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Este código
de conduta
aprovado pela
comissão
de diretores
da Cargotec
define nosso
método comum
de trabalho.

Queremos que a Cargotec seja a incontestável líder de mercado em sistemas
de manuseio de carga e serviços relacionados, sendo a escolha número um de
nossos clientes, e pelo crescimento da lucratividade de nosso negócio. E para
alcançarmos isto, necessitamos atrair e reter as melhores pessoas em nossa
indústria. Ao mesmo tempo, vivemos uma rápida mudança de ambientes onde é
requerido um sólido julgamento ético no modo que conduzimos nosso negócio.
Este código de conduta aprovado pela comissão de diretores da Cargotec
define nosso método comum de trabalho. Ele determina como esperamos que
todos colaboradores da Cargotec se comportem em seu dia a dia no ambiente
de trabalho. Espero que todos nós na Cargotec leiamos cuidadosamente e
conheçamos por nós mesmos este documento. A comissão de diretores revisará
este código periodicamente e fará as mudanças ou outros esclarecimentos
quando seja necessário.
As nossas políticas corporativas e diretrizes fornecem a sustentação adicional e
detalham os vários temas para os quais os princípios são esboçados neste código.
Nós somos todos responsáveis pelo cumprimento ético e pelas normas de
conformidades em nossas realizações. Tudo que estabelecemos poderia ser
comprometido pela falta de cuidado de apenas um ou por poucos de nós.
Queremos que nossos colaboradores tenham orgulho em trabalhar
para Cargotec.
Um verdadeiro líder de mercado lidera pelo exemplo; nós necessitamos ganhar o
respeito de nossos parceiros e das comunidades nas quais operamos por meio da
integridade e da responsabilidade que mostramos em nossas ações. Solicitamos
também aos nossos parceiros que compartilhem de princípios similares.
Helsinque, 3 de março de 2014

Mika Vehviläinen
Presidente e Chefe Executivo
Cargotec Corporation
Terceira Edição, março de 2014
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Queremos ser
uma empresa
cidadã em cada
jurisdição aonde
operamos.
Conformidade com leis
e regras da sociedade
Nós na Cargotec estamos comprometidos para estarmos completamente
em conformidade com as leis e regulamentações nacionais e internacionais
aplicáveis. Queremos ser uma empresa cidadã em cada jurisdição
aonde operamos. Valorizamos a transparência e integridade comercial e
reconhecemos que ambiente econômico e desempenho social juntos formam
a base para endossar a sustentabilidade em nossas operações comerciais.

Os principais códigos internacionais
que a Cargotec apóia são:
	Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas;
	Pacto Global das Nações Unidas;
	Declaração dos princípios e direitos fundamentais do trabalho
da Organização Internacional do Trabalho (ILO) e;
	Orientações para empresas multinacionais da OECD.
5

Condução
dos negócios
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Condução dos negócios
Conflito de interesses
É esperado que o pessoal da Cargotec e os membros da Diretoria atuem
da melhor maneira para os interesses da companhia. Consequentemente,
devem evitar situações onde os interesses pessoais entrem em conflito com
os interesses da Cargotec.
O estabelecimento de relacionamentos de negócios deve ser baseado em um
critério objetivo. Logo, o pessoal não deve oferecer, fazer, procurar ou aceitar
tais presentes, pagamentos, diversão ou serviços para ou de nossos atuais ou
potenciais parceiros comerciais, os quais podem razoavelmente considerar a
influência nas transações comerciais e os quais excedem os padrões normais
de hospitalidade.

Gerenciamento interno
Informação interna significa que tal informação secreta que um investidor
consideraria importante para decidir se compra ou vende títulos de uma
companhia. Tais informações internas devem ser mantidas em segredo até
que esteja divulgado ou for feito de outra maneira disponível no mercado.
Uma pessoa que possui informações internas não está autorizada a negociar
de modo não sigiloso as informações relacionadas nos respectivos títulos pelo
tempo que a informação não for tornada pública.
Comercialização interna e o uso de informações internas são reguladas pelo
regulamento interno e monitoradas pelas autoridades de supervisão financeira.
O regulamento interno da Cargotec desenha e esclarece as práticas que são
esperadas de todas as pessoas que possuem e tratam com informações internas.
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É esperado
que o pessoal
da Cargotec e
os membros da
Diretoria atuem
da melhor
maneira para
os interesses
da companhia.
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A Cargotec
se compromete
com seus
vários grupos
de investidores
através de
comunicação e
diálogo aberto.
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Concorrência justa
Respeitamos as regras governamentais de liberdade e concorrência justa
e estamos comprometidos a cumprir com as leis aplicáveis de antitruste
e outras leis que regem a concorrência. Isto se estende para nosso modo
de atuação no mercado e para situações onde a lei de concorrência possa
surgir, tais como, mas não limitadas a, contatos de concorrentes, troca de
informações e associações industriais.
A Cargotec tem emitido um Guia de Conformidade de Concorrência
concernente a leis européias de concorrência. O departamento jurídico
da Cargotec está disponível para qualquer notificação e deverá sempre ser
informada se qualquer unidade ou membro do pessoal for contatado pelas
autoridades de concorrência.

IPR e outros bens
Nós respeitamos os direitos de propriedade industrial e nos empenhamos
na transferência de tecnologia e conhecimento (know-how) de modo a
proteger estes direitos. Também respeitamos os bens de nossa empresa
e não procuramos ganhos pessoais através do uso da propriedade,
da informação ou posição da Cargotec. Salvaguardamos informações
confidenciais, também incluindo informações que fornecedores, clientes
ou outros parceiros tenham confiado a nós.

Comunicação e contato de investidores
A Cargotec se compromete com seus vários grupos de investidores através
de comunicação e diálogo aberto. Os relacionamentos com os investidores
são conduzidos com integridade, imparcialidade e confidencialidade.
Entretanto é entendido que regras de bolsa de valores podem ter certas
regras de restrições referentes a comunicação.
A Cargotec coopera com as autoridades e órgãos regulamentadores a nível
local, nacional e internacional.
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Relações
com cliente
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Operamos
mundialmente com
um compromisso
de longo prazo para
com nossos clientes.
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Relações com cliente
O sucesso de nossos clientes é a chave para nosso próprio sucesso.
Operamos mundialmente com um compromisso de longo prazo para
com nossos clientes no intuito de estar continuamente habilitada a atender
e superar suas expectativas. Batalhamos para ser o fornecedor preferido
para nossos atuais e novos clientes.
A confiança mútua é construída através da integridade das palavras e
ações. Além disso, o comprometimento oferecido aos nossos clientes
deve ser confiável e correto. Este comportamento é o que esperamos
também de nossos clientes.

Relações de fornecedor
Fornecedores são parte integral de nossa cadeia de valores. Escolhemos
nossos fornecedores com cuidado e baseados em fatores objetivos tais
como: qualidade, confiabilidade, entrega e preço, sem preferência por
razões pessoais. Esperamos que nossos fornecedores conduzam seus
negócios de acordo com os direitos humanos internacionais e leis e práticas
ambientais. Além disso, em suas ações e operações os fornecedores e
subcontratados deverão seguir a leis nacionais dos países onde operam.
Promovemos a aplicação deste Código de Conduta entre nossos
fornecedores e nos empenhamos em monitorar suas ações a esse respeito.
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Respeitamos
a liberdade
de associação
de nosso pessoal.
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Ambientes de trabalho
Saúde e segurança
Dedicamo-nos a proteger a saúde e segurança de nosso pessoal no
trabalho. O pessoal tem a responsabilidade de proteger a si mesmo, aos
colegas, local de trabalho, comunidade e ambiente informando condições
de saúde e segurança inaceitáveis, tomando as medidas preventivas e
minimizando danos eventuais.
Como líder de tecnologia, desenvolvemos sistemas inovadores e serviços
relacionados que vão de encontro às necessidades individuais de nossos
clientes. Pesquisamos, desenvolvemos e trabalhamos para incrementar
a eficiência de nossos clientes no manuseio de carga. Trabalhamos no
desenvolvimento de produto e nos métodos para assegurar a qualidade
para minimizar os riscos de saúde e segurança relacionados ao uso de
nossos produtos e serviços.

Sem-discriminação
Estamos comprometidos com a igualdade de oportunidades nas
políticas de empregabilidade, procedimentos e práticas. Além disso,
somos comprometidos com um ambiente de trabalho sem discriminação
que valorize a diversidade independente de gênero, raça, religião, nacionalidade, idade ou habilidade física ou ainda qualquer outro aspecto de
diversidade. O assédio pessoal (cara a cara), por escrito, eletrônico ou
verbal não é tolerado Respeitamos a liberdade de associação de nosso
pessoal. Como empresa, a Cargotec não atua parcialmente nem fala ou
se compromete com partidos políticos ou grupos religiosos.
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Ambiente
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Ambiente
A Cargotec está comprometida com ações responsáveis e baseia-se
em todos os aspectos ambientais quando realiza decisões de negócios.
Empenhamos-nos em desenvolver soluções de manuseio de carga que são
ambientalmente avançadas e atendam as necessidades de nossos clientes.
O comprometimento com padrões ambientais baseados em diretivas legais é
um componente importante de nosso desempenho ambiental e trabalhamos
para incrementar nosso desempenho ambiental, mesmo se não requerido
pela lei. Conduzimos auditorias internas para avaliar nosso progresso.
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Conduzimos
auditorias
internas para
avaliar nosso
progresso.
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Implementação
O propósito deste Código de Conduta é estabelecer os princípios da forma
Cargotec de trabalho. Esperamos que todos os nossos colaboradores
cumpram com os padrões estabelecidos neste código.
A Cargotec promove a implementação do Código através de comunicação
efetiva de seu conteúdo aos colaboradores. A Auditoria interna atua como
Escritório de Conformidade Corporativa e informa uma vez por ano ou
quando seja apropriado para o quadro de Diretores de qualquer assunto
que apareça dentro da organização no que se refere a este Código.
Membros da equipe deverão contatar seu gerente com qualquer questão
ou para buscar conselho do Escritório de Conformidade Corporativa ou
outro escritório relevante. Não haverá consequências relacionadas ao
trabalho ou à carreira do colaborador que informar possíveis violações.
A Cargotec tomará as ações disciplinares cabíveis incluindo o término de
contrato contra os membros que violarem a lei, os regulamentos, este
código de conduta e outras políticas Cargotec.
A língua original deste código de conduta é o Inglês. Em caso de alguma
discrepância entre as traduções, o documento de língua inglesa prevalecerá.
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Tel. +358 20 777 4000
Fax +358 20 777 4036
Business Identity Code 1927402-8
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