
CÓDIGO 
DE CONDUTA
GLOBAL DA BARLOWORLD 

Os nossos valores em acção

INTEGRIDADE EXCELÊNCIA TRABALHO 
EM EQUIPA

COMPROMISSO SUSTENTABILIDADESUSTENTABILIDADE



CONTEÚDOS

Mensagem do nosso Diretor Executivo  1

Viver de acordo com o Código  2

Integridade  6
Honestidade e integridade  8

Conflitos de interesses  8

Conduta competitiva  8

Relatórios financeiros e contabilidade  8

Comunicação justa  9

Informação interna  9

Pagamentos indevidos  9

Excelência     10
Produtos e serviços de qualidade 12

Gerar valor para os clientes 12

Ambiente de trabalho 12

Desempenho dos empregados 13

Desenvolvimento dos empregados 13

Gestão do risco 13

Ponto de vista de Empresa 13

Trabalho em Equipa     14
Distribuidores, fornecedores e clientes 16

Respeito pelos outros 16

Justiça e sem discriminação 17

Valor da diversidade 17

Padrões consistentes a nível global 17

Compromisso     18
Responsabilidade pessoal 20

Protecção de activos e informação        20

Comunicações electrónicas 20

Privacidade pessoal 21

Práticas de trabalho 21

Direitos Humanos 21

Investimentos e domínios 21

Sustentabilidade 22
Saúde e Segurança 24

Pessoas e competências 24

Inovação para os clientes 24

Responsabilidade ambiental IBC

Comunidades IBC



    1   

O Código de Conduta recorda-nos os 
padrões pelos quais somos responsáveis e 
o respeito pelas necessidades de todos os 
envolvidos no negócio. É uma expressão 
do nosso compromisso em realizar 
negócios do modo correcto, de acordo 
com as melhores práticas, orientados pelos 
nossos valores de Integridade, Excelência, 
Trabalho em Equipa, Compromisso e 
Sustentabilidade.

Nos dias de hoje, acelerados e difíceis, 
somos por vezes confrontados com 
situações complexas. Peço-vos, 
encarecidamente, que se guiem pelo 
Código de Conduta, que se aconselhem 
uns com os outros, que troquem pontos 
de vista e que analisem 
pormenorizadamente cada umas das 
alternativas. A resposta correcta nem 
sempre é clara e evidente e muitas vezes 
exige coragem e sabedoria para ter a 
decisão acertada. Os nossos valores 
deverão orientar a vossa forma de pensar e 
as acções a tomar.

O que faz de nós uma Empresa especial é 
a diversidade e especificidade dos nossos 
empregados em todo o mundo. Os 
empregados da Barloworld são a base do 
sucesso do nosso negócio e serão os seus 
sonhos e aspirações que aumentarão esse 
sucesso e nos irão levar em direcção ao 
futuro. 

Sinto-me muito orgulhoso e honrado em 
fazer parte desta Empresa extraordinária e 
olho para o futuro com confiança, 
sabendo que todos somos responsáveis 
pela forma de fazer negócios na 
Barloworld.

CLIVE THOMSON
Diretor Executivo

Responsabilizo-me pessoalmente pelos 
padrões definidos neste Código de 
Conduta e peço a cada um de vós que 
se junte a mim nesta decisão. Os valores 
aqui referidos dizem respeito a todos 
nós como indivíduo e como colectivo, 
expressam o modo de realizar negócios 
que consideramos o correcto, o modo 
Barloworld. 

A Barloworld é uma organização 
excepcional porque as nossas pessoas 
trabalham em equipa para transformar 
o que é normal em algo extraordinário.

A base do nosso sucesso reside nos 
padrões ambiciosos que delineamos e na 
nossa filosofia de criar valor para todas as 
partes envolvidas no negócio. Estamos 
orgulhosos da nossa reputação de 
integridade e excelência, bem como do 
elevado nível ético que exigimos. 

Continuamos a construir sobre essa base e 
aceitamos de boa vontade a 
responsabilidade de proteger o património 
do nosso passado, obter um excelente 
desempenho no presente e construir um 
futuro sustentável. Estamos motivados para 
contribuir positivamente na criação de um 
mundo melhor, não apenas para as partes 
interessadas, mas também para as gerações 
vindouras.

As nossas aspirações para o futuro, os 
nossos padrões éticos e o nosso 
compromisso de liderança e excelência 
determinam a forma da Barloworld fazer 
negócios.

O Código de Conduta Global da 
Barloworld determina como é que essas 
aspirações e esses valores se traduzem em 
acções e atitudes. As nossas decisões são 
reflectidas nas nossas acções. As nossas 
acções determinam o nosso desempenho, 
e o nosso desempenho é a medida através 
da qual seremos julgados.

MENSAGEM DO NOSSO DIRETOR EXECUTIVO
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defender a reputação da nossa grande 

Empresa e a fortalecê-la para o dia de 

amanhã.

Este Código de Conduta aplica-se a todas 

as actividades diárias dos empregados da 

Barloworld, suas empresas subsidiárias e 

parceiras em todo o mundo, bem como 

aos membros do Conselho de 

Administração da Barloworld Limited.

Cada um de nós é pessoalmente 

responsável por ler o Código de Conduta, 

compreender o que significa e aplicá-lo 

constantemente. Aqueles que, na nossa 

Empresa, têm a responsabilidade de 

liderança de pessoas, têm também 

responsabilidade acrescida para dar o 

exemplo do que significa “viver de acordo 

com o Código de Conduta”.

O conteúdo deste Código de 
Conduta define-nos. Apesar das 
nossas diferenças geográficas, 
culturais, linguísticas e também de 
segmentos de negócio, somos 
Barloworld, uma Empresa unida 
por ter estes princípios em comum 
e o compromisso dos mais 
elevados padrões de conduta.

Ainda que realizemos os nossos negócios 

enquadrados nas leis aplicáveis em cada 

País, para nós não é suficiente cumprir 

somente a lei. Esforçamo-nos por ir mais 

longe. Através do nosso Código de 

Conduta visionamos um ambiente de 

trabalho do qual nos orgulhamos todos, 

uma Empresa admirada e respeitada pelos 

demais, e acções que contribuam para um 

mundo melhor. Juntos, estamos a erguer 

os fundamentos de uma cultura baseada 

em valores que nos conduzirá a níveis de 

elevado sucesso. Juntos, estamos a 

Integridade. Excelência. Trabalho Em Equipa. 
Compromisso. Sustentabilidade.

VIVER DE ACORDO COM O CÓDIGO
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A Barloworld não o penalizará por realizar 

uma denúncia ética de boa fé, nem irá 

tolerar quaisquer represálias contra um 

empregado por este ter comunicado uma 

preocupação ou feito uma denúncia em 

boa-fé.

Link Linha de Ética:

https://barloworldiberia.i2ethics.com

DENÚNCIA DE CONFLITOS ÉTICOS
Se tiver conhecimento de alguma 

circunstância ou comportamento que viole, 

ou pareça violar, o Código de Conduta, as 

Políticas da Barloworld ou a lei aplicável, 

contacte a sua chefia ou diretores da área 

logo que possível. 

Se não receber resposta ou solução para a 

questão apresentada, de acordo com o 

Código de Conduta, em colaboração com 

a sua chefia ou diretores da área, poderá 

contactar a Linha de Ética da Barloworld. 

É um sistema independente e confidencial 

através do qual os empregados ou outros 

podem denunciar condutas pouco éticas 

que afectem o Grupo Barloworld.

VIVER DE ACORDO COM O CÓDIGO
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CÓDIGO DE CONDUTA GLOBAL DA BARLOWORLD
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Integridade
O Poder da Honestidade

Tudo o que fazemos fundamenta-se na 
integridade

É uma constante. As pessoas com quem 
trabalhamos, vivemos e servimos, confiam em nós. 
Nós alinhamos as nossas acções com as nossas 
palavras e cumprimos o que prometemos. 
Construímos e reforçamos uma reputação 
através da confiança. Não influenciamos 
indevidamente os demais nem nos deixamos 
influenciar indevidamente. Somos respeitadores 
e comportamo-nos com uma conduta aberta e 
honesta. Em resumo, a reputação da Empresa é um 
reflexo do desempenho ético dos seus empregados.
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CÓDIGO DE CONDUTA GLOBAL DA BARLOWORLD

INTEGRIDADE – O Poder da Honestidade

COLOCAMOS A INTEGRIDADE EM ACÇÃO QUANDO...

obrigar a agir de alguma forma contrária à 
lei, contra os interesses da Barloworld ou 
contra as práticas éticas de negócio 
adoptadas. Evitamos qualquer situação 
que possa comprometer a opinião externa 
sobre a forma como fazemos negócio.

Competimos honestamente
A Barloworld acredita que a competição 
justa é fundamental para o 
empreendimento livre. Nós seguimos as 
leis de anti monopólio e de competição 
onde quer que realizemos negócios. No 
relacionamento com os nossos 
concorrentes, distribuidores, fornecedores 
e clientes, evitamos compromissos que 
possam restringir a nossa capacidade de 
competição que possa afectar os preços, as 
condições de reparação ou venda dos 
produtos ou número e tipo de produtos 
reparados ou vendidos. 

Asseguramos a precisão e integridade 
nos nossos relatórios financeiros
Os Investidores, os credores, os promotores, 
e outros intervenientes no negócio da 
Barloworld, têm um legítimo interesse na 
informação financeira e contabilística da 
nossa Empresa. A integridade dos relatórios 
financeiros da nossa Empresa é baseada na 
validade, precisão, plenitude, prontidão e 
grau de compreensão da informação básica 
e entradas acessórias dos livros de 
contabilidade da Empresa. Asseguraremos 
que todos as entradas contabilísticas ou 
financeiras reflectem com precisão o que é 
descrito na documentação. Esperamos que 
os empregados envolvidos em criar, 

Somos honestos e actuamos com 
integridade
Comportamo-nos de acordo com os mais 
elevados padrões de integridade e ética, 
em coerência com o nosso Código de 
Ética. Dizemos a verdade. Apenas 
prometemos o que, racionalmente, 
esperamos cumprir. Esforçamo-nos por 
respeitar os nossos compromissos. Os 
nossos accionistas, clientes, distribuidores, 
fornecedores, as pessoas com quem 
fazemos negócios, empregados e a 
comunidade em que estamos inseridos 
têm que poder confiar no que dizemos e 
acreditar que cumpriremos sempre com a 
nossa palavra.

Evitamos e solucionamos conflitos 
e potenciais conflitos de interesses
Não nos devemos envolver em actividades 
que criem, ou pareçam criar, conflitos 
entre os nossos interesses pessoais e os 
interesses da Empresa. Estas situações 
ocorrem quando um interesse pessoal, 
familiar ou de outro tipo, impede uma 
pessoa de representar a Empresa de forma 
íntegra e equitativa. Os Conflitos de 
interesse podem surgir em qualquer parte/
momento das operações da Barloworld. Os 
conflitos mais sérios normalmente 
acontecem quando um empregado tem 
autoridade para utilizar o dinheiro da 
Empresa, autoridade para recrutar uma 
pessoa externa à Empresa ou detém 
informação que pode ser valiosa para uma 
pessoa externa à Empresa. Não nos 
envolvemos em nenhuma operação ou 
negócio que possa obrigar ou aparente 
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um valor significativo para outros e, 
portanto, deve ser mantida estritamente 
confidencial. Qualquer pessoa que detenha 
informações privilegiadas sobre a 
Barloworld não deverá utilizá-las em 
benefício próprio ou fornecê-las a outros. A 
informação é considerada privilegiada se 
um investidor a considerar como 
importante no momento da decisão sobre 
investir na Barloworld ou noutra 
organização. Um empregado da Barloworld 
que detenha informações privilegiadas 
sobre o distribuidor, fornecedores, clientes 
ou concorrentes, não poderá negociar 
acções da Empresa, nem aconselhar 
terceiros a fazê-lo. Esperamos que todos os 
empregados, seus familiares, as nossas 
partes interessadas e outras pessoas cujas 
relações com a Barloworld lhes providencie 
acesso a tais informações, actuem em 
conformidade com estes princípios.

Recusamo-nos a realizar ou receber 
pagamentos indevidos
No relacionamento com funcionários 
públicos, outras Empresas e cidadãos a nível 
particular, aderimos firmemente às práticas 
éticas no negócio. Não iremos influenciar 
outros nem seremos influenciados por 
ninguém, directa ou indirectamente, 
pagando ou recebendo subornos ou 
comissões (incluindo, mas não limitado a 
pagamentos a funcionários locais por 
empregados ou agentes da Barloworld para 
a conclusão de acções burocráticas ou de 
rotina administrativa governamental) ou 
tomando qualquer outra medida que não 
seja ética ou que seja contra a nossa 
reputação de honestidade e integridade. A 
simples aparência de tal comportamento 
deve ser evitada.

processar e/ou registar esta informação 
sejam pessoalmente responsáveis pela sua 
integridade. Às declarações financeiras 
utilizadas como ferramentas internas de 
gestão também é exigido os mesmos 
padrões de integridade aplicado aos 
relatórios financeiros externos.

Somos justos, honestos e 
transparentes na nossa 
comunicação
Comunicamos de forma respeitosa, 
sincera, honesta e aberta. Mantemos 
atempadamente informados investidores, 
credores, mercados, empregados, 
directores, distribuidores, fornecedores, as 
comunidades em que actuamos e o 
público em geral, através da difusão 
pública de informação relevante ou de 
outra índole relativa à Empresa, de forma 
compreensível. Ao difundir informação 
sobre a Barloworld, fazemos todos os 
esforços para assegurar que a divulgação é 
feita de forma completa e para todos sem 
preferência ou favorecimento a qualquer 
indivíduo ou grupo. Respondemos a 
consultas públicas – incluindo as dos meios 
de comunicação, Governo e outros – com 
prontidão, cortesia e honestidade através 
dos membros da nossa Administração e 
dos empregados autorizados a falar 
publicamente em nome da Barloworld.

Lidamos com a “informação interna” 
de forma apropriada e legal
A informação interna pode ser definida 
como a informação sobre a Empresa que 
não é do conhecimento do público. Essa 
informação – por exemplo alguns dados 
financeiros e planos futuros – podem ter 
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Excelência
O Poder de uma Focalização Intensa

Definimos e atingimos objectivos 
ambiciosos

A qualidade dos nossos produtos, serviços 
e soluções reflectem o poder e a herança 
da Barloworld – o orgulho que temos no que 
fazemos e no que tornamos possível. Somos 
apaixonados pela excelência dos nossos 
empregados, produtos e serviços. Estamos 
empenhados em servir os nossos clientes com 
inovação, melhoria contínua, focalização intensa 
sobre as suas necessidades e dedicação para a sua 
satisfação com um sentido de urgência. Para nós, a 
excelência não é apenas um valor, é uma disciplina 
e um meio para tornar o mundo num lugar melhor.
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CÓDIGO DE CONDUTA GLOBAL DA BARLOWORLD

EXCELÊNCIA – O Poder de uma Focalização Intensa

COLOCAMOS A EXCELÊNCIA EM ACÇÃO QUANDO...

Barloworld e cada um de nós deve 
assegurar que as decisões e acções 
individuais contribuem para a percepção 
positiva da Empresa, para o aumento da 
satisfação dos nossos clientes e a 
promoção da sua lealdade. Para tal, nós 
actuamos com um sentido de urgência de 
forma a oferecer valor através de produtos, 
serviços e soluções.

Criamos um ambiente de trabalho 
que fomenta a excelência
Os empregados da Barloworld esperam 
que o nosso ambiente de trabalho 
promova a realização pessoal, a 
aprendizagem contínua e o 
desenvolvimento da auto-estima. Os 
empregados têm direito a expressar as 
suas opiniões de boa-fé sobre como 
podemos melhorar o desempenho 
individual e o da Empresa. Nós escutamos 
activamente, respondemos, e incentivamos 
o trabalho em equipa tomando decisões 
baseadas em factos, dados e na nossa 
sabedoria colectiva.

Somos focados em fornecer 
produtos e serviços de qualidade 
Estamos dedicados à qualidade e temos 
orgulho em todos os produtos e serviços 
que fornecemos. O nosso foco em satisfazer 
de forma contínua as necessidades dos 
clientes levam-nos a melhorar a qualidade 
dos nossos produtos e serviços. O nosso 
sucesso depende da capacidade em exceder 
as expectativas dos nossos clientes e das 
nossas partes interessadas, mantendo o 
controlo de tudo o que fazemos. 

Somos focamos em gerar valor 
fornecendo soluções aos nossos 
clientes, sempre com um sentido 
de urgência
Estamos focados em conhecer as 
necessidades dos nossos clientes. 
Construímos uma reputação de excelência 
ouvindo os nossos clientes, entendendo as 
suas necessidades e desafios, e fornecendo 
produtos, serviços e soluções que lhes 
permitem obter sucesso. Os nossos clientes 
esperam qualidade por parte da 
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Assumimos o risco como factor a 
gerir e como uma potencial 
oportunidade
Sabemos que os negócios e o risco são 
inseparáveis, por isso o identificamos 
proactivamente, avaliamos e gerimos os 
riscos que têm maior probabilidade de 
causar impacto no nosso negócio. Para 
nós, gerir o risco também inclui a procura 
de oportunidade para potenciais vantagens 
competitivas.

Adoptamos um “ponto de vista de 
Empresa”
Adoptar um “ponto de vista empresarial” 
significa promover os melhores interesses 
da nossa Empresa como um todo. O 
pensamento empresarial nas nossas várias 
unidades de negócios é fundamental para 
o sucesso do nosso negócio. Esforçamo-
nos para garantir que as decisões 
empresariais não colocam as nossas 
unidades de negócios locais em 
desvantagem competitiva.

Seleccionamos, desenvolvemos e 
avaliamos os empregados de 
acordo com a sua qualificação e o 
seu desempenho
A Barloworld selecciona, desenvolve, avalia 
e recompensa os empregados com base 
nas suas qualificações pessoais, nas suas 
competências para a função, no 
desempenho demonstrado e nos 
contributos que trazem para a Barloworld.

Providenciamos aos empregados a 
oportunidade de desenvolvimento
Pedimos aos empregados para dar o seu 
melhor, que aprendam com seus sucessos 
e fracassos e que procurem oportunidades 
para melhorar o seu desempenho por sua 
própria iniciativa, bem como através de 
programas de formação contínua 
disponibilizados pela Empresa. Nós 
incentivamos o autodesenvolvimento e 
ajudaremos os empregados a dominarem 
as suas funções actuais e a melhorar as 
suas competências profissionais. Estamos 
empenhados em garantir oportunidades 
de desenvolvimento de competências para 
todos os empregados e seus contributos 
para o sucesso da Barloworld.
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Trabalho em equipa
O Poder de Trabalharmos Juntos
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Trabalho em equipa
O Poder de Trabalharmos Juntos

Ajudamo-nos uns aos outros a alcançar o 
sucesso

Somos uma equipa, partilhamos os nossos 
talentos para ajudar aqueles com quem 
trabalhamos, vivemos e servimos. A diversidade 
de pensamento e de formas de decidir dos 
nossos empregados fortalecem a nossa equipa. 
Respeitamos e valorizamos os empregados 
que têm diferentes opiniões, experiências e 
conhecimentos. Esforçamo-nos por, primeiro, 
compreender o panorama geral, e em seguida por 
fazer a nossa parte contribuindo para os objectivos 
gerais. Sabemos que trabalhando em equipa 
podemos produzir melhores resultados do que 
qualquer um de nós a trabalhar sozinho.
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CÓDIGO DE CONDUTA GLOBAL DA BARLOWORLD

TRABALHO EM EQUIPA – O Poder de Trabalharmos Juntos

COLOCAMOS O TRABALHO EM EQUIPA EM ACÇÃO 
QUANDO...

Procuramos distribuidores e fornecedores 
que demonstrem valores fortes e 
compromisso com os princípios éticos 
descritos no Código de Conduta da 
Barloworld. Temos a expectativa de que os 
nossos fornecedores cumpram as práticas 
empresariais que adoptamos, cumpram a lei 
e adoptem acções que promovam o respeito 
pelos direitos humanos. Nenhum fornecedor 
é obrigado a comprar produtos Barloworld, 
a fim de continuar competitivo nos 
negócios, ou para continuar como nosso 
fornecedor. Nós incentivamos a concorrência 
leal entre os nossos potenciais fornecedores.

Tratamos os outros com respeito 
O valor máximo da contribuição individual 
só pode ser percebida quando nos tratamos 
uns aos outros com o devido respeito, 
confiança e dignidade justamente 
merecidas. A Barloworld insiste em ter um 
ambiente de trabalho livre de intimidação e 
assédio. Como empregado, temos o direito 
de exigir um ambiente de trabalho positivo, 
juntamente com a responsabilidade de 
comunicar e pedir mudança caso 
observemos uma conduta contrária a este 
princípio.

Construimos excelentes 
relacionamentos de longa duração 
com os nossos distribuidores, 
fornecedores e clientes
A força e longevidade da Empresa são o 
resultado da nossa capacidade de manter 
relacionamentos duradouros e mutuamente 
gratificantes com os nossos distribuidores, 
fornecedores e clientes. 

Os nossos distribuidores e fornecedores 
servem de elo de ligação fundamental entre 
a nossa Empresa e os nossos clientes no 
mundo inteiro. Contamos com eles para se 
associarem connosco como parceiros na 
construção e manutenção de relações 
duradouras com os clientes que permitem 
que a Barloworld tenha sucesso. 
Valorizamos as suas positivas contribuições 
para a nossa reputação e o seu profundo 
compromisso com os clientes e com as 
comunidades que servimos. Sustentamos as 
nossas excelentes relações com eles através 
da comunicação, confiança e ganhos 
mútuos. Trabalhamos constantemente em 
conjunto para fornecer os produtos, serviços 
e soluções de apoio necessários para poder 
superar as expectativas dos nossos clientes.
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da Barloworld obter melhores negócios e 
resultados pessoais. Nós sabemos que 
quando procuramos e somos receptivos a 
vários pontos de vista, isso resulta em 
benefícios para a Barloworld – soluções e 
abordagens inovadoras para a tomada de 
decisões que podem fortalecer a Empresa e 
nos trazem mais sucesso.

Conduzimos negócios mundiais 
com padrões consistentes a nível 
global
Como uma Empresa global, 
compreendemos que existem muitas 
filosofias económicas, políticas e forma de 
governação diferentes em todo o mundo. 
Reconhecemos a grande diversidade que 
existe entre os costumes sociais e tradições 
culturais dos países em que operamos. 
Respeitamos essas diferenças, sempre em 
conformidade com os princípios do nosso 
Código de Conduta e com a legislação 
nacional e internacional em vigor, e 
manteremos a flexibilidade necessária para 
adaptar as nossas práticas de negócios a 
essas diferenças. Aproveitaremos a nossa 
experiência global para alcançar os melhores 
resultados para a Empresa.

Tratamos as pessoas de forma 
justa e proibimos a discriminação 
desleal
Construímos e mantemos uma força de 
trabalho produtiva e motivada porque 
tratamos todos os empregados de forma 
justa e equitativa. Nós respeitamos e 
reconhecemos as contribuições dos 
empregados, bem como das outras partes 
interessadas. Seleccionamos e colocamos os 
empregados em diferentes funções com 
base nas suas qualificações para o trabalho 
a ser executado, considerando sempre as 
acomodações necessárias e adequadas – 
sem distinção de raça, religião, 
nacionalidade, sexo, cor, orientação sexual, 
idade e/ou deficiência física ou mental. 
Apoiamos e obedecemos às leis que 
proíbem a discriminação injusta em todos os 
locais onde fazemos negócios. 

Valorizamos e encorajamos a 
diversidade
Nós compreendemos e aceitamos a 
especificidade de cada indivíduo. 
Valorizamos a diversidade de talentos, 
competências, capacidades, culturas e 
experiências que permitem aos empregados 
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Compromisso
O Poder da Responsabilidade

Assumimos as nossas responsabilidades

Assumimos compromissos significativos, 
individual e colectivamente – primeiro entre 
nós e depois com quem trabalhamos, vivemos 
e servimos. Entendemos e focamo-nos nas 
necessidades dos nossos clientes. Somos 
membros responsáveis das nossas comunidades, 
dedicados à segurança, à preocupação com o meio 
ambiente e à gestão do nosso negócio de forma 
ética. Sabemos que é a nossa responsabilidade 
mas também nosso privilégio garantir a 
herança da Barloworld.
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COMPROMISSO – O Poder da Responsabilidade

COLOCAMOS O COMPROMISSO EM ACÇÃO QUANDO...

pessoas que tenham conhecimento e 
experiência em diversas áreas técnicas, não 
damos empregos a pessoas com intuito de 
ter acesso a segredos comerciais e 
informações confidenciais de outros. Temos 
a responsabilidade pessoal de recorrer a 
todos os meios adequados para 
salvaguardar a Barloworld contra a perda, 
roubo, dano ou uso indevido de activos de 
informação.

Utilizamos comunicações 
electrónicas e tecnologia de forma 
responsável e profissional
As comunicações electrónicas e a tecnologia 
desempenham um papel vital na forma 
como conduzimos os nossos negócios no 
dia-a-dia. O acesso à Internet e a utilização 
de sistemas da Intranet Barloworld, correio 
electrónico, telefones, fax e dispositivos 
móveis são muito importantes. A tecnologia 
da Empresa é mantida por pessoas 
autorizadas e é utilizada em actividades 
comerciais legítimas, por forma a apoiar um 
clima de negócios profissional e positivo. 
Como empregados, é expectável que 
utilizemos a tecnologia de forma 
responsável e profissional, em conformidade 
com o Código de Conduta e outras Políticas 
da Empresa.

Assumimos pessoalmente a 
responsabilidade
Estamos comprometidos com o sucesso da 
Barloworld. Cada empregado é 
pessoalmente responsável por atingir os 
objectivos, tanto individuais, como os 
partilhados. Demonstramos liderança, 
mantendo-nos individualmente responsáveis 
por aumentar valor para todas as partes 
interessadas.

Protegemos os nossos activos 
físicos, marcas, informação e 
propriedade intelectual
Nós tomamos medidas extraordinárias para 
preservar, proteger, utilizar de forma 
responsável, todos os nossos activos. Isto 
inclui os activos tangíveis e intangíveis, como 
as nossas marcas, tecnologia, informação de 
negócios e capital intelectual. Não 
divulgaremos, sem a devida autorização, 
segredos comerciais ou informações 
sensíveis ou confidenciais pertencentes à 
Empresa, aos nossos clientes, distribuidores 
ou fornecedores - tanto durante o nosso 
trabalho na Empresa como posteriormente. 
Na partilha das informações da Empresa 
com outros, garantimos controlos 
adequados para proteger interesses da 
Empresa. Embora possamos contratar 
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Respeitamos e contribuimos para 
a defesa dos direitos humanos 
A Barloworld tem um compromisso de 
longa data com a defesa dos direitos 
humanos e a dignidade das pessoas. 
Promovemos um ambiente de trabalho que 
reconhece os direitos dos empregados, de 
modo que todos possamos desfrutar de um 
local de trabalho respeitoso, que coloca a 
segurança em primeiro lugar e preza a 
equidade, responsabilidade, transparência e 
diversidade. Trabalhamos com distribuidores 
e fornecedores que também demonstrem 
valores fortes e princípios éticos, e que 
evitam aqueles que violam a lei ou não 
cumpram as práticas empresariais que 
promovemos. 
 

Tomamos decisões responsáveis 
nos nossos investimentos e 
domínios
Os investimentos da Barloworld devem ser 
compatíveis com as prioridades sociais e 
económicas, com as leis locais e com os 
costumes e tradições dos países onde 
fazemos negócios. Em todos os casos, a 
nossa conduta deve promover a aceitação 
e respeito pela nossa Empresa. Esperamos 
também que os países que nos acolhem 
reconheçam a nossa necessidade de 
estabilidade, crescimento e sucesso nos 
negócios e que honrem os seus acordos, 
incluindo os relativos aos direitos e 
propriedades de cidadãos de outras 
nacionalidades.

Reconhecemos e respeitamos a 
privacidade pessoal
Reconhecemos e respeitamos os interesses 
individuais em manter privadas as suas 
informações pessoais. Reunimos e 
processamos apenas informações relevantes, 
correctas e necessárias ou apropriadas para 
fins comerciais e fazemo-lo apenas por 
meios legais e justos. Salvaguardamos 
devidamente a segurança e 
confidencialidade dos registos que se 
encontram na Empresa e que contêm 
informações pessoais. Limitamos o acesso a 
essas informações àqueles que têm 
necessidade legítima de os utilizar e apenas 
quando permitido por lei.

Comprometemo-nos com práticas 
de trabalho justas
Estamos em conformidade com toda a 
legislação de trabalho aplicável nos países 
em que operamos, bem como defendemos 
convenções internacionais sobre direitos 
humanos e a protecção dos empregados. 
Não toleramos qualquer forma de trabalho 
forçado ou obrigatório e proibimos o 
trabalho infantil. Reconhecemos o direito de 
liberdade de associação a todos os 
empregados e gerimos relações laborais 
colectivas através de um processo de 
envolvimento conjunto.
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Estamos comprometidos em construir um 
mundo melhor

A Sustentabilidade é parte integrante de 
quem somos e do que fazemos todos os dias. 
Reconhecemos que o progresso envolve 
um equilíbrio entre gestão ambiental, 
responsabilidade social e crescimento 
económico. Proporcionamos um ambiente 
de trabalho, produtos, serviços e soluções que 
promovem um uso produtivo e eficiente dos 
recursos e lutamos para alcançar a visão a 
que nos propusemos. Acreditamos que este 
compromisso suporta o sucesso sustentável 
dos nossos clientes, accionistas, pessoas e 
outras partes interessadas.
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COLOCAMOS A SUSTENTABILIDADE EM ACÇÃO QUANDO...

SUSTENTABILIDADE – O Poder da Resistência

sucesso da Barloworld. Recrutamos e 
desenvolvemos pessoas inovadoras e de 
elevado desempenho, e planeamos como 
colmatar as nossas necessidades de trabalho 
de forma a implementar as estratégias que 
permitirão sustentar o futuro. Construímos a 
confiança e envolvimento através de uma 
comunicação aberta e honesta e 
encorajamos os nossos empregados a 
alcançar as suas aspirações de carreira e 
desenvolvimento pessoal.

Inovamos para tornar os nossos 
clientes mais produtivos e 
eficientes
Inovamos para fornecer aos nossos clientes, 
produtos, serviços e soluções que melhorem 
a sustentabilidade das suas operações. Nós 
apostamos na tecnologia e ouvimos a 
percepção do cliente para melhorar o 
desempenho do produto, prolongar a sua 
vida útil, e tornar os nossos locais de 
trabalho mais produtivos, seguros e 
eficientes. Apoiamos soluções sustentáveis 
que protejam e preservem o meio ambiente 
e que promovam um crescimento rentável 
para a Barloworld e seus clientes. 

Protegemos a saúde e a segurança 
dos outros e a nossa
Como Empresa esforçamo-nos para 
contribuir para um ambiente global em que 
todas as pessoas possam trabalhar com 
segurança e viver vidas saudáveis e 
produtivas, agora e no futuro. Promovemos 
activamente a saúde e segurança, com 
políticas e programas práticos que ajudam 
os empregados a protegerem-se 
individualmente, assim como aos seus 
colegas de trabalho. Como empregados 
colocamos a segurança em primeiro lugar, 
criando um ambiente de trabalho que 
proteja a saúde e a segurança dos outros e a 
nossa. Promovemos activamente práticas 
seguras em toda a nossa cadeia de valor – 
desde os fornecedores aos utilizadores 
finais. Estamos comprometidos em oferecer 
aos nossos clientes produtos e serviços que 
sejam seguros e confiáveis.

Reconhecemos que as nossas 
pessoas são responsáveis pela 
sustentabilidade do nosso sucesso
Reconhecemos a importância dos nossos 
empregados para a sustentabilidade do 
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Somos membros pró-activos das 
nossas comunidades
Como indivíduos e como parte da Empresa, 
contribuímos com tempo e recursos para 
promover a estabilidade da educação, da 
saúde, do bem-estar e da economia das 
comunidades em que nos inserimos. 
Encorajamos todos os empregados a 
participar em actividades comunitárias que 
promovam o bem comum. Acreditamos que 
o nosso sucesso também deve contribuir 
para a qualidade de vida, a prosperidade e a 
sustentabilidade das comunidades onde 
trabalhamos e vivemos.

Temos foco na responsabilidade 
ambiental e prevenção de resíduos
Estamos focados na melhoria da qualidade e 
eficiência das nossas operações, reduzindo o 
nosso impacto ambiental. Promovemos a 
gestão ambiental através da utilização de 
processos que permitam a prevenção de 
resíduos, a melhoria da qualidade e 
promoção do uso eficiente dos recursos. 
Cumprimos a legislação e regulamentos 
ambientais e esperamos que os nossos 
fornecedores estejam também alinhados 
com este compromisso. 

POLÍTICAS BARLOWORLD 
As Políticas da Barloworld estão disponíveis para os empregados na intranet 
da Barloworld. 
O Código de Conduta está também disponível para o público 
em www.barloworld.com
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Os nossos valores em acção
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