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Sobre o Código de Ética & Compliance do 
Grupo Panasonic



A Panasonic conduz o seu negócio com base na filosofia de gestão estabelecida pelo nosso fundador, Konosuke Matsushita. Todos 
os membros da Panasonic devem pôr em prática o Objetivo Fundamental de Gestão, a Crença da Empresa, e os Sete Princípios que 
constituem a base da nossa filosofia de gestão. Estamos comprometidos na adesão a estes princípios e os compartilhamos com os nossos 
clientes, fornecedores, parceiros de negócios, acionistas e outras partes interessadas. No dia 1 de outubro de 2021, tendo em conta 
a nossa transição para um novo sistema operacional de empresa com o objetivo de implementar uma gestão autônoma responsável, 
atualizamos significativamente a nossa Filosofia Fundamental de Negócio tendo em conta as mudanças nas condições sociais e no ambiente 
de negócios. A Filosofia Fundamental de Negócio é o alicerce para a nossa prática de "nos dedicarmos ao progresso e desenvolvimento 
da sociedade e ao bem-estar das pessoas através das nossas atividades empresariais, melhorando assim a qualidade de vida em todo o 
mundo", conforme estabelecido no Objetivo Fundamental de Gestão.

Cada um de nós na Panasonic deve maximizar e demonstrar as nossas capacidades e competências, identificar claramente o nosso estado 
ideal final, partilhar as opiniões que devem ser partilhadas, tomar decisões de alta qualidade prontamente integrando opiniões diferentes 
de diversos colaboradores, e fazer melhorias incansáveis. Ao fazê-lo, pretendemos ser inigualáveis na contribuição para os nossos clientes 
e para a sociedade. Devemos sempre de olhar com honestidade para a situação atual, e se ela estiver em conflito com a direção da 
sociedade, ou se houver um caminho melhor, não hesitaremos em escolher prontamente um novo e melhor caminho. Temos de pôr em 
prática estes valores e princípios fundamentais todos os dias.

A nossa Filosofia Fundamental de Negócio descreve a prática da justiça social, que é fundamental para o nosso papel como cidadão 
corporativo responsável, e estabelece os alicerces para a conformidade com a ética empresarial. Como "ente público da sociedade" 
conduzimos o nosso negócio utilizando os recursos de gestão confiados pela sociedade, pelo que temos de utilizar esses recursos 
corretamente em benefício da sociedade e cumprir as nossas responsabilidades para com as partes envolvidas. Além de não violarmos leis 
e regulamentos, temos sempre de considerar o que é certo para a sociedade, e comportar-nos com integridade e com um sentido de “fair 
play”. Para isso, temos de adquirir sabedoria comprovada e pô-la em prática. A implementação incansável da justiça social contribuirá para 
o verdadeiro desenvolvimento da sociedade, da indústria e dos nossos parceiros de negócios.

Além de descrever a nossa sociedade de compromisso, a nossa Filosofia Fundamental de Negócio também nos fornece diretrizes 
importantes sobre como gerir as nossas relações com as partes interessadas em nome da Panasonic de forma ética e conforme, incluindo o 
respeito pela coexistência e prosperidade mútua das partes interessadas, o respeito pela diversidade, a contribuição para a harmonia com 
o ambiente global e a responsabilidade social corporativa.

O Código de Ética & Compliance do Grupo Panasonic (este “Código”) estabelece os “Nossos Compromissos” (os compromissos que 
cada uma das empresas do Grupo Panasonic deve cumprir”) e os “Meus Compromissos” (os compromissos que cada um dos membros da 
Panasonic deve cumprir). Em conjunto, comprometemo-nos a dirigir as atividades de negócios com os mais elevados padrões éticos e de 
conformidade, personificando a nossa Filosofia Fundamental de Negócio.

O Código de Ética & Compliance do Grupo Panasonic e a nossa Filosofia Fundamental de Negócio

　A Filosofia Fundamental de Negócio do Grupo Panasonic

1. A Missão da Empresa

2. A Missão do Grupo Panasonic e o Que Devemos

Fazer Agora

3. O Objetivo Fundamental de Gestão

4. A Crença da Empresa e os Sete Princípios

5. A Filosofia Fundamental de Negócio do Grupo Panasonic

6. Praticar a Filosofia Fundamental de Negócio

7. O Cliente em Primeiro Lugar

8. Gestão Responsável Autônoma

9. Gestão Participativa através da Sabedoria Coletiva

10. Desenvolver Pessoas e Fazer o Melhor do Seu
Potencial
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• Sujeito aos parágrafos (1) e (2) abaixo, este Código será estabelecido e revisto pelo Conselho de Administração da Panasonic
Holdings, Inc. e notificado a cada uma das empresas do Grupo Panasonic. Este Código produzirá os seus efeitos em cada uma das
empresas do Grupo Panasonic imediatamente após decisão do Conselho de Administração de cada empresa ou por qualquer outro
procedimento societário válido.
(1) O Presidente Executivo (CEO) do Grupo ou o Conselheiro Geral da Panasonic Holdings, Inc. poderá introduzir alterações ou atualizações, que não
alterem materialmente o “Nosso compromisso” e o “Meu compromisso” (incluindo alterações ou atualizações na seção dos Recursos, fotografias e desenhos
em cada Capítulo e outras alterações estilísticas ou estéticas) sem necessidade de aprovação adicional pela Panasonic Holdings, Inc. ou por qualquer outra
empresa do Grupo Panasonic.

(2) Qualquer empresa do Grupo Panasonic pode, com a aprovação prévia da Panasonic Holdings, Inc., aditar os conteúdos deste Código com quaisquer
requisições adicionais, especialmente para o alinhar com as leis, regulamentos e costumes no país e região e as suas estruturas empresariais.

• Qualquer membro da Panasonic que viole este Código pode ser sujeito a ação disciplinar, incluindo, mas sem se limitar, a demissão,
em conformidade com as regras internas e laborais, contratos individuais e as leis e regulamentos locais aplicáveis.

• Em algumas situações, a violação deste Código pode ainda consubstanciar violação de normas de direito internacional ou de normas
ou regulamentos locais, com consequências de natureza criminal e sanções administrativas relativamente às pessoas envolvidas, assim
como à empresa, incluindo multas, prisão e outras medidas.

• A violação deste Código pode igualmente resultar em prejuízo econômico, perda de confiança e danos reputacionais para a nossa empresa.

• Para efeitos deste Código:
“Empresa do Grupo Panasonic” significa qualquer das empresas Panasonic Holdings Inc., as suas subsidiárias (conforme definidas no Artigo 2, Item 3 da Lei 
das Sociedades Japonesa) e qualquer das suas subsidiárias consolidadas ao abrigo das normas IFRS, em conjunto “Panasonic” ou “Grupo Panasonic”. 

“Membros da Panasonic” significa (1) todos os trabalhadores regularmente contratados com relações de trabalho com qualquer uma das empresas do 
Grupo Panasonic (2) todos os trabalhadores temporários e trabalhadores destacados a prestar trabalho sob o controle e supervisão de qualquer empresa do 
Grupo Panasonic e (3) todos os membros do conselho de administração, diretores executivos, conselheiros executivos, dirigentes, auditores corporativos, 
conselho de supervisão e conselheiros corporativos ou equivalentes nomeados por qualquer empresa do Grupo Panasonic.

• Este Código aplica-se a todas as empresas do Grupo Panasonic que já adotaram validamente este código, a todos os seus respetivos
membros da Panasonic e, em algumas circunstâncias (por exemplo, nos termos de um contrato comercial da Panasonic ou como
condição prévia para  fazer negócios com uma empresa do Grupo Panasonic) e relativamente a apenas algumas seções relevantes
deste Código, aos parceiros de negócios de empresas do Grupo Panasonic, incluindo fornecedores e intermediários de colocação no
mercado (“go-to-market”).

Sobre o Código de 
Ética & Compliance do 
Grupo Panasonic

Implementação e âmbito deste Código

Violação deste Código
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Capítulo 1. As nossas ResponsabilidadesCapítulo 1. As nossas Responsabilidades

Cada um de nós compreende que 
é nossa própria responsabilidade 
conduzir as nossas atividades 
de negócios de forma ética e 
conforme à lei. 



Capítulo 1.  

As nossas 
Responsabilidades

Este Código aplica-se a todos os membros da Panasonic em todo o mundo. Todos aceitamos as seguintes 
responsabilidades:

• Entendo que o meu próprio comportamento pode refletir-se na reputação da Panasonic como justa e honesta, na nossa imagem
de marca e no papel da nossa empresa na sociedade.

• Atuo de forma consistente com a nossa Filosofia Fundamental de Negócio e com este Código em todos os momentos.

• Li e compreendi este Código e conheço as leis, regulamentos, políticas da empresa, regras e processos internos que foram
partilhados comigo como aplicáveis ao meu trabalho diário. Se há algo que não compreendo totalmente, faço perguntas até que
esteja esclarecido.

• Concluo os treinamentos de Compliance prontamente quando me seja atribuído.

• Estou consciente e atento ao que se passa no meu local de trabalho. Eu falo se vejo ou ouço falar de qualquer atividade suspeita
ou sinais de que a conformidade ou a ética estão a ser comprometidos, independentemente da justificativa ou circunstâncias.
(Ver também Reportar ou expor preocupações)

• Nunca retaliarei tomando qualquer ação para criar desvantagem ou discriminação contra quem eu considerar que tenha exposto
uma preocupação ética ou de conformidade. A retaliação é, por si só, uma violação deste Código e se eu sentir retaliação ou vir
retaliações contra qualquer outra pessoa, exporei essa preocupação. (Ver também Não retaliação)

• Se, apesar dos nossos melhores esforços, houver uma suspeita de violação de conformidade ou ética, cooperarei plena e
verdadeiramente com qualquer investigação.

1. As responsabilidades de todos

Capítulo 1.
As nossas Responsabilidades

Capítulo 2.
O nosso Local de TrabalhoSobre o Código de Ética & Compliance do Grupo Panasonic

Capítulo 3.
Os Bens e Informações da Nossa Empresa

Capítulo 4.
As nossas Relações de Negócios

Capítulo 5.
As nossas Responsabilidades Sociais
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Chapter 1.  

Our  
Responsibilities

Além do descrito acima, qualquer pessoa nomeada para desempenhar uma posição formal ou estatutária ou uma posição de liderança numa empresa 
do Grupo Panasonic, incluindo como administrador, diretor executivo, assessor, dirigente, auditor ou auditor especial no Japão ou posição equivalente 
em qualquer outro país e qualquer Diretor de uma Unidade Organizativa da Panasonic, incluindo os diretores de qualquer Empresa de Exploração, 
Empresa por Divisão, Divisão de Negócios, Departamento das Sedes, Escritórios das Sucursais, Departamento Comercial, Laboratório de Investigação 
da Panasonic ou equivalente, deverão cumprir as suas obrigações ao abrigo das normas legais e regras internas aplicáveis, e comprometem-se a 
assumir as seguintes responsabilidades para liderar a conformidade na Panasonic:

Todos os líderes e qualquer pessoa na Panasonic com responsabilidades na gestão de uma equipe assume responsabilidades 
acrescidas para com a Panasonic e com os membros da sua equipe:

• Estabeleço objetivos para a minha equipe com base na nossa Filosofia Fundamental de Negócio e neste Código e lidero a minha equipe para 
contribuir para o desenvolvimento da sociedade e do bem-estar das pessoas, garantindo ao mesmo tempo justiça e honestidade em todos os 
aspectos das nossas atividades empresariais

• Atuo como um modelo de comportamento ético e de conformidade e demonstro a adesão a este Código nas minhas ações, nas minhas palavras e nas 
decisões empresariais que tomo.

• Comunico regularmente com a minha equipe, numa linguagem que pode ser facilmente compreendida, sobre a importância crítica da conformidade, 
ética e deste Código.

• Crio uma cultura em que a minha equipe entende que a conformidade e a ética vêm antes de tudo. Não tolero que o desempenho do negócio ou a 
satisfação do cliente se alcancem através da violação deste Código, de políticas da empresa ou de lei ou regulamento aplicáveis.

• Mantenho-me proativamente a par do conhecimento da evolução dos padrões de conformidade e ética relevantes para a minha área de 
responsabilidade, e procuro sabedoria coletiva sobre estas matérias. Partilho as minhas aprendizagens com a minha equipe.

• Asseguro que a minha equipe tenha acesso a formações regulares em conformidade e tempo para completar tarefas de aprendizagem quando 
necessário.

• Tenho regularmente em consideração se os processos e procedimentos de conformidade existentes, bem como os membros da Panasonic e recursos que 
indico, são adequados para gerir os riscos de conformidade e ética que impactam a minha área de responsabilidade, incluindo à medida que os riscos 
mudam ao longo do tempo. Colaboro com os gestores da política e dos processos relevantes para propor e fazer ajustes e melhorias conforme adequado.

• Promovo um ambiente de confiança e encorajo a minha equipe a assumir a responsabilidade pessoal de falar se tiverem alguma preocupação. Asseguro-
me que a minha equipe sabe que eles serão ouvidos, podem ter a expectativa de ser levados a sério e estão protegidos contra retaliação quando o fizerem.

• Monitorizo a forma como a conformidade está a ser alcançada por membros da Panasonic que estão sob a minha supervisão direta.
• Se me for exposta uma preocupação de conformidade ou ética, dou seguimento prontamente para envolver outros departamentos e escalar conforme 

apropriado. Exponho qualquer preocupação séria que me seja apresentada o mais rapidamente possível para a investigação através dos canais adequados.
• Se for identificada qualquer violação que afete a minha área de responsabilidade, trabalharei com os gestores da política e processos relevantes para 

tomar medidas corretivas prontamente relativamente à questão imediata e ponderarei se é necessária uma revisão mais abrangente.

2. Responsabilidades acrescidas aos líderes

• Estabeleço expectativas claras da nossa cultura para garantir a conformidade. Envolvo-me e lidero o negócio pelo qual sou responsável com justiça e honestidade. 

• Estabeleço, implemento e mantenho sistemas e procedimentos para garantir a conformidade.

• Implemento processos de monitorização do funcionamento destes sistemas e procedimentos de conformidade.

• Revejo regularmente os sistemas e procedimentos de conformidade pelos quais sou responsável e revejo-os se e quando necessário.

• Se eu tiver conhecimento de uma violação de conformidade efetiva ou suspeita numa área pela qual sou responsável, com o apoio dos departamentos relevantes:
 o Investigo o assunto pronta e minuciosamente;
 o Tomo medidas para corrigir a violação e quaisquer outras violações relacionadas;
 o Identifico a causa de origem; e
 o Implemento medidas para evitar que violações similares possam ocorrer novamente.

• Se surgirem quaisquer circunstâncias sugestivas de um problema com a eficácia de um sistema ou controle de conformidade, tomo medidas 
concretas para rever o sistema e controles e implemento quaisquer melhorias adequadas.

• Se tomar conhecimento de qualquer indício de violação de conformidade ou um problema com a eficácia de um sistema ou controle de 
conformidade, assumo a responsabilidade pessoal de confirmar que as medidas necessárias são tomadas.

Capítulo 1.
As nossas Responsabilidades

Capítulo 2.
O nosso Local de TrabalhoSobre o Código de Ética & Compliance do Grupo Panasonic

Capítulo 3.
Os Bens e Informações da Nossa Empresa

Capítulo 4.
As nossas Relações de Negócios

Capítulo 5.
As nossas Responsabilidades Sociais
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Os líderes de equipe, supervisores e gestores devem fazer a si próprios adicionalmente as seguintes questões:

Reportar ou expor preocupações:
Se as suas respostas a estas perguntas sugerirem que pode haver violações ou desvios da Filosofia Fundamental de Negócio, deste 
Código, das nossas regras e procedimentos internos ou das leis e regulamentos aplicáveis, ou se não tiver a certeza, espera-se que faça 
perguntas, reporte ou exponha as suas preocupações e não fique calado. Você pode denunciar uma violação efetiva ou suspeita, expor as 
suas preocupações ou discutir algo sobre o qual não tem a certeza ou quaisquer dúvidas com qualquer dos recursos abaixo indicados. A 
Panasonic irá investigar todas as preocupações expostas:

Não retaliação: 
A Panasonic não tolera qualquer retaliação ou qualquer outra ação que discrimine ou crie desvantagem relativamente a alguém que, de 
boa-fé, expôs uma preocupação em matéria de conformidade. 

• Isto foi feito da forma certa?

• Os procedimentos adequados foram seguidos?

• Esta questão é isolada ou pode ser parte de um problema maior?

• Consulte supervisores, gestores ou a equipe de gestão;

• Contate a equipe de recursos humanos, a equipe jurídica e de Compliance, ou outras equipes funcionais relevantes responsáveis
pelo seu negócio ou departamento.

• Visite a Linha Direta de Compliance Global  : Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos os membros da Panasonic
(incluindo ex-membros da Panasonic) e parceiros de negócios podem expor as suas preocupações de forma anônima sem divulgarem a
sua identidade a ninguém. Todos os reportes e exposições serão tratados de forma confidencial.

A capacidade de a Panasonic contribuir positivamente para a sociedade depende dos atos e decisões de cada indivíduo 
na Panasonic. Tomar decisões éticas envolve cuidadosa reflexão antes de agir. Se não consegue tomar uma decisão com 
confiança, pode ser útil fazer a si próprio as seguintes questões:

• Isto é legal?

• Isto está alinhado com a Filosofia Fundamental de Negócio da Empresa, com este Código e com outras regras internas que se
apliquem à minha função?

• Isto poderia prejudicar a imagem de marca da Panasonic?

• Sinto que isto é a coisa certa a fazer?

• Será que isto terá um impacto adverso nas partes interessadas?

• Como é que isto seria escrito se se tornasse uma notícia de primeira página ou fosse partilhado nas redes sociais?

• Qual seria o impacto para a Panasonic se todos os membros da Panasonic se comportassem desta forma?

3. Tomar decisões éticasCapítulo 1.  

As nossas 
Responsabilidades

Capítulo 1.
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Capítulo 2. O nosso Local de TrabalhoCapítulo 2. O nosso Local de Trabalho

Aproveitamos a nossa sabedoria 
coletiva e respeitamos a 
individualidade única de cada um 
dos nosso colegas, a proteção e 
a segurança nos nossos locais de 
trabalho.



O Grupo Panasonic desenvolve os seus membros para assumir um papel ativo no nosso negócio global. A Panasonic promove a Diversidade, 
Equidade e Inclusão no local de trabalho, cultivando um ambiente onde a individualidade de cada pessoa que trabalha na Panasonic 
é respeitada, incluída e valorizada. Aproveitamos o poder da nossa diversidade, ao mesmo tempo que proporcionamos igualdade de 
oportunidades para cada indivíduo assumir desafios de acordo com as suas características e experiências únicas. A Panasonic acredita na 
importância de gerir reunindo a sabedoria de cada indivíduo e acolhe, aceita e respeita visões e perspectivas diversas.

1. Respeitarmo-nos uns aos outros

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Não toleramos qualquer discriminação ou assédio. Realizamos atividades, e criamos um enquadramento para sensibilizar para
estas questões e para estabelecer a nossa empresa como uma organização em que a individualidade de cada pessoa é respeitada.

• Promovemos e melhoramos os nossos sistemas de oportunidades de crescimento de carreira, avaliação de pessoal, compensação,
desenvolvimento de recursos humanos e promoção para criar um ambiente onde a diversidade seja valorizada.
(Ver também Respeitar direitos humanos)

• Promovemos um ambiente de trabalho positivo que aprecia uma grande variedade de diferentes estilos de trabalho. Fomentamos
uma cultura colaborativa, para que cada pessoa que trabalha na Panasonic possa demonstrar plenamente a sua individualidade.
Como uma organização, alavancamos o poder da nossa diversidade.

• Não adoto qualquer comportamento que possa resultar em discriminação com base em qualquer uma das seguintes características,
experiências ou crenças pessoais, ou semelhantes: idade, sexo, raça, cor da pele, crença, religião, estatuto social, nacionalidade,
grupo étnico, estado civil, preferência sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, gravidez, histórico médico, existência
ou inexistência de infeção viral ou similar,  informação genética, existência ou inexistência de deficiência, filiação partidária ou
preferência política, filiação sindical ou histórico de serviço militar.

• Esforço-me por criar um local de trabalho justo e positivo. Respeito as diferentes opiniões e valores dos indivíduos e abstenho-me
de me envolver em comportamentos que ignorem o valor do indivíduo. Não uso linguagem ofensiva ou agressiva contra os outros,
nem adoto qualquer forma de bullying, assédio ou violência.

• Tomo prontamente medidas quando noto atos de discriminação ou assédio por parte dos meus colegas, supervisores, gestores
ou executivos em relação a mim ou a qualquer outra pessoa com quem interajo dentro ou fora da Panasonic. Isto pode incluir a
declaração imediata e honesta da minha opinião ao responsável ou prestar apoio às vítimas de discriminação ou assédio. Reporto
qualquer discriminação ou assédio que percepcione. (Ver também Reportar ou expor preocupações)

Resources
[Regras Globais]
• Política do Grupo Panasonic DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão)

• Regras sobre Direitos Humanos e Conformidade Laboral
(Ver também as regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)

[Informação de Contato] 
• Equipe de Recursos Humanos

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 
• Em certos casos, incluindo agressão física ou sexual, o assédio pode ser crime 

e podem ser aplicadas penas, como multas e penas de prisão.

• Em alguns países, as empresas são responsáveis pela implementação de medidas 
preventivas contra o assédio, como o assédio sexual. As empresas que não 
implementem tais medidas podem ser sujeitas a sanções administrativas ou multas. 

• Muitas empresas esperam que os seus fornecedores promovam a diversidade. 
Os fornecedores que não correspondam a estas expectativas podem perder 
oportunidades de negócio.

• As empresas que permitem a persistência de uma cultura de discriminação ou 
assédio podem enfrentar litígios, incluindo ações coletivas em larga escala e 
estar sujeitas a pedidos de indemnização substanciais.

Capítulo 2.  

O nosso Local de
Trabalho 
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Capítulo 2.  

O nosso Local de
Trabalho 

As empresas devem proporcionar um ambiente de trabalho seguro, protegido e saudável para todos os seus membros, que proteja o seu bem-estar 
físico e mental. Ser saudável, sentir-se seguro e ter uma sensação de segurança são indiscutivelmente necessidades humanas essenciais. "Ser saudável" 
significa não apenas a ausência de doença ou lesão, mas viver energicamente em boas condições físicas e mentais. É necessário um ambiente de 
trabalho seguro e de comunicação aberta para garantir que os trabalhadores se sintam seguros e tirem o máximo partido das suas capacidades.

2. Garantir a saúde e segurança

Nosso Compromisso

Meu compromisso

• Refletindo a forte convicção do nosso fundador, Konosuke Matsushita, no espírito de "valorizar os nossos colaboradores",
esforçamo-nos por proporcionar locais de trabalho onde todos os membros da Panasonic podem trabalhar com segurança e com
saúde física e mental. Estabelecemos enquadramentos para promover a saúde, a segurança e o bem-estar mental e identificar
aspectos potencialmente perigosos e nocivos do nosso ambiente de trabalho. Realizamos avaliações de risco e sistematicamente
fazemos melhorias com base nos resultados. Prestamos educação e formação estruturadas para alcançar estes objetivos.

•Cumprimos as leis e regulamentos aplicáveis aos tempos de trabalho e feriados e esforçamo-nos por ajustar adequadamente os
tempos de trabalho e o conteúdo do trabalho para que os colaboradores possam manter uma boa saúde física e mental e viver um
estilo de vida saudável. (Ver também Respeitar direitos humanoss)

•Além de proporcionar aos membros da Panasonic quaisquer exames de saúde médicos necessários, também damos oportunidade
aos membros da Panasonic de aprenderem mais sobre alcançar uma melhor saúde física e mental.

• Faço o meu trabalho em segurança de acordo com as regras e procedimentos internos aplicáveis ao meu trabalho.
• Se notar quaisquer atividades de trabalho, equipamentos ou área no local de trabalho perigosos ou nocivos, reporto-o imediatamente

aos meus supervisores ou pessoas responsáveis e solicito que sejam tomadas medidas adequadas, sem deixar o problema por resolver.
• Participo ativamente nas atividades e formação necessárias para manter e melhorar a segurança no local de trabalho, e acolho e

encorajo a comunicação no local de trabalho para melhorar a saúde pessoal e o bem-estar mental.
• Se notar um risco para a saúde ou segurança que não posso resolver imediatamente por mim mesmo, reporto aos responsáveis pela

saúde e segurança ou exponho minha preocupação, para que possam ser tomadas medidas para reduzir ou eliminar o risco.
(Ver também Reportar ou expor preocupações)

• Para Líderes Faço esforço para manter e melhorar o ambiente de trabalho para que os membros da minha equipe possam trabalhar
de forma segura e saudável. Estabeleço objetivos adequados para a minha equipe, comunico adequadamente com os membros da
minha equipe, ouço as suas opiniões e esforço-me para aumentar a sua motivação para tirar o máximo uso das suas capacidades.

• Para Líderes Observo os tempos de trabalho dos membros da minha equipe para garantir que não estão trabalhando em horas
excessivas para além dos limites legais aplicáveis ou dissimular, ou não reportar, os seus tempos de trabalho efetivos.

Recursos
[Regras Globais]
• Ver as regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função

[Informação de Contato] 
• Equipe de recursos Humanos

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis:  

• A violação das leis locais sobre saúde e segurança no trabalho pode
resultar em sanções criminais. Os indivíduos responsáveis podem estar
sujeitos a multas ou prisão. As empresas envolvidas podem enfrentar
sanções financeiras e ser obrigadas a encerrar as operações até que
sejam introduzidas melhorias de segurança.

• Padrões fracos de saúde e segurança podem resultar em ferimentos
graves dos colaboradores da empresa e dos visitantes no local.

• Incidentes graves de segurança no local de trabalho podem prejudicar a
reputação de uma empresa.

Capítulo 2.
O nosso Local de Trabalho

Capítulo 1.
As nossas Responsabilidades

Capítulo 3.
Os Bens e Informações da Nossa Empresa

Capítulo 4.
As nossas Relações de Negócios

Capítulo 5.
As nossas Responsabilidades SociaisSobre o Código de Ética & Compliance do Grupo Panasonic

12

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pteu/gui/104773/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pteu/gui/104773/index.html


Capítulo 3. Os Bens e Informações da Nossa EmpresaCapítulo 3. Os Bens e Informações da Nossa Empresa

Contribuímos para a 
sociedade fazendo o 
melhor uso dos recursos 
da nossa empresa.



No nosso papel de "ente público da sociedade" devemos contribuir para a sociedade através de atividades que aproveitem da melhor forma os 
recursos de gestão que nos são confiados, incluindo recursos humanos, capitais, terras e materiais para maximizar o valor que criamos através 
das nossas atividades empresariais. Nunca devemos utilizar indevidamente os ativos da empresa para beneficiar os outros de forma imprópria 
ou para prosseguir um interesse pessoal.

Capítulo 3.  

Os Bens e 
Informações da 
Nossa Empresa

1. Agir no interesse da nossa empresa

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Estabelecemos regras internas para prevenir, identificar e gerir conflitos de interesses potenciais ou efetivos e para garantir que
tais regras são conhecidas e cumpridas.

• Cumpro com as regras internas aplicáveis em matéria de prevenção de Conflitos de Interesses e aparência de Conflitos de Interesses.
Compreendo que os "Conflitos de Interesses" podem surgir em qualquer situação em que os meus interesses pessoais ou atividades 
pessoais, ou os da minha família e amigos próximos, entram em conflito direta ou indiretamente com os interesses do Grupo Panasonic.
Pode surgir um conflito quando estes interesses pessoais afetam as minhas decisões ou ações comerciais na Panasonic, a minha 
capacidade de desempenhar os meus deveres laborais na Panasonic, ou a minha lealdade à Panasonic. Mesmo a aparência de um 
conflito de interesses pode criar risco ou comprometer a confiança na Panasonic e ser considerada como "Conflito de interesses".

• Não realizo nenhum negócio ou transação da Panasonic com nenhuma parte em que eu ou os meus familiares tenhamos um interesse 
financeiro que seja relatável de acordo com as regras internas aplicáveis sem primeiro divulgar esta informação ao meu supervisor ou gestor.

• Não aceito qualquer presente, gratuidade, pagamento, serviço ou outro artigo de valor de qualquer fornecedor, cliente, parceiro
comercial ou concorrente, a menos que seja permitido de acordo com as regras internas que me são aplicáveis.

• Durante o meu tempo de trabalho na Panasonic, dedico os meus melhores esforços e desempenho o tempo inteiro ao meu
trabalho para Panasonic e não a qualquer outro negócio.

• Não utilizo nem divulgo a terceiros nenhuma informação não pública da Panasonic para qualquer outra finalidade que não seja
necessária ao desempenho das minhas funções laborais para a Panasonic

• Observo os procedimentos de acordo com as regras internas aplicáveis para divulgar prontamente qualquer conflito de interesses
efetivo ou potencial, e qualquer aparência de um conflito de interesses, partilhando toda a informação relevante.

•  Para líderes  Revejo todos os fatos relevantes relativos a um conflito divulgado antes de o aprovar ou rejeitar e tenho em
consideração as medidas adequadas para minimizar os riscos para Panasonic resultantes do conflito.

Recursos
[Regras Globais]
• Regras sobre Conflito de Interesses 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)

[Informação de contato] 
• Equipe jurídica e de Compliance
• Equipe de recursos humanos

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 

• Conflitos de interesses que configurem fraude, furto, abuso de confiança
ou abuso de informação privilegiada podem ser punidos criminalmente e
podem aplicar-se penas (multas ou prisão).

• Mesmo a aparência de um conflito de interesses pode levar a
investigações prolongadas por parte dos reguladores e causar
perturbações significativas no negócio.
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Recursos
[Regras Globais]
• Regras Operacionais para as Mídias Digitais 
• Diretrizes do Grupo Panasonic sobre Redes Sociais 
• Política Global ISM 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)
[Informação de contato] 
• Equipe de marca e relações-públicas/marketing
• Equipe de relações de investidor
• Equipe de segurança de informação

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 

• Os indivíduos que infrinjam os direitos de propriedade intelectual ou
que divulguem segredos de negócio ou informações pessoais podem
estar sujeitos a multas criminais ou mesmo a prisão em alguns países. As
empresas em que estes indivíduos trabalham podem também enfrentar
processos criminais ou outras sanções.

• A divulgação de informação sobre empresas cotadas para os meios de
comunicação social pode ter um impacto significativo nos preços das
ações, violar leis e regulamentos de valores mobiliários e prejudicar
investidores. Podem ainda ser aplicadas multas administrativas ou
sanções criminais (multas, prisão) em função das circunstâncias.

Capítulo 3.  

Os Bens e 
Informações da 
Nossa Empresa

Prestar informação precisa e verdadeira quando comunicamos com pessoas e partes externas à Panasonic é uma condição prévia para ganhar a 
confiança dos fornecedores, clientes, parceiros de negócios e da sociedade, e é essencial para proteger e aumentar o valor da nossa marca.

2. Comunicar para o exterior

Nosso Compromisso
• Prestamos informações justas e precisas sobre os nossos produtos, serviços e tecnologias através das nossas comunicações

corporativas, anúncios públicos e publicidade, com o objetivo de informar melhor os nossos clientes e outras partes interessadas e
aumentar o valor da nossa marca. Comunicamos abertamente sobre a nossa Filosofia Fundamental de Negócios.

• Ouvimos e aprendemos continuamente com os clientes e com a sociedade como um todo. Refletimos o feedback que recebemos
nas nossas atividades empresariais.

• Baseamos as nossas comunicações corporativas em fatos precisos. As nossas comunicações corporativas respeitam a diversidade,
não discriminam nenhum grupo social, difamam ou comprometem a dignidade pessoal de qualquer pessoa. Comunicamos
claramente de acordo com este Código e aderimos a uma cultura de integridade e transparência.

• Cumpro com as Políticas Globais aplicáveis relativas à marca e às comunicações de forma a otimizar a relação entre a nossa
empresa e as suas partes interessadas.

• Só contato ou respondo a perguntas dos meios de comunicação social em nome da Panasonic se estiver autorizado pela Panasonic
a gerir os contatos e as relações com os meios de comunicação social.

• Ao falar publicamente, só partilho informações sobre a Panasonic e os nossos fornecedores, clientes e parceiros de negócios que não seja 
confidencial e de conhecimento público, ou informações que tenha sido autorizado e instruído a divulgar em nome da nossa empresa.

• Mantenho-me consciente e atento de onde faço declarações que podem ser entendidas como sendo em nome da Panasonic e tomo 
medidas para garantir que as minhas declarações são verdadeiras e adequadas e que se enquadram com o nosso valor de marca.

• Compreendo que as informações e opiniões que partilho, incluindo mensagens publicadas através das minhas redes sociais
pessoais, podem ser consideradas as da Panasonic e podem ter impacto na Panasonic e na sua marca. Só faço publicações nas
redes sociais em nome da Panasonic se for nomeado para esta posição pela empresa.

• Faço o meu melhor para garantir que os meus comentários não violam os direitos de propriedade intelectual de qualquer terceiro.
Asseguro-me que os meus comentários não violam as regras internas aplicáveis em matéria de segurança da informação.

• Respeito as opiniões, identidades e privacidade dos outros nas minhas comunicações e comentários públicos.

Meu Compromisso
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• Apenas utilizo os bens da nossa empresa (incluindo informação, propriedade intelectual e marcas) em conformidade com as regras 
internas aplicáveis e apenas para a realização adequada da atividade. Não adoto qualquer ação que prejudique o valor dos nossos 
bens, tal como furto ou utilização indevida. Dedico os meus melhores esforços a proteger os bens da nossa empresa de perdas.

• Apenas utilizo os bens de terceiros na extensão permitida e apenas para a realização adequada da atividade.
• Crio, adquiro e protejo a propriedade intelectual da Panasonic (incluindo informação e dados) e utilizo-a estrategicamente 

em conformidade com as regras internas aplicáveis.
• Respeito os direitos de outros sobre a sua propriedade intelectual e dou o meu melhor para não infringir tal propriedade intelectual.

1. Proteção e 
utilização dos 
bens

• Reconheço que a informação sobre estratégia de gestão, informação técnica, informação pessoal e outra informação 
empresarial da Panasonic são bens importantes da nossa empresa. Trato e disponho desta informação de forma cuidadosa e 
em conformidade com as regras internas aplicáveis para a proteger de acesso não autorizado, falsificação e vazamento.

• Pondero cuidadosamente se necessito receber informação de terceiros. Quando recebo informação de terceiros, tomo pelo menos 
as mesmas medidas para proteger a confidencialidade e evitar vazamentos que tomaria quanto a informação da Panasonic.

• Não divulgo nem partilho com outros qualquer informação não pública que receba no contexto do meu trabalho sem autorização.
• Quando terminar a minha relação laboral com a Panasonic, devolverei qualquer informação não pública da Panasonic e de 

terceiros que recebi no desempenho da minha função na Panasonic e subsequentemente não a divulgarei nem utilizarei.

2. Segurança da 
Informação

• Utilizo a nossa marca em conformidade com as regras internas aplicáveis.
• Apresento a nossa marca de forma respeitosa nas atividades de comunicação da empresa.3. Marca

Capítulo 3.  

Os Bens e 
Informações da 
Nossa Empresa

É nossa responsabilidade fazer o melhor uso dos bens e recursos que nos são confiados pela sociedade e maximizar o valor que criamos através das 
nossas atividades empresariais, em benefício da sociedade. Proteger e utilizar os nossos bens, incluindo ativos financeiros, imobiliário, equipamento, 
propriedade intelectual, informação comercial e marcas é uma condição prévia essencial para a Panasonic agir como um "ente público da sociedade" 
em linha com a visão do nosso fundador, Konosuke Matsushita. É de importância vital que cada um de nós leve a sério esta responsabilidade.

3. Proteger e utilizar os bens da nossa empresa

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Implementamos regras e procedimentos para adquirir, proteger e utilizar os bens da Panasonic eficazmente (incluindo
informação, propriedade intelectual e marcas) em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis para
maximizar o crescimento do negócio e o valor da empresa.

• Respeitamos os bens (incluindo informação, propriedade intelectual e marcas) dos nossos parceiros de negócios e outros terceiros.

1. Proteção e 
utilização dos 
bens

• Entendemos que as necessidades de segurança da informação evoluem rapidamente. Adaptamo-nos às mudanças
contínuas e atualizamos regularmente as nossas regras internas.

• Protegemos a nossa própria informação, assim como a informação de outros que esteja em nossa posse, contra a ameaça de ciberataques.

2. Segurança da
Informação

• Mantemos regras e diretrizes internas que protegem a identidade única e a continuidade da nossa marca, que
representa os nossos valores e constitui a nossa ligação com a sociedade.

• Não permitimos que terceiros utilizem a marca da nossa empresa, salvo quando exista uma especial razão que justifique essa utilização.
3. Marca

Recursos
[Regras Globais]
• Regras Básicas em assuntos de Propriedade Intelectual 
• Política Global ISM 
• Regras Básicas do Grupo Panasonic em assuntos de Marca 
• Regras Operacionais do Grupo Panasonic para Gestão de Marca 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)
[Informação de Contato] 
• Equipe de propriedade intelectual  • Equipe de segurança da informação  • Equipe de marca

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis:  

• O furto de bens e segredos de negócio e a violação de propriedade intelectual 
configuram crime em muitos países. Os indivíduos envolvidos podem ser presos 
ou multados. As vítimas podem pedir o pagamento de uma indenização por danos.

• A divulgação de segredos de negócio de outras empresas sem autorização pode 
ser configurada como uma divulgação ilícita e sujeita a sanções criminais como 
multas ou prisão. Isto pode igualmente aplicar-se a novos trabalhadores que
partilhem segredos de negócio do seu anterior empregador.

• A utilização não autorizada de marcas fora do âmbito de um acordo de licenciamento 
com o titular dos direitos pode resultar em questões fiscais internacionais.

Capítulo 2.
O nosso Local de Trabalho

Capítulo 3.
Os Bens e Informações da Nossa Empresa

Capítulo 4.
As nossas Relações de Negócios

Capítulo 5.
As nossas Responsabilidades Sociais

Capítulo 1.
As nossas ResponsabilidadesSobre o Código de Ética & Compliance do Grupo Panasonic

16

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pteu/gui/104773/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/pteu/gui/104773/index.html


Capítulo 3.  

Os Bens e 
Informações da 
Nossa Empresa

Os valores mobiliários do Grupo Panasonic estão cotados em bolsas de valores em vários países, incluindo no Japão. Investidores e reguladores esperam 
receber informações tempestivas e precisas sobre as nossas atividades empresariais. Os nossos parceiros de negócios confiam na informação financeira 
e outra informação que escolhemos partilhar quando aceitam fazer negócios conosco. Os nossos líderes tomam decisões sobre a nossa estratégia de 
negócio com base nos relatórios internos e nos dados que mantemos. Para manter a confiança e gerir o nosso negócio de forma responsável com os 
recursos que a sociedade nos tem confiado, é importante não induzirmos ninguém a erro com a informação que mantemos e divulgamos.

4. Manter e divulgar informação da empresa 

Nosso Compromisso
• As nossas práticas contabilísticas cumprem as leis e regulamentos aplicáveis, bem como os princípios contabilísticos geralmente

aceites e baseiam-se sempre no princípio da justiça e honestidade. Preparamos registos financeiros precisos que refletem os resultados
operacionais e a posição financeira da nossa empresa. Como "ente público da sociedade", divulgamos também adequadamente os 
nossos resultados operacionais e informação financeira a clientes, acionistas, investidores, membros da Panasonic e partes interessadas.

• Estabelecemos e mantemos controles internos para garantir confiança e fiabilidade no relatório financeiro de todo o Grupo
Panasonic e para garantir a divulgação tempestiva e adequada da informação corporativa, incluindo informação financeira.

• Divulgamos informações de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e adicionalmente, conforme consideramos necessário,
como informações relativas aos temas de “ESG” (Ambiente, Social e Governança). Observamos os procedimentos de controle
interno adequados para garantir que as informações que divulgamos sejam justas, precisas e adequadas.

• Estabelecemos e mantemos regras internas para garantir que os documentos e informações sejam registados, armazenados e
eliminados adequadamente.

• Somos uma empresa altamente transparente, que ouve humildemente as avaliações e pedidos dos nossos clientes, que nos
esforçamos para incorporar nas nossas atividades empresariais.

• Pagamos impostos em países e regiões de todo o mundo conforme devidamente avaliado nas nossas atividades empresariais.

• Nunca adoto uma conduta imprópria como fraude ou falsificação de resultados do desempenho do negócio, de submissões de
declarações regulamentares a organismos públicas e outros relatórios internos e externos. Desempenho o meu trabalho, incluindo
todas as transações, em conformidade com os procedimentos internos aprovados.

• Não adoto qualquer conduta ou procedimento que viole regras internas com o objetivo de atingir objetivos financeiros ou
resultados empresariais, incluindo objetivos de vendas e lucros.

• Trato de todos os pedidos de reembolso de despesas, incluindo pedidos relacionados com viagens de negócios, presentes e
entretenimento de forma adequada em conformidade com as regras internas aplicáveis.

Recursos
[Regras Globais] 
• Princípios de Contabilidade 
• Regulamentos de Contabilidade 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)

[Informação de contato] 
• Equipes de contabilidade, financeira e relações de investidor
• Equipe jurídica e de Compliance

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis:  

• As empresas que apresentem informações falsas, de natureza financeira ou outra, 
a organismos públicos ou autoridades fiscais podem estar sujeitas a sanções 
criminais e sanções fiscais. As pessoas envolvidas podem ainda estar sujeitas a 
sanções criminais (multas, prisão).

• A publicação de informações enganosas pode violar leis e regulamentos de valores 
mobiliários, destruir a confiança numa empresa e causar enormes danos ao valor 
da marca de uma empresa. Podem ser aplicadas multas administrativas ou sanções 
criminais (multas, prisão) em função das circunstâncias.

• Os indivíduos que apresentem pedidos de reembolso de despesas desonestos 
ou reportem vendas excessivas ou outros dados de desempenho para cumprir os 
objetivos de bônus ou de comissões podem estar a cometer fraude contra o seu 
empregador e podem estar sujeitos a sanções criminais, tais como multas ou prisão.

Meu Compromisso
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Capítulo 4. As nossas Relações de NegóciosCapítulo 4. As nossas Relações de Negócios

Realizamos todas as transações 
de forma leal, ética e conforme 
à lei, construindo relações 
de confiança com os nossos 
consumidores e parceiros de 
negócios.



Capítulo 4.  

As nossas Relações 
de Negócios

A filosofia de negócio da Panasonic é fornecer os melhores produtos e soluções de forma justa e honesta em todas as transações 
comerciais. Isto leva a melhores oportunidades de negócios. Rejeitamos firmemente quaisquer lucros obtidos por atos de suborno ou 
corrupção envolvendo funcionários públicos ou outros parceiros de negócios comerciais.

1. Proteger da Corrupção

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Não toleramos quaisquer atos de suborno ou corrupção nas nossas relações com funcionários públicos ou com outros parceiros de
negócios comerciais, ou sequer a aparência de corrupção.

• Estabelecemos regras e procedimentos internos para gerir e mitigar os riscos de transações com intermediários de terceiros, intermediários de 
vendas e prestadores de serviços administrativos e para nos proteger da corrupção que envolva terceiros. Realizamos um rastreio com a devida 
diligência dos nossos parceiros de negócios. Os nossos contratos com intermediários proíbem suborno e corrupção. Caso acreditemos de forma 
razoável que qualquer um dos nossos parceiros de negócios estejam associados a atos de suborno ou corrupção que não sejam corrigidos para 
nossa satisfação, podemos tomar medidas, incluindo até a suspensão, não renovação ou cessação de quaisquer relações comerciais relevantes.

• Estabelecemos e fazemos cumprir rigorosamente as regras internas relativas à oferta de presentes e entretenimento a funcionários públicos e terceiros.
• Proibimos os nossos membros de oferecerem qualquer benefício ou apoio a um funcionário público para incentivar ou acelerar um procedimento ou 

decisão pública ou regulatório corrente, reservando-se os pagamentos oficialmente previstos na lei ou regulamento. Estes pagamentos proibidos são 
frequentemente referidos como “pagamentos de facilitação” e incluem-se entre os exemplos pagamentos de quantias pequenas mediante solicitação 
de funcionários públicos individuais para acelerar ou concluir desembaraço aduaneiro ou outros procedimentos dependentes de aprovação pública.

• Cumpro com as regras internas aplicáveis em matéria de anticorrupção e prevenção de suborno.
• Não presto nem ofereço qualquer benefício a qualquer funcionário público ou a terceiros, incluindo fornecedores, clientes ou parceiros de negócios 

(seus familiares ou contatos próximos), para influenciar indevidamente uma decisão sobre o negócio da Panasonic ou para obter ou continuar qualquer 
vantagem de negócio imprópria, mesmo que oferecer tal benefício seja habitual no mercado local. "Benefício" pode assumir muitas formas, incluindo 
entre outros exemplos dinheiro; equivalentes em dinheiro, tais como cartões oferta, cartões de transporte (táxi, trem, ônibus), vales-oferta, cupões de 
presente, empréstimos e milhas de passageiro frequente; presentes; refeições; viagens e outras formas de hospitalidade ou entretenimento; crédito de 
serviço; contribuições políticas ou de caridade; doações; patrocínios; emprego; ou oportunidades de negócio e estágios (pagos ou não pagos).

• Não encorajo nem peço a ninguém que dê um benefício a mim ou a nenhum dos meus familiares ou contatos próximos, nem aceito qualquer benefício 
de qualquer funcionário público ou de quaisquer fornecedores, clientes ou parceiros de negócios terceiros, em troca de qualquer vantagem comercial.

• Realizo transações comerciais de acordo com as regras internas aplicáveis, incluindo o rastreio de intermediários, intermediários de
vendas e prestadores de serviços administrativos terceiros por riscos de corrupção e suborno.

• Cumpro as regras e procedimentos internos aplicáveis na realização de atividades em nome da nossa empresa, tais como contribuições 
públicas, donativos, patrocínios, lobbying, emprego/contratação de indivíduos, fusões/aquisições e empreendimentos (joint ventures).

Recursos
[Regras Globais] 

• Política Global Anti suborno/Anticorrupção 
• Regras sobre a Gestão de Risco de Anti suborno/Anticorrupção de Intermediários Terceiros  
• Regras sobre Presentes e Hospitalidade para Anti suborno/Anticorrupção 
• Regras sobre Conflito de Interesses 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)
[Informação Pública] 

• Orientação de Anti suborno e Anticorrupção (Para Parceiros de Negócios)
[Informação de Contato] 

• Equipe jurídica e de Compliance
[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 

• O suborno de funcionários públicos é ilegal em todos os países nos quais a 
Panasonic opera. Muitos países proíbem igualmente o suborno de terceiros, 
tais como fornecedores, clientes e parceiros de negócios, no setor privado. 
Os indivíduos envolvidos podem ser sujeitos a multas criminais ou prisão e as 
empresas que representam podem ser sujeitas a sanções financeiras sérias.

• Nos termos das leis de alguns países e regiões, o suborno que ocorra fora 
destes países pode igualmente resultar na aplicação de sanções criminais, 
como multas e prisão.

• Qualquer associação com corrupção pode manchar gravemente a reputação de 
uma empresa. As empresas envolvidas podem ser excluídas de negócios públicos no 
futuro e outras empresas privadas podem ter resistência a fazer negócio com elas.
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Capítulo 4.  

As nossas Relações 
de Negócios

Conduzimos o nosso negócio sempre com justiça e honestidade e os nossos clientes esperam o melhor. Apenas podemos continuar a 
cumprir os compromissos que assumimos com os nossos clientes e com a sociedade, priorizando o cumprimento dos requisitos legais e as 
especificações dos nossos clientes para a segurança e qualidade dos nossos produtos e serviços.

2. Cumprir os nossos compromissos e garantir a segurança e qualidade dos nossos produtos e serviços

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Damos prioridade máxima à segurança e qualidade dos produtos e serviços em todas as atividades de design, desenvolvimento,
fabricação, marketing e vendas. Estabelecemos os procedimentos internos necessários para cumprir todos os requisitos aplicáveis,
incluindo leis, regulamentos, normas de qualidade e os compromissos contratuais que assumimos com os nossos clientes.

• Cumprimos os regulamentos aplicáveis ao nosso negócio, incluindo a obtenção das autorizações, licenças e qualificações necessárias.
Também garantimos que todos os membros da Panasonic cumprem os regulamentos aplicáveis, incluindo garantir que possuem as
qualificações necessárias para desempenhar a sua função.

• Se recebermos informações sobre a segurança dos nossos produtos ou serviços, ou se suspeitarmos que foi violado um requisito, investigamos
prontamente o assunto e determinamos a causa. Se identificarmos potencial questão de segurança, cooperamos plena e transparentemente com as
autoridades públicas, tomando prontamente medidas para eliminar ameaças graves à saúde pública e à segurança e para evitar qualquer situação similar.

• Desenvolvemos melhores produtos e serviços em termos de segurança, qualidade, desempenho, design, acessibilidade, respeito pelo
ambiente e facilidade de utilização, que são acessíveis a um vasto conjunto de indivíduos.

• Implementamos medidas para fornecer aos nossos clientes produtos e serviços que utilizam tecnologias de informação seguras e protegidas.
• Para prevenir acidentes e garantir a utilização segura dos nossos produtos e serviços, fornecemos aos nossos clientes instruções e explicações 

de fácil compreensão sobre como utilizar corretamente os nossos produtos e serviços. Garantimos também que todas as nossas atividades
relacionadas, desde a instalação do produto até à manutenção e reparação pós-venda, são realizadas de forma segura e responsável.

• Realizo o meu trabalho com consciência da segurança e qualidade dos nossos produtos e serviços.
• Não falsifico nem reporto incorretamente resultados de desempenho ou testes para satisfazer os requisitos aplicáveis, incluindo leis,

regulamentos, normas de qualidade e os compromissos contratuais que assumimos com os nossos clientes.
• Compreendo e respeito a informação e formação fornecidas pela empresa relativamente às leis, regulamentos e normas aplicáveis aos

produtos e serviços nos quais trabalho e aos compromissos assumidos com os nossos clientes. Se não tenho a certeza, faço perguntas ao 
meu gestor ou ao(s) departamento(s) relevante(s) até que esteja esclarecido.

• Adquiro de forma adequada as qualificações, certificações e licenças que a nossa empresa me informe serem necessárias para o meu trabalho. Quando 
a minha função exigir qualquer qualificação, licença ou outra certificação, não desempenharei essa atividade até ter obtido a certificação necessária.

• Reporto ou exponho uma preocupação prontamente se tiver conhecimento de qualquer informação sobre a segurança de produtos e
serviços, ou suspeita de violação de quaisquer requisitos. (Ver também Reportar ou expor preocupações)

• Se considerar que os procedimentos que sou obrigado a observar são impraticáveis ou impossíveis de cumprir, ou não fazem sentido com
base na minha formação ou qualificações, faço perguntas ao meu supervisor ou gestor ou exponho uma preocupação. 

• Para líderes  Aprendo proativamente sobre os requisitos legais e regulamentares aplicáveis ao processo de fabricação, produtos e
serviços relevantes para a minha área de responsabilidade, incluindo requisitos locais relevantes para a localização do fabricante, o ponto
de venda, entrega e utilização final. Partilho esta informação com a minha equipe. Tomo em consideração estes requisitos e atribuo aos 
membros da Panasonic as competências, conhecimentos e qualificações adequadas a cada tarefa.

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 

• Em muitos países, os fabricantes podem ser responsabilizados por defeitos do 
produto que causem danos a indivíduos ou danifiquem a propriedade física e 
podem estar sujeitos a pedidos de indemnização por danos significativos.

• As empresas responsáveis por defeitos que causem ferimentos graves ou danos 
podem também ser sujeitas a acusações criminais, resultando em pesadas 
sanções financeiras, e os indivíduos podem também estar sujeitos a sanções 
criminais, como multas ou prisão.

• As empresas podem enfrentar investigações disruptivas sobre questões de 
segurança ou a prestação de falsas informações. Os reguladores podem exigir 
que a empresa responsável emita declarações públicas ou efetue retiradas de 
produtos. As certificações do produto podem ser retiradas e as vendas suspensas.

• A não obtenção de autorizações, licenças e certificações necessárias pode 
violar leis/regulamentos relevantes, com risco de sanções financeiras, sanções 
administrativas e prisão para indivíduos e empresas.

Recursos
[Regras Globais] 
• Regras Operacionais para uma Administração de Qualidade
• Regras Operacionais de Design Universal
• Regras Operacionais de Segurança do Produto

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)

[Contact Information] 
• Equipe de Qualidade
• Equipe de Design

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação
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Recursos
[Regras Globais] 
• Política Global Anti suborno/Anticorrupção 
•Regras de Conformidade na Cadeia de Abastecimento 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)
[Informação Pública] 
• Política de Aquisição 
• Declaração de Aquisição Transparente
• Padrões de Aquisição Ecológica 
• Diretrizes de Promoção de CSR (Responsabilidade Social 

Corporativa) nas Cadeias de Fornecimento
[Informação de Contato] 
• Equipe de aquisições  • Equipe jurídica e de Compliance

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para 
   reportar ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis:  

• Em alguns países, subornos entre empresas privadas podem constituir infrações penais e 
podem ser aplicadas multas ou penas de prisão.  (Ver também Proteger da Corrupção) 

• A adjudicação de contratos a fornecedores baseados unicamente numa relação pessoal pode criar 
riscos que envolvem conflitos de interesses. (Ver também Agir no interesse da nossa empresa) 

• Para alinhamento com os padrões internacionais, muitos países adotaram leis/regulamentos 
para proteger os direitos humanos na cadeia de abastecimento. Sanções criminais (multas) 
ou administrativas (tais como multas, exclusão de concursos públicos e divulgação pública) 
podem ser aplicadas a empresas em caso de violação. Podem ser aplicadas aos indivíduos 
sanções criminais como multas ou prisão em caso de violações graves.

• Certos países e regiões impõem obrigações legais para realizar uma auditoria com a 
devida diligência sobre os direitos humanos e o impacto ambiental em toda a cadeia 
de abastecimento. Muitos clientes estabelecem expectativas elevadas em relação aos 
direitos humanos e à sustentabilidade na cadeia de fornecimento nos seus contratos com 
fornecedores, quer para cumprir as leis locais, quer para alinhar com os valores da sua 
empresa. As empresas que não correspondam a estas expectativas podem ser excluídas das 
oportunidades de negócio.

Capítulo 4.  

As nossas Relações 
de Negócios

Os nossos fornecedores são parceiros de negócio essenciais que nos apoiam com a disponibilização de produtos que entregam o valor procurado pelos nossos 
clientes. Trabalhamos com os nossos fornecedores numa relação de mútua confiança e fiabilidade para prosseguir um melhor desempenho. Construímos 
cadeias de fornecimento sustentáveis com os nossos fornecedores, adquirindo materiais e serviços em conformidade com a responsabilidade social corporativa 
e leis e regulamentos locais para fornecer aos nossos clientes produtos e serviços de alta qualidade, competitivos e que podem ser utilizados de forma segura.

3. Construir cadeias de fornecimento justas e transparentes

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Aderimos integralmente à nossa Declaração de Aquisição Transparente e, com base na nossa filosofia de que uma empresa é um
“ente público da sociedade”, realizamos transações com fornecedores globais numa base justa e transparente.

• Em conjunto com os nossos fornecedores, envolvemo-nos nas atividades de aquisição de forma responsável, tendo em devida consideração as 
expectativas da sociedade relativas a direitos humanos, práticas laborais, saúde e segurança, proteção do ambiente, controle de exportações e 
segurança da informação. Cumprimos as leis, regulamentos e padrões internacionais relacionados nas nossas atividades de aquisição.

• Estabelecemos Diretrizes de Promoção de CSR (Responsabilidade Social Corporativa) nas Cadeias de Fornecimento e pedimos
aos nossos fornecedores que cumpram essas Diretrizes.

• Não permitirei que o meu interesse pessoal influencie o processo de aquisição. Efetuo todas as transações com fornecedores de forma
justa e transparente, de acordo com as políticas e procedimentos internos. (Ver também Agir no interesse da nossa empresa)

• Compreendo a importância de observar padrões éticos rigorosos para construir uma relação saudável com os fornecedores e permitir
que a concorrência ocorra de forma justa e transparente. Salvo quando seja permitido pelas regras internas aplicáveis, não aceito nem
troco quaisquer convites ou presentes de entretenimento, incluindo refeições, entretenimento ou custos de viagem e despesas, de/com
quaisquer parceiros de negócio, incluindo fornecedores e clientes. (Ver também Proteger da Corrupção)

• Se tomar conhecimento de qualquer comportamento que viole as proibições da nossa empresa em transações comerciais injustas ou não-
transparentes, tomo as medidas necessárias sob o meu controle para corrigir tal comportamento e reporto as minhas preocupações. (Ver
também Reportar ou expor preocupações)

• Sempre que exigido pelas regras internas aplicáveis para a aquisição responsável de bens e serviços, solicito aos fornecedores com quem
trabalho que cumpram as leis, regulamentos e padrões sociais aplicáveis, que respeitem a nossa filosofia de gestão e este Código, que
tomem devidamente em consideração o ambiente, os direitos humanos e a saúde e segurança dos seus trabalhadores e dos trabalhadores
na sua cadeia de abastecimento e que mantenham a confidencialidade de informações importantes. Observo os procedimentos previstos
nas nossas regras internas, incluindo a confirmação da implementação do acima descrito pelos nossos fornecedores. (Ver também
Garantir a saúde e segur ,  Proteger e utilizar os bens da nossa empre , Respeitar direitos human  e  Proteger o nosso ambiente)
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Capítulo 4.  

As nossas Relações 
de Negócios

Lidar com órgãos públicos não é o mesmo que lidar com uma empresa privada ou um indivíduo. Esperam-se das empresas privadas que 
interagem com órgãos públicos e empresas estatais padrões mais elevados de integridade e transparência e estas empresas devem observar regras 
específicas, incluindo a ética e a partilha de informações nos procedimentos de licitação e contratos públicos. A Panasonic e todos os membros da 
Panasonic precisam compreender e cumprir as regras únicas que se aplicam na condução de negócios com órgãos públicos e empresas estatais.

4. Interagir com órgãos públicos

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Lidamos com os órgãos públicos de forma verdadeira, justa e transparente. Garantimos que as nossas comunicações com os órgãos
públicos não são enganosas nem induzem em erro.

• Cumprimos todas as regras, leis e regulamentos de contratação pública aplicáveis, incluindo em transações comerciais correntes nas
quais um órgão público seja o cliente final.

• Treinamos e educamos os nossos membros para não adotarem condutas impróprias, tais como suborno, corrupção ou comportamento
anticoncorrencial em licitações e transações de aquisição com órgãos públicos. (Ver também Proteger da Corrupção e Construir o nosso
negócio na confiança e concorrência leal)

• Divulgamos todas as informações necessárias quando nos seja solicitado nas nossas relações com órgãos públicos.
• Não participamos em quaisquer contratos ou transações de licitação quando podemos influenciar a tomada de decisão dos órgãos

públicos, por exemplo, quando estamos a ajudar um organismo público a desenhar as suas regras de licitação ou contratação, ou a
auxiliar um órgão público a avaliar as propostas de outras partes.

• Se for responsável por qualquer transação com um órgão público (incluindo quando um órgão público é o cliente final), primeiro
garantirei que compreendo as declarações feitas pela Panasonic no "Nosso compromisso" acima e cumprirei todas as regras internas
aplicáveis relativas às transações com órgãos públicos.

• Antes de licitar qualquer negócio público, familiarizo-me com as regras de contratação do órgão público relevante. Asseguro-me de que
qualquer proposta que submeta está de acordo com essas regras.

• Quando lido com um órgão público, não tento de forma inapropriada obter informações do órgão público, incluindo informações
relacionadas com a seleção de contratantes ou detalhes das propostas dos concorrentes.

• Quando receber um pedido de informação de um órgão público ou de qualquer proposta de trabalho de indivíduos relacionados com entes públicos, 
consulto e sigo as instruções dos meus superiores (que podem ter de consultar o departamento jurídico e de Compliance) conforme adequado.

• Reporto quaisquer preocupações ou condutas irregulares que note relacionadas com um contrato público ou com uma relação com um órgão público.
• Se pretender oferecer um presente, incluindo qualquer presente habitual, a um funcionário público, primeiro asseguro-me que cumpro

todas as regras internas aplicáveis e sigo os procedimentos exigidos.

Recursos
[Regras Globais] 
• Política Global Anti suborno / Anticorrupção
• Regras sobre Presentes e Hospitalidade para Anti suborno/Anticorrupção 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)
[Informação de Contato] 
• Equipe jurídica e de Compliance

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 

• Indivíduos envolvidos em condutas irregulares ou transações fraudulentas com 
entes públicos podem estar a cometer um crime e ser sujeitos a multas ou prisão.

• Em alguns países, as empresas envolvidas nesses atos, tais como ajustes em 
licitação ou prestação de falsas informações nas relações com órgãos públicos 
podem ser excluídos de futuros contratos públicos e ser sujeito a multas 
criminais e outras sanções financeiras.
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Capítulo 4.  

As nossas Relações 
de Negócios

Empenhamo-nos em fornecer produtos e serviços superiores aos dos nossos concorrentes e satisfazer as necessidades dos nossos 
clientes através de uma concorrência aberta e leal.

5. Construir o nosso negócio na confiança e concorrência leal

Nosso Compromisso 

Meu Compromisso

• Respeitamos e encorajamos uma concorrência aberta e leal.
• Cumprimos as leis e regulamentos de concorrência.
• Não adotamos condutas anticoncorrenciais proibidas, tais como acordar com outras empresas para controlar preços ou outras condições de venda, 

agir em conluio com quaisquer outras partes em transações de licitação para garantir que um determinado licitador ganhe ou perca ou qualquer outra 
conduta que afete ilegalmente a liberdade dos nossos concorrentes e parceiros de negócios de tomarem decisões comerciais independentes.

• Estamos empenhados em aumentar a confiança dos consumidores na Panasonic através do fornecimento de produtos e serviços da
mais alta qualidade e da prestação de informações precisas aos nossos clientes.

• Cumpro as regras internas aplicáveis relativas às relações com concorrentes.
• Não divulgo qualquer informação sensível e não pública aos nossos concorrentes, incluindo a partilha de intenções no que diz respeito

a futuras decisões de preços, que possam ter impacto na concorrência, tais como preços atacado ou varejo dos nossos componentes ou 
produtos finais, quantidade, qualidade, desempenho, especificação, atribuição de clientes, mercados, categorias e outras condições de 
venda dos nossos produtos ou garantias de serviços,  ou da quota de mercado dos nossos produtos ou serviços.

• Antes de responder a quaisquer convites de concorrentes ou de participar em qualquer reunião ou chamada com concorrentes,
vou rever a agenda planejada para quaisquer tópicos que possam envolver a divulgação de informações sensíveis por qualquer
participante e procurar obter quaisquer pré aprovações necessárias para participar no evento.

• Rejeito qualquer convite dos nossos concorrentes para partilhar informações sensíveis e retiro-me da discussão. Reporto
imediatamente qualquer convite à equipe jurídica e de Compliance.

• Não adoto comportamentos anticoncorrenciais, tais como controlar ou procurar controlar o preço a que os nossos clientes
oferecem os nossos produtos para venda, abusar de uma posição dominante no mercado para forçar fornecedores, vendedores ou
clientes a concordarem com termos e condições desleais ou outras práticas comerciais desleais.

• Não faço declarações infundadas ou falsas ou publicidade enganosa sobre produtos e serviços da Panasonic.

Recursos
[Regras Globais] 
• Regras Relativas à Atividade e Relações com Concorrentes 
• Padrões Operacionais da Atividade e Relações com Concorrentes 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)

[Informação de Contato] 
• Equipe jurídica e de Compliance

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis:  

• As empresas podem ser sujeitas a sanções financeiras severas por comportamentos 
anticoncorrenciais e os indivíduos podem enfrentar multas ou prisão.

• Alguns países/regiões, condutas anticoncorrenciais fora do território da empresa 
podem igualmente estar sujeitas a sanções semelhantes se as condutas restringirem 
a concorrência livre nos seus mercados.

• As empresas podem ser responsabilizadas se os parceiros de negócio forem 
afetados pelo seu comportamento anticoncorrencial. Em alguns países, as partes 
prejudicadas, tais como consumidores, podem intentar ações coletivas.

• Em alguns países, além da conduta anticoncorrencial relacionada com produtos ou 
serviços, as atividades que restringem a concorrência no mercado de trabalho (tais 
como acordos de fixação de salários, admissão de trabalhadores de concorrentes ou 
não-solicitação) são igualmente proibidas e sujeitas a sanções semelhantes.

• Declarações falsas e publicidade fraudulenta podem resultar em sanções 
administrativas e sanções criminais, resultando em multas ou prisão para pessoas 
singulares e multas para empresas.
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Capítulo 4.  

As nossas Relações 
de Negócios

Conduzimos os negócios com o objetivo de melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. Foram estabelecidas restrições 
comerciais e sanções econômicas em países e regiões onde realizamos as nossas atividades comerciais e estão em constante mudança. Temos de 
compreender plenamente e cumprir estas leis e regulamentos à medida que expandimos e desenvolvemos as nossas atividades comerciais globais.

6.Negociar a nível global

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Cumprimos todas as leis e regulamentos relacionados com a importação e exportação, incluindo controles de exportação,
regulamentos alfandegários e sanções aplicáveis a transações comerciais envolvendo os nossos produtos, serviços, software,
tecnologia e dados técnicos. Isto inclui requisitos que podem ser aplicáveis às atividades que ocorrem no estrangeiro.

• Obtemos todas as licenças e autorizações necessárias para o envio dos nossos produtos e para a partilha de informações técnicas.

• Realizamos as verificações e os rastreios necessários dos nossos parceiros de negócio e partes relacionadas, metas de investimento
e fontes de capital para garantir que as nossas transações comerciais cumprem todas as restrições aplicáveis em relação a
indivíduos, entes, regiões ou países sancionados

• Proibimos qualquer relação com organizações terroristas e grupos criminosos organizados e tomamos uma posição firme contra
quaisquer exigências de tais partes.

• Respeito as regras internas aplicáveis em matéria de controles de exportação, sanções e desembaraço aduaneiro.

• Confirmo que os produtos, destino e utilização final não são proibidos ou sujeitos a restrições ao abrigo das leis e regulamentos
relacionados com a importação e exportação aplicáveis.

• Realizo os rastreios necessários de parceiros comerciais diretos e indiretos antes de iniciar o negócio e se detectar que alguma
parte está sujeita a restrições ou sanções, consulto a equipe jurídica e de Compliance.

• Cumpro as regras internas aplicáveis para bloquear a interação com grupos criminosos organizados.

• Se tomar conhecimento de qualquer possível violação dos controles de exportação, sanções ou leis aduaneiras na Panasonic ou por quaisquer corretores 
alfandegários ou transitários agindo como nossos agentes, reportarei prontamente as minhas preocupações. (Ver também Reportar ou expor preocupações) 

Recursos
[Regras Globais] 
• Regras sobre Cumprimento de Restrições Globais de Comércio e Lei de Sanções 
• Regras sobre Rastreio de Riscos de Conformidade de Parceiros de Negócios 

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)

[Informação de Contato] 
• Equipe jurídica e de Compliance
• Equipe logística (cumprimento com leis alfandegárias)

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 

• Indivíduos e empresas que violem as leis e regulamentos aplicáveis em
controles de exportação, sanções econômicas ou regras de desembaraço
aduaneiro podem enfrentar sanções financeiras graves e processos
criminais (incluindo sem limitar prisão para os indivíduos responsáveis).

• As empresas que violem estas leis também correm o risco de serem
proibidas de importar ou exportar de determinados países.

• Qualquer envolvimento no não cumprimento dos controles de
exportação, sanções ou regras de desembaraço aduaneiro aplicáveis
pode manchar gravemente a reputação de uma empresa. As empresas
envolvidas podem ser excluídas de transações futuras com órgãos
públicos e outras empresas do setor privado podem ter resistência a
fazer negócio com elas.
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Capítulo 5. As nossas Responsabilidades SociaisCapítulo 5. As nossas Responsabilidades Sociais

Acreditamos firmemente nas 
nossas responsabilidades sociais 
corporativas e dedicamo-
nos com vista a atingir uma 
sociedade ideal.



Como uma organização global que conduz negócios em todo o mundo, a Panasonic respeita os direitos humanos reconhecidos 
internacionalmente. A Panasonic cumpre as regras e normas relevantes em relação aos direitos humanos estabelecidos pelas Nações 
Unidas e pela Organização Internacional do Trabalho e aplica-os às suas atividades empresariais e transações comerciais. Nós nos 
esforçamos para prevenir e diminuir qualquer impacto negativo nos direitos humanos dos membros da Panasonic, bem como qualquer 
impacto negativo esperado que possa resultar das nossas atividades comerciais, produtos e serviços e transações conexas.

Respeitar direitos humanos

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Estabelecemos regras internas para a proteção dos direitos humanos, incorporando proibições de trabalho forçado e trabalho infantil, proteção 
dos jovens trabalhadores, promoção da igualdade de oportunidades e tratamento no emprego, prevenção da discriminação, respeito pela 
liberdade de associação, proteção da comunicação entre os trabalhadores e a administração, e reconhecimento de representação coletiva.

• Cumprimos todas as leis e regulamentos aplicáveis em matéria de salários, incluindo salários-mínimos, pagamentos de horas
extraordinárias e benefícios dos trabalhadores legalmente exigidos.

• Cumprimos as leis e regulamentos laborais aplicáveis em matéria de tempos de trabalho, tempo de descanso, horas extraordinárias,
feriados e férias. Além disso, nos esforçamos para adotar tempos de trabalho totais razoáveis para proteger a saúde mental e física e
permitir que os membros da Panasonic tenham um estilo de vida saudável.

• Nos esforçamos por evitar qualquer impacto negativo nos direitos humanos quando desenvolvemos e fornecemos produtos e serviços.
• Encorajamos os nossos fornecedores, clientes e parceiros de negócio a compreenderem a posição da Panasonic e as nossas políticas em matéria 

de direitos humanos e cumprimento das normas laborais. Trabalhamos em colaboração com os nossos fornecedores, clientes e parceiros de 
negócio para monitorar os riscos da cadeia de abastecimento e tomamos medidas para prevenir, mitigar e corrigir tais riscos.

• Cumpro as regras internas aplicáveis relativas ao respeito pelos direitos humanos.
• Não adoto comportamentos discriminatórios que possam resultar em discriminação com base em qualquer uma das seguintes características, 

ou semelhantes: idade, sexo, raça, cor da pele, crença, religião, estatuto social, nacionalidade, grupo étnico, estado civil, preferência sexual, 
identidade de gênero e expressão de gênero, gravidez, histórico médico, existência ou inexistência de infeção viral ou similar,  informação 
genética, existência ou inexistência de deficiência, filiação partidária ou preferência política, filiação sindical ou histórico de serviço militar.

• Respeito as diferentes opiniões e valores dos indivíduos. Abstenho-me de adotar comportamentos que ignorem o valor do indivíduo, como o 
uso de linguagem ofensiva ou qualquer forma de assédio ou violência. (Ver também Respeitarmo-nos uns aos outros)

• Se tomar conhecimento de qualquer potencial violação dos direitos humanos ou práticas laborais responsáveis, ou discriminação ou assédio 
na Panasonic ou em qualquer um dos nossos fornecedores, prestadores de serviços ou na nossa cadeia de abastecimento, reportarei as minhas 
preocupações prontamente. (Ver também Reportar ou expor preocupações) 

Recursos
[Regras Globais] 
• Regras sobre Direitos Humanos e Conformidade Laboral 
• Regras sobre Conformidade na Cadeia de Abastecimento 

 (Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)
[Informação Pública] 
• Diretrizes de Promoção de CSR (Responsabilidade Social 

Corporativa) nas Cadeias de Fornecimento
[Informação de Contato] 
• Equipe de recursos humanos  • Equipe jurídica e de Compliance 
• Equipe de aquisições

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global
   para reportar ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 
• Muitos países adotaram leis que proíbem o trabalho forçado e a eliminação efetiva do trabalho 

infantil. A violação destas leis pode estar sujeita a sanções criminais, incluindo multas (empresas 
e indivíduos) e prisão (indivíduos).

• Alguns países proíbem a importação de produtos fabricados parcial ou integralmente 
utilizando mão-de-obra forçada. Em alguns casos, leis e regulamentos ou regras de licitação 
em concurso proíbem o fornecimento de tais produtos em contratos públicos.

• Em todo o mundo, foram implementados leis e regulamentos que impõem às empresas a 
responsabilidade de avaliar e reportar o nível de proteção dos direitos humanos nas suas cadeias de 
abastecimento. Em alguns países, as empresas que não implementem processos adequados podem 
estar sujeitas a multas.

• Muitos clientes construíram a sua marca no respeito pelos direitos humanos e estabeleceram expectativas 
elevadas sobre os seus fornecedores. Espera-se que os fornecedores certifiquem o seu cumprimento das 
normas em direitos humanos ou se sujeitem a ser excluídos das oportunidades de negócio.
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Ao longo dos últimos séculos, a atividade industrial tem sido responsável pela poluição e outros danos ambientais. Governos e agências 
internacionais em todo o mundo estão a desenvolver regulamentos e a estabelecer metas para abordar este assunto antes que se torne 
demasiado tarde. É nossa forte convicção que nós na Panasonic devemos nos dedicar para atingirmos uma "sociedade ideal", o que significa 
uma sociedade com abundância material e espiritual. Embora tenhamos vindo a enfrentar problemas ambientais globais há muitos anos, no 
século XXI esta será a nossa maior prioridade, à medida que assumimos a liderança no fornecimento de soluções ambientais.

2. Proteger o nosso meio ambiente

Nosso Compromisso
• Garantimos que os nossos processos de fabricação e negócio cumprem as leis e regulamentos aplicáveis em matéria de proteção

do meio ambiente, incluindo regulamentos relativos a emissões, poluentes e resíduos perigosos.

• Estabelecemos processos de monitoramento do nosso impacto ambiental e estabelecemos parcerias com os nossos clientes,
fornecedores e comunidades em que operamos para prosseguir melhorias contínuas.

• Utilizamos a nossa força e experiência técnicas para oferecer produtos e serviços que criam valor ambiental para os nossos clientes.

• Definimos metas desafiantes para reduzir as nossas emissões de CO2, melhorar a fabricação orientada para a reciclagem, preservar
recursos hídricos e reduzir o impacto ambiental e humano das substâncias químicas utilizadas nas nossas operações e nos nossos
produtos. Implementamos atividades para atingir estes objetivos.

Recursos
[Regras Globais] 
• Regras Básicas sobre Assuntos Ambientais

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)

[Informação Pública] 
• Política Ambiental

[Informação de Contato] 
• Equipe ambiental

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 

• As empresas e indivíduos que violem as leis ambientais, tais como a
eliminação inadequada de resíduos perigosos ou emissões atmosféricas
ilícitas e desperdício de água, podem enfrentar sanções criminais,
incluindo multas (empresas e indivíduos) e prisão (indivíduos).

• Muitos clientes estão sujeitos a leis ambientais rigorosas e comercializam
os seus produtos e serviços como cumpridores de elevados padrões de
sustentabilidade. Os clientes esperam o cumprimento destes requisitos
e padrões em todos os níveis da sua cadeia de abastecimento. Os
fornecedores cujos produtos e componentes não cumprem estas normas
ambientais podem ser excluídos das oportunidades de negócio.

Capítulo 5.  

As nossas 
Responsabilidades 
Sociais

Meu compromisso
• Cumpro as regras e processos internos aplicáveis ao meu trabalho que foram implementados para minimizar o nosso impacto

negativo no ambiente.

• Cumpro os controles internos aplicáveis para evitar a libertação de substâncias químicas nocivas para o ambiente.

• Quer trabalhe num escritório ou numa fábrica, estou atento a não desperdiçar água ou outros recursos, a reciclar sempre
que possível e a conservar energia. Mesmo pequenos passos dados por cada indivíduo na Panasonic podem ter um impacto
significativo quando medido em todo o nosso Grupo Panasonic.

• Se tomo conhecimento de que o impacto ambiental de um processo de fabricação da Panasonic ou de um produto ou serviço da 
Panasonic é mais grave do que o esperado ou pretendido, ou se suspeito que o impacto ambiental está sendo falsificado de alguma 
forma, independentemente da justificativa, exponho prontamente a minha preocupação. (Ver também Reportar ou expor preocupações)
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As informações pessoais (também designadas por "dados pessoais") cobrem uma grande variedade de informações que, separadamente ou em 
conjunto com outros elementos de informação, podem identificar um indivíduo na sua condição pessoal ou empresarial. A utilização, circulação e 
armazenamento de dados na sociedade e nas empresas têm evoluído rapidamente. Com esta evolução, a informação pessoal está a tornar-se mais 
valiosa do que nunca para as empresas e os indivíduos estão cada vez mais conscientes de como as suas informações pessoais podem ser usadas, 
e usadas indevidamente, pelas empresas. Leis e regulamentos estão sendo desenvolvidos em todo o mundo para proteger a privacidade dos 
indivíduos. Temos de ser respeitadores na forma como lidamos com as informações pessoais que nos são confiadas.

3. Respeitar a privacidade dos indivíduos

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Recolhemos, tratamos e partilhamos informações pessoais de forma responsável e transparente. Cumprimos as leis e regulamentos
de proteção de dados aplicáveis em todas as jurisdições relevantes no processamento ou tratamento de dados pessoais de
clientes, fornecedores, parceiros de negócios e membros da Panasonic.

• Procuramos o consentimento informado para tratar informações pessoais quando exigido pelas leis e regulamentos.
• Estabelecemos procedimentos para responder prontamente a esclarecimentos de indivíduos sobre o nosso tratamento das suas

informações pessoais, conforme exigido por lei.
• Adotamos as medidas organizacionais adequadas e os mecanismos de proteção de tecnologia e segurança para proteger as

informações pessoais que nos foram confiadas pelos nossos fornecedores, clientes, parceiros de negócios e membros da Panasonic
contra perdas, utilização indevida e partilha não autorizada. (Ver também Proteger e utilizar os bens da nossa empresa)

• Abordamos prontamente qualquer problema ou incidente suspeito sobre o tratamento indevido de informações pessoais e, se
necessário, reportamos aos reguladores e informamos quaisquer indivíduos afetados.

• Respondemos prontamente às alterações nas leis e regulamentos locais que regem o tratamento de informações pessoais e
ajustamos os nossos procedimentos e mecanismos de proteção em conformidade.

• Cumpro as regras internas aplicáveis às informações pessoais que trato.
• Apenas recolho e utilizo informações pessoais que são necessárias e relevantes para atingir a finalidade indicada quando a

informação foi recolhida.
• Não partilho nenhuma informação pessoal de ninguém com ninguém dentro ou fora da Panasonic a menos que tenha confirmado

que o indivíduo deu o seu consentimento ou que tal partilha é permitida nos termos das leis e regulamentos relevantes.
• Reporto prontamente quaisquer questões, pedidos ou reclamações que recebo de indivíduos sobre o tratamento das suas

informações pessoais de acordo com os procedimentos da nossa empresa e tomo quaisquer outras medidas necessárias ao abrigo
desses procedimentos.

• Se tiver conhecimento de perda, utilização indevida ou acesso não autorizado a qualquer informação pessoal, reporto
imediatamente o assunto através dos canais de reporte de incidentes do meu departamento de negócios ou da minha região.

Recursos
[Regras Globais] 
• Padrões Globais de Proteção de Informações Pessoais
• Diretrizes Globais de Gestão de Informações Pessoais

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função)
[Public Information] 
• Política de proteção de informações pessoais aplicável

[Informação de Contato] 
• Equipe de segurança de informação
• Equipe jurídica e de Compliance

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis: 

• O tratamento ou divulgação inadequado de dados pessoais pode estar
sujeito a sanções, tais como sanções financeiras severas ou suspensão
da atividade comercial ao abrigo da legislação dos países relevantes
ou pela sua aplicação extraterritorial. O tratamento inadequado pode
consubstanciar o descumprimento dos requisitos para a transferência
transfronteiriça de dados pessoais ao abrigo da legislação de
determinados países.
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No decorrer do nosso trabalho, podemos ter conhecimento de informações não públicas sobre a Panasonic ou sobre os nossos 
fornecedores, clientes e parceiros de negócio que podem afetar o preço de ações, participações e outros títulos negociados. Devemos 
comportar-nos de forma leal e honesta e não aproveitar o nosso acesso a informações não públicas para ganhos egoístas ou pessoais nem 
partilhar a informação para permitir que outros beneficiem de forma injusta. Caso adotemos comportamentos de abuso de informação 
privilegiada ou partilhemos informações não públicas para que outros possam negociar de forma privilegiada, quebramos a confiança das 
nossas partes interessadas, incluindo investidores, fornecedores, clientes e parceiros de negócios e do público em geral.

4. Prevenir o abuso de informação privilegiada

Nosso Compromisso

Meu Compromisso

• Proibimos todos os membros da Panasonic, incluindo administradores, que tenham acesso a informações não públicas importantes
de negociar ações, participações e outros títulos da Panasonic Holdings Corporation e das suas subsidiárias publicamente cotadas,
assim como títulos de quaisquer fornecedores, clientes e parceiros comerciais relevantes.

• Cumpro as regras internas aplicáveis em matéria de prevenção de abuso de informação privilegiada.

• Não compro ou vendo quaisquer ações, participações ou outros títulos da Panasonic Holdings Corporation ou de qualquer uma
das suas subsidiárias publicamente cotadas ou títulos de quaisquer fornecedores, clientes ou parceiros de negócios relevantes
enquanto tiver conhecimento de qualquer informação não pública importante.

• Não partilho nenhuma informação não pública com ninguém, incluindo amigos e familiares, a não ser para desempenhar
adequadamente a minha função na Panasonic. Não auxilio qualquer outra pessoa a beneficiar-se inadequadamente da negociação
dos títulos da Panasonic Holdings Corporation ou de qualquer uma das suas subsidiárias publicamente cotadas ou dos títulos de
qualquer um dos nossos fornecedores, clientes ou parceiros de negócios com base em qualquer informação não pública.

• Consulto a equipe jurídica e de Compliance antes de negociar títulos da Panasonic Holdings Corporation ou em qualquer uma das suas subsidiárias 
publicamente cotadas ou títulos dos nossos fornecedores, clientes ou parceiros de negócios se não tiver a certeza se possuo alguma informação não 
pública relevante. Sempre que exigido pelas regras internas aplicáveis, apresento qualquer pedido necessário de pré-aprovação antes de comprar 
ou vender títulos da Panasonic Holdings Corporation ou de outras empresas do Grupo Panasonic que sejam publicamente cotadas.

Recursos
[Regras Globais] 
• Regras de Prevenção de Abuso de Informação Privilegiada

(Ver também regras internas aplicáveis à sua localização, negócio e função）

[Informação de contato] 
• Equipe jurídica e de Compliance

[Para Questões e Preocupações] 
• Visite a Linha Direta de Compliance Global  para reportar 
   ou expor uma preocupação

Alguns exemplos das consequências da violação deste Código: 
Além de ação disciplinar contra os indivíduos responsáveis:  

• O abuso de informação privilegiada é ilegal em todos os países e regiões
relevantes, e mesmo a divulgação de informações privilegiadas de
forma inadequada é ilegal em muitos países. Os indivíduos responsáveis
enfrentam sanções criminais, incluindo multas e prisão, e podem ser
obrigados a reembolsar os lucros e a pagar sanções adicionais.
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