
Código de Conduta para Parceiros de Negócios da 

Cumprir as leis, as normas, os 
regulamentos e as políticas da Unisys.
Como parceiro de negócios da Unisys, você deve cumprir 

todas as leis, normas e regulamentos pertinentes de 

cada país, estado ou localidade onde atua. Você não deve 

cometer nenhum ato contrário à legislação pertinente ou ao 

Código de Conduta para Parceiros de Negócios da Unisys, 

nem instruir, incentivar ou facilitar que outros o façam, seja 

diretamente ou indiretamente, por qualquer motivo.

O suborno é proibido.
Os parceiros de negócio da Unisys devem empregar 

apenas práticas legais e éticas em negócios. Os parceiros 

de negócios da Unisys não devem fazer nem oferecer 

subornos, propinas, pagamentos ou qualquer outra forma 

de pagamentos indevidos com intuito de obter vantagem 

comercial imprópria. Os parceiros de negócios da Unsiys 

devem cumprir todas as leis antissuborno, inclusive a Lei 

Norte-Americana de Combate a Práticas de Corrupção no 

Exterior (a “FCPA”), a Lei Antissuborno do Reino Unido, e 

quaisquer outras leis antissuborno dos países em que atuam.

De acordo com as leis antissuborno, os parceiros de negócios 

da Unisys não devem dar, oferecer ou prometer, seja 

diretamente ou indiretamente, um pagamento indevido para 

outras pessoas com a finalidade de obter uma vantagem 

comercial indevida ou de influenciar indevidamente qualquer 

pessoa. Pagamentos indevidos podem ser, entre outras 

coisas, oferecer cortesias comerciais excessivas ou frequentes 

(como refeições, entretenimento e presentes), fazer doações 

beneficentes, pagar despesas de viagem ou fazer pagamentos 

de intermediação. Os parceiros de negócios da Unisys estão 

proibidos de fazer pagamentos indevidos diretos ou indiretos a 

clientes dos setores público e privado, funcionários públicos e 

clientes potenciais

Dar presentes, entretenimento e outras 
cortesias comerciais.
Embora a troca de cortesias comerciais com a finalidade de 

estabelecer uma relação de boa-vontade e promover relações 

comerciais sólidas seja uma prática comum e aceita, é 

importante que isso seja feito de forma cuidadosa e calculada.

As cortesias comerciais devem ser de valor cabível, 

apropriadas, não frequentes e de acordo com as práticas 

comerciais habituais e aceitas, além de cumprir as leis, 

normas e políticas pertinentes. É necessário prestar atenção 

especial à frequência das cortesias comerciais feitas a 

uma mesma pessoa, com a finalidade de evitar a aparência 

imprópria. Muitos clientes do setor público proíbem seus 

funcionários de aceitar qualquer cortesia comercial ou 
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limitam com rigor o que pode ser aceito. Os clientes do 

setor privado também podem ter diretrizes internas que 

limitam a aceitação de cortesias comerciais por parte dos 

funcionários. Os parceiros de negócios da Unisys devem 

estar atentos às respectivas restrições dos clientes.

Proteção de informações confidenciais. 
Informações confidenciais da Unisys.
Os parceiros de negócios da Unisys devem tomar as medidas 

apropriadas para assegurar que qualquer informação 

confidencial da Unisys seja protegida contra acesso não 

autorizado, uso ou divulgação sem autorização.

Informações confidenciais de terceiros.
Assim como nós nos esforçamos para proteger nossas 

informações, outras empresas também se esforçam. 

Na condução de atividades comerciais conjuntas com a 

Unisys, os parceiros de negócios da Unisys não podem 

solicitar, receber nem usar sem a devida autorização 

nenhuma informação confidencial pertencente a terceiros. 

As informações confidenciais de terceiros, legitimamente 

recebidas, devem ser tratadas, pelo menos, com o mesmo 

nível de cuidado para evitar perdas, uso indevido ou 

divulgação não-autorizada dessas informações, respeitando 

o nível de cuidado dedicado às informações confidenciais de 

natureza semelhante dos parceiros de negócios da Unisys.

Proteção da privacidade de dados pessoais.
Dados pessoais são quaisquer informações que possam ser 

utilizadas diretamente ou indiretamente para identificar um 

indivíduo específico (inclusive, sem limitação, informações 

como o nome, endereço, telefone, e-mail, número de 

matrícula, número do documento de identidade, identificador 

nacional ou número de cartão de crédito de uma pessoa). 

Os parceiros de negócios da Unisys são obrigados a 

responsabilizar-se por compreender os dados pessoais 

que estão manipulando e garantir que essa manipulação 

cumpra a legislação pertinente, os acordos contratuais e a 

Declaração de Privacidade da Unisys,   

www.unisys.com/unisys-legal/privacy

Evitar conflitos de interesses.
Os parceiros de negócios da Unisys devem evitar 

relacionamentos, acertos, investimentos ou situações em 

que haja um conflito de interesses real ou potencial entre 

os compromissos do parceiro de negócios da Unisys com 

a Unisys e seus outros interesses comerciais. Se não for 

possível evitar esses conflitos reais ou potenciais, o parceiro 

de negócios da Unisys deverá comunicar sem demora à 

Unisys a natureza e o alcance do conflito real ou potencial. A 

existência de conflitos de interesses pode exigir a cessação 

da relação comercial.

Manter livros contábeis e documentações 
com precisão.
Todos os pagamentos e todas as outras operações referentes 

à relação comercial entre a Unisys e seu parceiro de negócios 

devem contar com a devida autorização e com registros 

oportunos e precisos de acordo com os princípios contábeis 

consagrados e as políticas contábeis estabelecidas.

Negociar de maneira honesta e justa com 
os outros.
Os parceiros de negócios da Unisys devem lidar de maneira 

honesta e justa com a Unisys e seus clientes, parceiros e 

fornecedores.

Direitos Humanos.
Os direitos humanos básicos devem ser sempre respeitados. 

Portanto, todas as formas de escravidão, tráfico de seres 

humanos, trabalho forçado e trabalho infantil, conforme 

definido pela legislação pertinente, são proibidas para os 

parceiros de negócios da Unisys ou para terceiros que 

trabalhem em nome de um parceiro de negócios da Unisys. 

Lançamento de custos/relatórios de cartão 
de ponto.
Os parceiros de negócios da Unisys que trabalham com 

clientes do governo ou do setor público devem tomar 

cuidado especial para assegurar que as horas trabalhadas 

e os custos incorridos sejam devidamente contabilizados e 

aplicados ao contrato ou projeto no qual ocorreram. Nenhum 

custo poderá ser lançado em um contrato com qualquer 

governo ou órgão público se não for permitido por lei ou 

pelos termos do contrato.



País Discagem Gratuita País Discagem Gratuita

Estados Unidos  800.732.3247 Itália 00.800.1777.9999

Argentina 0.800.333.0095 Japão 001.800.1777.9999

Austrália 1.800.742.589 Luxemburgo 00.800.1777.9999

Bélgica 0800.260.39 Malásia 00.800.1777.9999

Brasil 0800.761.1420 México 001.866.376.0139

Canadá 1.800.461.9330 Holanda 00.800.1777.9999

Chile 1230.020.3559 Nova Zelândia 0800.002341

China 00.400.120.3062 Noruega 00.800.1777.9999

Colômbia 01.800.518.2014 Filipinas 00.800.1777.9999

Costa Rica 506.4000.3876 Polônia 00.800.141.0213

República Tcheca 800.701.383 Cingapura 800.852.3912

Dinamarca 00.800.1777.9999 Espanha 00.800.1777.9999

Finlândia 990.800.1777.9999 Suécia 00.800.1777.9999

França 00.800.1777.9999 Suíça 00.800.1777.9999

Alemanha 00.800.1777.9999 Taiwan 00.800.1777.9999

Hong Kong 001.800.1777.9999 Reino Unido 0.800.085.2896

Hungria 00.800.1777.9999 Venezuela 0800.102.9423

Índia 000.800.440.7022 Venezuela (Caracas) +58.212.7820.2174

Irlanda 00.800.1777.9999
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Helpline de Conformidade:

Responsabilidade de comunicar 
imediatamente violações potenciais ou 
suspeitas.
Os parceiros de negócios da Unisys têm a responsabilidade 

de comunicar sem demora ao Escritório de Ética e 

Conformidade da Unisys qualquer violação suspeita, 

potencial ou real deste Código de Conduta para Parceiros 

de Negócios da Unisys que possa afetar a relação 

comercial. O problema deve ser comunicado mesmo que 

você acredite que ele poderia ter sido resolvido ou se 

você não tiver certeza se trata-se de uma violação ou não. 

Você pode entrar em contato com o Escritório de Ética e 

Conformidade da Unisys em caráter sigiloso ou anônimo, 

sem precisar temer retaliações.Contato com o Gabinete de 

Conformidade.

Portal na Web: www.UnisysCompliance.com 

Endereço Postal: Compliance Office  

Unisys Corporation 

801 Lakeview Drive, Suite 100  

Blue Bell, PA 19422

http://unet.unisys.com/sites/Corporate Policies/LEG/Library/LEG6.1.pdf

