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As empresas em que a Empresa Nexans possui investimentos direta ou indiretamente são entidades separadas. Nesta publicação, as expressões “Nexans”, “Grupo” e “Grupo

Nexans” são, por vezes, usadaspara conveniência se as referências foremfeitas àsempresasNexansemgeral.Damesma forma, aspalavras“nós”, “nos”e“nosso” tambémsão

usadasparasereferiràsempresasNexansemgeralouàsempresasque trabalhamparaelas.Essasexpressões tambémsãousadasquandonãoexistepropósitonaidentificaçãode

empresasespecíficas.



Com atuação em muitospaíses diferentes, o Grupo Nexans compartilha e mantém osmesmos valores fundamentais

sobre como conduz seus negócios em todo o mundo, com os mais altos níveis e padrões de segurança, integridade,

respeito e valorização do meio ambiente e das pessoas, clientes, parceiros comerciais e todas as nossas partes

interessadas.

Nos últimos anos, em um negócio global cada vez mais complexo, em desenvolvimento constante e altamente

regulamentado em que operamos, nós reforçamos nossas políticas e processos em relação à governança, ética e

conformidade. Nosso compromisso com a excelência e a integridade na forma como conduzimos nossos negócios é

essencial para garantir o sucesso e o crescimento sustentável da Nexans. Independentemente da nossa atividade ou

posição no Grupo, não é apenas o que fazemos – e, sim, como fazemos – que ganha a confiança de nossos

colegas, clientes,parceirose todasasnossas partes interessadas.

O Código de Ética e Conduta Empresarial da Nexans deve ser nosso guia e referência para a

aplicação de nossos padrões éticos e valores fundamentais.

Este guia e sua implementação adequada e eficaz servem,

também, como uma referência para a preferência do nosso cliente.

A conformidade com o Código de Ética da Nexans é do interesse e

responsabilidade de todos, e não haverá tolerâncias referentes a

qualquer violação. Em caso de dúvidas ou questionamentos sobre

o que constitui uma conduta apropriada, discuta prontamente o

assunto com seu gerente ou com um dos contatos disponíveis

dentro do Grupo antes de tomar uma decisão.

Eu e o Conselho de Administração estamos à sua disposição, pois

contamos com cada um dos nossos colaboradores para cumprir

este Código, para compartilhar e divulgar as nossas normas

éticas e compromissos que fundamentam a reputação e o

sucesso da Nexans.

Christopher GUERIN
DIRETOR PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DO DIRETOR-
PRESIDENTE
SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA E 
CONDUTA EMPRESARIAL DA NEXANS
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O Código de Ética e Conduta Empresarial da
Nexans estabelece os princípios de negócios
aplicáveis a todos os colaboradores do Grupo. Ele
contém as normas e diretrizes que cada colaborador
da Nexans deve seguir e exercer todos os dias. Este
Código estabelece diretrizes práticas que
complementam as normas, os procedimentos e os
regulamentos definidos em cada país onde
operamos,os quais permanecemaplicáveis.

O cumprimento das leis e regulamentos dos
países em que o Grupo opera é uma obrigação
que não tem exceção.

Qualquer violação ao Código pode
desencadear sanções disciplinares e, em alguns
casos, implicações jurídicas, como multas e
prisão.

O Código de Ética e Conduta Empresarial da
Nexans foi elaborado para fornecer assistência
prática e nos ajudar a resolver os problemas e
dilemas que podemos enfrentar em nosso trabalho.
Como determinadas solicitações de clientes ou
fornecedores devem ser tratadas? Como devemos
nos comportar com nossos colegas? Como
colaborador da Nexans, você também tem a
responsabilidade de aceitar convites pessoais para
treinamento sobre as questões destacadas neste
Código.

O índice é uma maneira rápida de encontrar os 
assuntos que são abordados aqui.

Possíveis sanções disciplinares por violação das obrigações 
de ética e conformidade:

• Advertência/ aviso formal
• Dispensa disciplinar
• Transferência disciplinar
• Delegação/ Rebaixamento/ Redução de 

classificação
• Demissão/ Rescisão
• Demissão sem indenização por rescisão

• A situação está de acordo com a lei?
• Ela em conformidade com o Código de Ética e 

Conduta Empresarial da Nexans?
• Tenho certeza da conduta apropriada a ser 

tomada?
• Sinto que estou tomando a decisão correta?
• O que as pessoas poderiam pensar se isso se 

tornasse público?

Na dúvida, cada um de nós deve expressar suas
preocupações e pode procurar aconselhamento. Vários
contatos estão disponíveis para ajuda-lo (consulte a
página 44).

Se você é um gerente, você tem mais 
responsabilidades, pois:

• Você dá o tom, administra dando o exemplo

e promove a conduta ética.

• Como tomador de decisões, você é

confrontado com questões que podem ser
complexas.

• Sua equipe irá até você para obter ajuda e

conselhos, e você deve ser capaz de
corresponder.

Isto posto, não é possível abordar todas as situações que
poderiam ocorrer. Se você se deparar com uma
situação de conduta ética ou empresarial, faça a si
mesmo as seguintes perguntas:

Conformidadecom as leis:
uma obrigaçãoabsoluta

UM GUIA COTIDIANO
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Nexans está comprometida em respeitar os
direitos humanos conforme estabelecido na
Declaração Universal dos Direitos Humanos da
ONU e adotou a seguinte Carta de Direitos
Humanos para materializar esse compromisso.

Esta primeira Carta de Direitos Humanos visa
fornecer diretrizes das políticas e ações da
Nexans em termos de respeito aos direitos
humanos, área na qual o Grupo está engajado
há vários anos. Este documento faz parte do
Código de Ética da Nexans. O respeito por todos
os seres humanos, sua diversidade, dignidade e
segurança são de importância vital para os
valores da Nexans. É isso que o Grupo deseja
ilustrar por meio desta Carta que fornece uma
visão geral dos princípios aplicados pela Nexans
em toda a sua cadeia de valor e nas
comunidades em que está presente. Além disso,
o Grupo incentiva o cumprimento da política a
todos os fornecedores com quem trabalha.

Nossa política abrange e cumpre tratados
globais, como a Carta Internacional dos Direitos
Humanos, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos e a Declaração da Organização
Internacional do Trabalho sobre os Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho e outras
Normas da OIT. A Nexans é uma empresa
multinacional, com sede na França, onde a
diligência sobre esses temas é uma obrigação
legal. A Carta de Direitos Humanos da Nexans
está em conformidade com as leis e
regulamentações de todos os países nos quais o
Grupo atua, a menos que elas sejam inferiores
aos compromissos da Nexans nos termos dos
acordos internacionais, do Código de Ética da
Nexans, de outras políticas e procedimentos da
empresa e das normas mínimas oferecidas por
esta Carta.

Além disso, a Nexans é signatária do Pacto Global
das Nações Unidas desde dezembro de 2008.
Desde que aderiu a esta iniciativa, o nosso Grupo
assumiu o compromisso de apoiar e implementar os
dez princípios fundamentais nas áreas de direitos
humanos e normas trabalhistas, dentro de sua esfera
de influência.

CARTA DE DIREITOS HUMANOS
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Política de Governança de 
Direitos Humanos

A carta de Direitos Humanos está incluída no Código de
Ética da Nexans e sua aplicação é acompanhada a
cada seis meses pelo Comitê Social e de Governança,
presidido conjuntamente pelo Diretor Jurídico e pelo
Diretor de Recursos Humanos.

O Código de Ética do Grupo (incluindo esta Carta de
Direitos Humanos) é apresentado a cada novo
colaborador ao ingressar na Nexans. Ele também é
exibido nos sites da Intranet dos departamentos de RSC
(Responsabilidade Social Corporativa), Recursos
Humanos e Compras, e as notícias/atualizações são
retransmitidas por meio da ferramenta interna de rede
social.
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1. NORMAS 
DE 
TRABALHO 
GLOBAIS

A. TRABALHO LEGAL

• O departamento de Recursos Humanos é
responsável pelo processo de contratação.

• Todos os colaboradores da Nexans recebem uma
oferta de emprego antes de começarem a
trabalhar para o Grupo, com detalhes sobre o
trabalho que devem desempenhar, condições
salariais e referência a períodos de aviso prévio
razoáveis.

• Cada colaborador tem acesso a informações
sobre seus direitos e obrigações de acordo com a
legislação local. Cada membro da equipe de RH
e/ou parceiros sociais compromete-se a dar
suporte aos colaboradores para obter essas
informações.

• Quando aplicável de acordo com os
regulamentos governamentais, os colaboradores
do Grupo recebem um certificado de trabalho ao
deixar a empresa.

B. TRABALHO INFANTIL& JOVENS 
TRABALHADORES

O Grupo garante o cumprimento da idade legal de
trabalho estabelecida pela legislação local e não
emprega menores de 16 anos. A aprendizagem
pode ser realizada a partir dos 16 anos, respeitando
a legislação local, uma vez que esta experiência
profissional é um pré-requisito para a sua formação,
desde que a saúde, a segurança e a moral dos
jovens sejam totalmente protegidas e que eles
tenham recebido instrução específica adequada ou
formação profissional no ramo de atividade
relevante” (artigo 3º) - Convenção da Idade Mínima.

C.ELIMINAÇÃO DE QUALQUER 

FORMA DE TRABALHO FORÇADO OU 

ESCRAVO

A Nexans garante a eliminação do trabalho forçado
ou escravo, trabalho prisional e tráfico de pessoas
dentro de suas operações diretas e indiretas. Ela não
emprega agências de trabalhadores ou empresas
envolvidas em tráfico humano, trabalho infantil ou
escravo por meio de agências ou empresas
envolvidas em tráfico humano, trabalho infantil ou
escravo. 9



E. PROMOÇÃO DO 

RECRUTAMENTO 

JUSTO

• O recrutamento na Nexans

responde a uma

necessidade do mercado

de trabalho e não serve

como um meio para

deslocar ou diminuir uma

força de trabalho

existente, para atrapalhar

o trabalho decente.

• A Nexans tem uma politica

de Diversidade e Inclusão

que defende a justiça e a

não discriminação em

todos os processos de

pessoas, incluindo

recrutamento.

D. PROTEÇÃO DOS 

DIREITOS À 

REMUNERAÇÃO JUSTA

• A Nexans garante o

salário-mínimo

estabelecido pela

legislação local e

assegurar o pagamento

regular ao colaborador.

• A Nexans cumpre todas

as leis locais de

contratação e

remuneração e se

esforça para garantir

práticas de emprego

justas e equitativas para

todos os colaboradores

em todos os níveis

hierárquicos do Grupo.

F. TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO

Para desenvolver o potencial de

cada colaborador e compartilhar

as melhores práticas, a Nexans

pretende fornecer a seus

colaboradores acesso aos

treinamentos necessários ao

longo de sua carreira, de modo

que eles possam realizar seu

trabalho corretamente e garantir

a sua Empregabilidade.
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A Nexans deseja desenvolver relações construtivas
com seus colaboradores e seus representantes.
Respeitamos o direito dos colaboradores de se
expressarem livremente, formarem ou se afiliarem
aos sindicatos e organizações de trabalhadores de
sua escolha e participar de acordos coletivos.
Reconhecemos o papel e as responsabilidades dos
representantes de nossos colaboradores e temos o
compromisso de comunicar e negociar
coletivamente com eles para tratar de assuntos de
interessecoletivo.

2. LIBERDADE 
DE 
ASSOCIAÇÃO 
E DIREITO A 
NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA

11



A. CONDIÇÕES DE

TRABALHO E JORNADA DE

TRABALHO

• O Grupo cumpre a legislação local sobre
jornada de trabalho e garante que todos os
colaboradores tenham pelo menos um dia
de descanso por semana, que tenham
direito a intervalos durante a jornada de
trabalho e que seja respeitada a
remuneração de hora extra.

• O Grupo concede licença remunerada,
licença médica e licença parental de acordo
com a legislação municipal.

B.SEGURANÇA

O Grupo envida todos os esforços para
garantir e proporcionar condições de
trabalho seguras e protegidas no local de
trabalho aos colaboradores, levando em
consideração o ambiente de segurança
externo e os colaboradores que viajam,
desde que as preocupações de segurança
não sejam discriminatórias.

3. CONDIÇÕES DE TRABALHO

12



C.ASSÉDIO

• A Nexans está comprometida em criar e
manter um ambiente de trabalho no qual as
pessoas (colaboradores e terceiros) sejam
tratadas com dignidade, decência e respeito.
Buscamos um ambiente caracterizado pela
confiança mútua e pela ausência de
intimidação, opressão, exploração ou assédio.

• O Grupo leva muito a sério qualquer tipo de
assédio e tem uma política de tolerância zero
em relação a qualquer tipo de assédio,
violência ou intimidação contra nossos
colaboradores por seus colegas, supervisores,
clientes ou fornecedores.

• Existe um sistema de denúncias que permite
aos colaboradores alertar anonimamente
qualquer comportamento ou conduta
imprópria.

• A Nexans investiga imediatamente todas as
queixas de assédio e garante medidas rápidas
e apropriadas quando aplicável, e treinamento
quando necessário.

• A Nexans proíbe retaliação a um colaborador
que denuncie ou registre uma queixa de
discriminação ou assédio.

D. SAÚDE E SEGURANÇA

• A Nexans tem como compromisso garantir a
segurança de qualquer pessoa no local de
trabalho. A segurança no trabalho se baseia
não apenas na fiabilidade técnica das
instalações e equipamentos, mas também na
capacitação dos colaboradores e na força da
cultura de Saúde e Segurança do Grupo. A
Nexans está comprometida em fornecer um
ambiente de trabalho seguro com risco
limitado.

• Todos devemos cumprir as regras de higiene,
saúde e segurança, bem como ajudar os
nossos colegas, prestadores de serviços ou
qualquer pessoa no local de trabalho a fazer a
mesma coisa.

• Estamos atentos aos problemas de segurança e
garantimos que nossas ações não resultem em
nenhum risco para os outros ou para nós

• Para a Nexans, a segurança é uma prioridade
absoluta. Independentemente do grau de
urgência, ela vem em primeiro lugar.

• Fornecemos aos representantes dos
colaboradores informações adequadas sobre
as medidas tomadas pelo empregador para
garantir a segurança e a saúde no trabalho.

13



4. IGUALDADE DE 

OPORTUNIDADES

A. DIREITO DE NÃO DISCRIMINAÇÃO

• A Nexans está comprometida em criar um
ambiente que garanta igualdade de
oportunidade para todos, formando um
local de trabalho onde igualdade, respeito e
consideração uns pelos outros são a norma.

• Nossas decisões, em termos de atração,
recrutamento, desenvolvimento,
remuneração, rescisão e relação de trabalho
são tomadas para evitar a discriminação,
com base em (incluindo, entre outros) raça,
cor, etnia, gênero, origem, orientações
sexuais, idade, deficiência, estado de saúde,
gravidez, religião, estado civil ou as
características civis, sociais ou políticas do
colaborador.

B. DIVERSIDADE & INCLUSÃO

Na Nexans, reconhecemos todas as
diferenças que tornam cada colaborador
valioso e único. Essa diversidade de
experiência, origem, personalidade, gênero e
deficiência são consideradas fundamentais
para nossa ambição global de liderar o
mundo na transição energética para um
planeta sustentável. Nós nos esforçamos por
um ambiente de trabalho inclusivo, no qual
todos possam se envolver, se manifestar,
prosperar e, portanto, contribuir para os
resultados de nossos negócios.

Nosso principal compromisso de Diversidade
e Inclusão é alcançar um nível de igualdade
de gênero que represente verdadeiramente as
diversidades de nossos clientes, fornecedores
e comunidades nas quais atuamos.

Esperamos que todos os colaboradores
conheçam e respeitem nossa política de
Diversidade e Inclusão, publicada em março
de 2021.

14



5. 
COMUNIDADES 
LOCAIS
Nossa responsabilidade é estar 
envolvido nas comunidades:

• A Nexans está comprometida em respeitar as
culturas, os costumes e os valores das pessoas nas
comunidades em que atua, desde que não entre
emconflitocomnossoCódigodeÉtica.

• A Nexans, por meio de suas operações, contribui
para o desenvolvimento social e econômico nos
países onde atua e dá atenção especial às
oportunidades de desenvolvimento para as
comunidadeslocais.

• Por meio da Fundação Nexans e do patrocínio
local, a Nexans apoia o acesso à energia para
populações carentes.

• A Nexans também respeita os direitos das
comunidades ao identificar, prevenir e mitigar o
impactoaomeioambienteeaomododevidalocal.

• A Nexans busca estabelecer um diálogo regular e
relacionamentos duradouros com essas
comunidades.

15



6. PRIVACIDADE 
DE DADOS
Conforme estabelecido em sua Política de Proteção
de Dados, a Nexans está comprometida em
proteger os dados pessoais de nossos
colaboradoreseparceiroscomerciais.

A privacidadenãoestáàvenda,ela éumbem aser
protegido. Portanto, é política da Nexans mitigar o
riscodeviolação,perdaouuso indevidodedados.

Procedimentos e processos regem o uso de
informações pessoais para atender às expectativas
legítimas cada vez maiores sobre privacidade e
proteção de dados, inclusive com parceiros
comerciais.

16



7. PARCEIROS 
COMERCIAIS

A Nexans se compromete a respeitar os princípios 
3E:

A Nexans respeita os princípios 3E não apenas
internamente com seus colaboradores, mas
também solicita que seus fornecedores e
subcontratados respeitem os mesmos princípios de
RSC
(https://www.nexans.com/csr/Supplier-CSR-Charter.html)

Ao assinar a Carta de RSC para Fornecedores da
Nexans, os fornecedores da Nexans se
comprometem a implementar os princípios 3E em
relação a seus colaboradores e garantir que os
próprios fornecedores sigam esses princípios.

Além disso, para garantir o desempenho contínuo,
ela também solicita aos seus principais fornecedores
que forneçam sua pontuação de RSC, refletindo seu
desempenhodeRSC.ApontuaçãodeRSCéemitida
pela EcoVadis ou por um especialista em RSC
equivalente reconhecido internacionalmente, após a
avaliaçãodagestãodeRSCdo fornecedor.

COLABORADORESCOM 

DIREITOS HUMANOS

MEIO-AMBIENTECOM AS LEIS 

AMBIENTAIS

ÉTICA COM NEGÓCIOS 

ÉTICOS
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8.
IMPLEMENTAÇÃO 
PRÁTICA

Os princípios listados na presente Carta devem ser
implementados por todas as entidades do Grupo
Nexans, onde quer que estejam localizadas. O
respeito a esses princípios é monitorado por meio
de vários Indicadores-Chave de Desempenho
(KPIs) e processos:

• todos os colaboradores recém-contratados que
tenham um computador profissional individual
devem concluir um treinamento de Ética e
Conformidade como parte de seu curso de
integração obrigatório. Esse treinamento
destaca que a Nexans mantém o mais alto
nível de integridade em todos os países em que
atua: não importa se os padrões mais baixos
são considerados aceitáveis em alguns países
ou por alguns de nossos parceiros comerciais,
pois a Nexans eleva os níveis e aplica padrões
idênticos para todas as atividades, em todos os
lugares

• todos os altos executivos, gerentes e pessoal-
chave em todo o Grupo devem concluir
anualmente o curso Semana de Conformidade.
Esse curso contém lembretes sobre as regras
básicas de ética e direitos humanos e incentiva
qualquer pessoa, seja uma possível vítima ou
testemunha, a denunciar qualquer suspeita ou
violação por meio da ferramenta de denúncia

• um questionário de direitos humanos é
distribuído anualmente para uma amostra
selecionada da comunidade de RH do Grupo,
de forma rotativa, para realizar uma avaliação
de risco, mensurar o nível de maturidade de
cada local e ajudar a adotar qualquer medida
de remediação quando necessário.

• assinatura da Carta de RSC para Fornecedores
da Nexans

• a diligência é realizada antes da contratação
de intermediários de vendas, incluindo
cobertura adversa da mídia mencionando
qualquer possível violação de direitos humanos

• o departamento de Auditoria do Grupo
controla os aspectos de segurança no trabalho
e direitos humanos no âmbito das auditorias
realizadas

• aspectos de direitos humanos avaliados
sistematicamente ao auditar nossos parceiros
comerciais

• O desempenho de RSC da Nexans, incluindo
aspectos de direitos humanos, é avaliado todos
os anos por especialistas independentes em
RSC reconhecidos internacionalmente, bem
como por agências de classificação financeiras
e não financeiras

Sanção: esta Carta contém princípios fundamentais para a proteção dos direitos
humanos básicos. Sendo assim, qualquer violação intencional dos princípios
supracitados, ou qualquer violação que não for sanada, acarretará sanções
disciplinaresatéademissãoe,emalgunscasos,consequênciaslegais,comomultase
prisão.
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NEXANS ASSINA O 
PACTO GLOBAL DA 
ONU
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Em dezembro de 2008, a Nexans assinou o
Pacto Global das Nações Unidas. Ao aderir a
essa iniciativa, o nosso Grupo assumiu o
compromisso de apoiar e implementar os dez
princípios fundamentais nas áreas de direitos
humanos, trabalho, meio ambiente e
anticorrupção, dentro de sua esfera de
influência.

DIREITOS HUMANOS

Princípio 1:As empresas devem apoiar e respeitar
a proteção de direitos humanos reconhecidos
internacionalmente; e
Princípio 2: Assegurar-se de sua não participação
em violação dos Direitos Humanos.

NORMAS DE TRABALHO

Princípio 3:As empresas devem apoiar e respeitar a
liberdade de associação e o reconhecimento efetivo
do direito à negociação coletiva;
Princípio 4: Eliminação de todas as formas de
trabalho forçado ou compulsório;
Princípio5:Aboliçãoefetivadotrabalho infantil; e
Princípio6:Eliminaradiscriminação noemprego.

MEIO AMBIENTE

Princípio 7: As empresas devem apoiar uma
abordagem preventiva aos desafios ambientais;
Princípio 8:Desenvolver iniciativas para promover maior
responsabilidadeambiental;e
Princípio 9: Incentivar o desenvolvimento e
difusão de tecnologias ambientalmente
amigáveis.

ANTI CORRUPÇÃO

Princípio 10: As empresas devem combater a
corrupção em todas as suas formas, inclusive
extorsão e propina.

Paramaisinformações:www.unglobalcompact.org

NEXANSASSINA PACTO GLOBAL DA 
ONU
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COMBATE ÀS PRÁTICAS

DECORRUPÇÃO
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O grupo Nexans pretende contribuir
positivamente para os países e comunidades em
que opera, criando riqueza, empregos e
desenvolvendo habilidades.
Consequentemente, a Nexans não tolera
corrupção e está comprometida em ser
transparente em suas transações e práticas de
lobby.

SUBORNOECORRUPÇÃO
Suborno e corrupção são incompatíveis com a
conduta ética da Nexans e com a sua contribuição ao
Pacto Global. A violação das leis de combate à
corrupção é penalizada por meio da aplicação de
multas severas para empresas e penas de prisão para
pessoas físicas.

CORRUPÇÃO ATIVA

Nenhum de nós deve fazer ou oferecer, direta ou
indiretamente, pagamentos a autoridades públicas ou
clientes, sejam entidades públicas ou privadas, para
celebrar contratos ou obter outras vantagens. Isso inclui
pagamento indireto por meio de intermediários, como
representantes, agentes de cargas, comissários e
outros. Bem como pagamentos de facilitação, mesmo
que esses pagamentos sejam legais em alguns países,
uma vez que ainda podem ser ilegais no país de
origem. Em alguns sistemas jurídicos, simplesmente
ignorar as suspeitas de suborno e corrupção pode
resultar em responsabilidade para Nexans e para o
colaboradorparticularmente.

CORRUPÇÃO PASSIVA

Nenhum de nós, seja diretamente ou por meio de
um intermediário, deve solicitar ou receber
presentes, promessas ou vantagens indevidas de
qualquer natureza para si ou em benefício de
terceiros, atuar ou deixar de atuar no exercício de
nossas funções na Nexans, ou conceder uma
vantagem ou favor a um terceiro graças à nossa
posição na Nexans.

COMBATE ÀS PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO
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PRESENTESECONVITES

Não devemos oferecer presentes ou prestar favores em
troca de tratamento favorável ou para obter qualquer
vantagem empresarial. Quando oferecemos presentes
ou convites, devemos permanecer dentro dos limites
razoáveis, que a política do Grupo define em EUR 100.
Esse limite só pode ser adaptado de acordo com as leis
aplicáveis epráticas comerciais habituais.

A Nexans desencoraja seus colaboradores a
aceitar presentes e convites de parceiros
comerciais. A política do grupo define o valor
aceitável de recebimento de presentes em EUR 50.
Em qualquer caso, não devemos aceitar quaisquer
presentes que possam influenciar (ou sejam
considerados como destinados a influenciar) nosso
julgamento ou que possam comprometer o nosso
dever de lealdade à Nexans.

Quaisquer presentes oferecidos ou recebidos
devem obedecer aos princípios acima, e nunca
poderemos aceitar presentes em dinheiro. Na
dúvida, converse com seu gerente.

TRÁFICODEINFLUÊNCIA

Os colaboradores da Nexans não devem solicitar uma
pessoa que tenha, ou afirme ter, influência na tomada
de decisão de um funcionário público, a fim de obter,
por influência indevida dessa pessoa, uma vantagem
indevida de um funcionário público, em benefício de
Nexans.

Qualquer solicitação, recebimento ou aceitação da
oferta ou promessa de usar tal influência imprópria é
proibida, independentemente de a influência ser
exercida ou não ou se a suposta influência levar ou não
aoresultadopretendido.

Adiferença entre o comérciode influência eo subornoé
que, para o tráfico de influência, o beneficiário da
vantagem não é o tomador de decisão/funcionário e
esseúltimopodedesconhecerocrime.

Por outro lado, também é proibido que os
colaboradores da Nexans se defendam como alguém
próximo ao poder e ofereçam aos parceiros comerciais
da Nexans o poder de exercer influência indevida sobre
funcionários públicos em seu favor, com o objetivo de
obter vantagens indevidasdequalquer tipo. 23



CONFLITOSDEINTERESSE

Um conflito de interesses pode surgir quando
atividades sociais, econômicas ou políticas dos
colaboradores, ou daqueles próximos a eles,
influenciam ou podem influenciar sua objetividade
e lealdade à Nexans.

Constitui um conflito de interesses trabalhar em um
cargo ou função ou ter interesse financeiro em
uma concorrente, cliente, fornecedor ou parceiro
comercial da Nexans quando seus deveres dentro
da Nexans permitem que o colaborador tenha
uma influência sobre esse relacionamento.

O colaborador deve evitar conflitos de interesses,
pois suas decisões dentro da Nexans não devem
ser influenciadas por considerações pessoais ou
particulares.
Mas caso você se encontre em uma situação que
possa representar um conflito de interesses ou que
dê a impressão de influenciar seu julgamento e
ações, divulgue-a virtualmente por meio do
processo exclusivo disponível em seu perfil pessoal,
ou informe seu gerente de linha por escrito se não
tiver acesso à intranet. Sua divulgação será
avaliada por seu gerente de linha, seu gerente de
recursos humanos e/ou a equipe jurídica/de
compliance. Até a conclusão da avaliação, você
deve se abster de tomar decisões que criem ou
possam criar um conflito de interesses, de modo a
permanecer imparcial, profissional e competitivo
em suas relações com contratados e fornecedores.

PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (PPE)

Qualquer colaborador da Nexans que possa ser
percebido como “politicamente exposto” deve
divulgá-lo ao seu gerente de linha, bem como
através do processo de intranet da Nexans para
colaboradores que tenham um perfil virtual
pessoal.

Será considerado como pessoa politicamente

exposta qualquer colaboradorda Nexans que:

• Tenha ou tenha sido incumbido de

funções políticas, governamentais,

militares, judiciais ou administrativas de

destaque ou ocupou funções executivas

em uma estatal ou partido político

importante, qualquer que seja o país;

ou

• de quem um associado comercial, um

familiar imediato ou amigo próximo ocupa
ou ocupou tal cargo.

Sua divulgação levará a uma avaliação interna de
sua posição por seu gerente de linha, seu gerente de
recursos humanos e/ou a equipe jurídica/de
compliance para determinar se você é, de fato,
considerado politicamente exposto. Nesse caso, será
avaliado se sua situação pessoal pode influenciar
suas funções dentro da Nexans. Em caso afirmativo,
medidas específicas de remediação serão
implementadas, como círculo de confidencialidade,
processo duplo de tomada de decisão, realocação
dentro do Grupo para uma posição pelo menos
equivalente;
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ATIVIDADESPOLÍTICAS

ApolíticageraldaNexanséquenãofazemoscontribuições
para partidos políticos, organizações ou comitês. De
qualquer forma, qualquer pagamento realizado deve
cumprir a lei e ter o acordo prévio por escrito da Gerência
daÁrea.

O Grupo respeita o direito de seus colaboradores de
participar em atividades políticas pessoalmente, desde
que esteja claro que eles não representam a empresa
nem atuam em seu nome. Os colaboradores não
devem exercer atividades políticas durante o horário de
trabalho ouusaros recursos daempresa.

RELACIONAMENTOCOMACOMUNIDADE

A Nexans apoia o diálogo com as comunidades
e representantes da sociedade civil.

O apoio às iniciativas locais em prol da
solidariedade, saúde, educação, desenvolvimento
econômico e social, meio ambiente, cultura e esporte
é de responsabilidade de cada entidade após
receber aprovação da Gerência da Área.

COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO

A lavagem de dinheiro ocorre quando a
origem ou natureza ilícita do dinheiro ou dos
ativos é encoberta por negócios legítimos. O
contrário, que consiste na utilização de fundos
legítimos para apoiar atividades ilícitas
(incluindo o financiamento do terrorismo ou a
contrafação) também é proibido.

A Nexans se compromete a cumprir todas as
leis internacionais sobre lavagem de dinheiro
e financiamento de atividades ilegais. O
Grupo só lida com clientes cujas atividades
comerciais e recursos sejam legítimos.

Cada empresa do Grupo implementa
procedimentos de identificação de clientes.

Cada um de nós deve estar atento a pedidos
ou pagamentos incomuns, em particular,
estruturas de câmbio complexas e
transferências de fundos originadas ou
destinadas a países não relacionados à
transação em questão ou paraísos fiscais. 25



>Se os fundos creditados forem de origem
desconhecida (ou seja, se a entidade credoranãoestiver
registradanobancodedadosdaNexans),você deve:

• Solicitar ao banco a retenção dos fundos, o
que tecnicamente só é possível em caso de
detecção antecipada do pagamento (ou seja,
antes do registo da data de realização da
transferência);

• Executar as investigações de diligência
necessárias para verificar a pessoa jurídica que
creditouos fundos (DowJones+Internet),

• Solicitar e obter uma declaração escrita do
cliente explicando e demonstrando a ligação
entre a empresa cliente e a entidade que
efetuouopagamento;

• Se possível, suspenda a remessa até que as
dúvidassejamesclarecidas;

• Leve a situação ao conhecimento do Diretor
Jurídico e do Diretor Financeiro do Grupo
Empresarial.

>Todos os casos em que o pagamento é recebido de
uma pessoa jurídica diferente daquelas registradas
como clientes e destinatários acordados do
pedido/entidades faturadas acordadas podem levantar
questões legais e contábeis. Esse tipo de situação pode
ser altamente prejudicial para o Grupo e nos expor a
acusações de lavagem de dinheiro se não estivermos
em condições de demonstrar a origem dos recursos
recebidos.

>Todas as transações comerciais devem passar pelo
processo de diligência preliminar estabelecido no
Procedimento de Revisão de Propostas do Grupo e
Gestão de Riscos Contratuais (GMP8), que inclui
verificação de antecedentes reputacionais do parceiro
comercial, condições de
transporte/faturamento/pagamento etc. Esta etapa é
fundamental: de fato, se um pagamento de origem
desconhecida fosse creditado nas contas do Grupo, a
situação seria crítica em termos de cumprimento e
cobrança.
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CONCORRÊNCIA LEAL
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A Nexans tem como compromisso as regras
de concorrência leal e aberta em estrita
conformidade com as leis antitruste. Essas leis
se aplicam a todos os níveis de negócios.
A Nexans não tolera qualquer violação das leis
antitruste. As leis antitruste e de concorrência
proíbem os concorrentes de celebrar qualquer
forma de acordo, de ação concertada, seja
entendimento expresso ou tácito ou ação
colusiva que possa ter como objeto ou efeito a
restrição da livre concorrência. Essas violações
podem ser complexas e podem dar origem a
severas penalidades civis e penais, que podem
ser aplicadas a pessoas físicas, além de
pessoas jurídicas. As regras de competição se
aplicam a todos os níveis de hierarquia dentro
do Grupo Nexans.

Cada um de nós deve ter muito cuidado para
não manter relações, mesmo informais, com
concorrentes que possam ser qualificadas
como um contrato ou acordo ilegal.

Em particular, os colaboradores Nexans não devem
participar:

• Acordosde fixaçãodepreço,

• Divisão de mercado ou alocação de
clientes,

• Contratos de restrições de produção ou
de compra e venda de quotas,

• Fraude a licitações com resposta de outras
empresas a uma licitação,

• Práticas comerciais desleais,

• Acordos ou contratos para excluir um
concorrente do mercado ou restringir o acesso
aomercadoparanovosconcorrentespormeios
comerciaisilegais.

Informações detalhadas podem ser consultadas
no Procedimento de Administração Geral
“Diretrizes Antitruste da Nexans” (GMP6), bem
como nas Diretrizes sobre casos em que os
distribuidores/clientes também são seus
concorrentes.
Se tiver dúvidas, consulte o Departamento Jurídico
com antecedência e antes de tomar qualquer
medida, a fim de evitar qualquer risco de
descumprimento.

CONCORRÊNCIA LEAL
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CONTROLE DE 
EXPORTAÇÃO E 
SANÇÕES 
COMERCIAIS
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É política da Nexans garantir que suas
operações comerciais em todo o mundo
cumpram as leis de controle de importação e
exportação e, também, os regulamentos
previstos por países sancionados e
embargados (“regulamentos comerciais”).

Antes de importar ou exportar um produto,
software ou tecnologia, ou qualquer
documento relacionado, sua categoria e
classificação devem ser verificadas para
determinar se é necessária autorização
especial. Da mesma forma, uma verificação
de antecedentes deve ser realizada em todos
os nossos parceiros comerciais e financeiros
para garantir que eles não apareçam em listas
de pessoas físicas ou jurídicas sob sanção

Assim, é responsabilidade de todos os
colaboradores da Nexans conhecer e seguir os
Regulamentos Comerciais aplicáveis. Consulte
também as Diretrizes de Controle de
Exportação para mais detalhes (GMP7).

A violação das leis de controle de importação
e exportação pode resultar em restrições ou
proibições sobre a maneira como a Nexans
conduz seus negócios. A violação dos
regulamentos comerciais pode resultar em
encargos, multas e impactos nos negócios da
Nexans: dificuldades na obtenção de licenças,
risco de veto por governos, interrupção ou
término de relações com bancos e
fornecedores, restrições a viagens.

Para os colaboradores da Nexans, esse
descumprimento pode resultar em sérias
consequências, incluindo multas e/ou prisão.

CONTROLE DE EXPORTAÇÃO E SANÇÕES 
COMERCIAIS
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NOSSOS PARCEIROS 
COMERCIAIS
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Para construir relacionamentos sólidos e
duradouros, a Nexans está comprometida com a
honestidade, a confiança e o interesse mútuo
com seus clientes, fornecedores e
subcontratados. Os compromissos celebrados
com terceiros são realizados por colaboradores
devidamente autorizados.
Respeitamos os direitos de propriedade tangíveis
e intangíveis de nossos parceiros comerciais em
relação a quaisquer itens encaminhados a nós.

Preservamos a confidencialidade das
informações prestadas a nós.
Gerenciamos os dados pessoais de nossos
parceiros comerciais de forma responsável e em
conformidade com as leis que regem a proteção
da privacidade.

RELAÇÃOCOMCLIENTE

A Nexans trata seus clientes com integridade e
razoabilidade independentemente de seu porte.

Estamos comprometidos em promover nossos
produtos e serviços de forma honesta e justa.
Garantimos que quaisquer declarações,
comunicados e apresentações realizados sejam
precisos e seguros.

NOSSOS PARCEIROS COMERCIAIS

REPRESENTANTES, CONSULTORES, 
DISTRIBUIDORES E PARCEIROS 
COMERCIAIS

Os contratos que preveem relações comerciais
entre as empresas do Grupo com os
representantes, consultores e distribuidores
são assinados exclusivamente por dois
Diretores Seniores autorizados da Empresa
contratante pertencente à Nexans.

Os contratos só são assinados uma vez que
todas as diligências de integridade necessárias
tenham sido concluídas e todas as aprovações
necessárias tenham sido obtidas.
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Informações detalhadas podem ser consultadas no
Procedimento de Administração Geral “Prevenção à
Corrupção ao lidar com Representantes, Consultores,
DistribuidoreseParceirosComerciais” (GMP4).

Exigimos que nossos representantes, consultores,
distribuidores e Parceiros Comerciais se comprometam a
cumprirasnormaséticaseempresariais,principalmenteno
quedizrespeitoàsleisdecombateaosuborno,eacumprir
odireitode concorrênciaeos regulamentosde controlede
importaçãoeexportação.

RELACIONAMENTO COM 
FORNECEDORES E 
SUBCONTRATADOS
Somos avaliados pela qualidade dos
relacionamentos que mantemos com nossos
fornecedores. Em particular, os nossos clientes
e agências de classificação nos avaliam com
base em nossos critérios de seleção, bem
como no comprometimento de nossos
fornecedores de conduzir seus negócios de
forma responsável.

Selecionamos fornecedores por meio de
licitações abertas e competitivas. Devemos
garantir que todas as propostas sejam
tratadas de forma igual.

Através da assinatura da nossa Carta de RSC
para Fornecedores, exigimos que os nossos
fornecedores tenham os mesmos
compromissos que os nossos, principalmente
quanto às condições de trabalho, ao respeito
pelos direitos humanos e ao respeito ao meio
ambiente.
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Nossos acionistas e 
parceiros financeiros
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A Nexans garante o tratamento igualitário para todos os
seus acionistas. Nós nos comunicamos regular, aberta e
transparentemente com nossos acionistas e nossos
parceirosfinanceiros.
A Nexans cumpre padrões rigorosos em relação à
governançacorporativa,controleinternoegestãoderiscos.

PRECISÃO E INTEGRALIDADE DOS DADOS
FINANCEIROS

É essencial que todas as informações
financeiras, jurídicas, econômicas, industriais,
comerciais, sociais e ambientais fornecidas
sejam precisas e verdadeiras para garantir o
cumprimento de nossas obrigações jurídicas,
principalmente em prol de nossos acionistas,
de nossos parceiros e das autoridades, para
justificar as decisões que tomamos, assim
como para preservar a credibilidade e
reputação do nosso Grupo.
Devem ser cumpridos todos os procedimentos,
diretrizes e obrigações estabelecidos no que
diz respeito a notificações internas e registros,
conservação e arquivamento de informações.
Devemos garantir que todas as transações e
operações sejam registradas com precisão e
detalhes e devemos cooperar plenamente com
os auditores internos e externos responsáveis
por verificá-las.

Em caso de dúvida, o colaborador deve
compartilhar suas dúvidas, procurar
aconselhamento e, se necessário, informar
imediatamente qualquer irregularidade ou
violação dessas regras ao seu gerente ou ao
Departamento Jurídico do Grupo.
Falsificar um documento ou criar informações
enganosas constitui fraude.
A Nexans não tolera fraudes de qualquer tipo.
Todos os nossos dados devem refletir com
precisão a situação, operação e transação
relevante.

NOSSOS ACIONISTAS E PARCEIROS FINANCEIROS
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USODEINFORMAÇÕESPRIVILEGIADAS
O uso de informações privilegiadas para comprar ou
vender títulos e valores mobiliários listados na bolsa de
valores e o compartilhamento de informações
privilegiadas com outra pessoa que negocia títulos e
valores mobiliários listados na bolsa de valores estão
sujeitos a penalidades por “uso de informações
privilegiadas”. Essas penalidades podem incluir multas
substanciais epenasdeprisão.

Informaçãoprivilegiadaé informaçãodenaturezaprecisa
que não foi disponibilizada ao público e que, se fosse,
poderia ter um impacto significativo sobre os preços de
um valor mobiliário listado na bolsa de valores. Um
investidormoderadotambémprovavelmenteusariaessas
informações como parte da base de suas decisões de
investimento.

As informaçõesprivilegiadassão,asaber:

- informações regulares ou periódicas sobre dados
financeirosecontábeisdaempresa

- informações específicas relativas a projetos e eventos
pontuais (a saber: aquisições, desinvestimentos,
reclamações, contratos, investigações significativasetc.)

Um Procedimento de Administração Geral trata da
“Prevençãodousode informaçõesprivilegiadas”edispõe
sobre o procedimento para a manutenção da “Lista de
pessoas internas”, tanto permanente quanto eventual
(GMP2).

Apenas pessoas físicas autorizadas podem divulgar
informações confidenciais fora do Grupo. O
Procedimento Legal “Divulgação Pública de informações
significativas”estabeleceosmétodospertinentes.

Qualquer pessoa que tenha informações
privilegiadas sobre a Nexans ou seus
parceiros comerciais deve abster-se de
comprar ou vender ações ou outros títulos e
valores mobiliários na Nexans ou no
parceiro comercial.
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RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL  & DO 
PRODUTO
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A Nexans está comprometida em minimizar o
impacto ambiental de suas atividades e seus
produtos e em oferecer soluções que
contribuam positivamente para as questões
globais referentes ao meio ambiente e energia
(aumento do consumo de energia, aumento
das necessidades de mobilidade, mudanças
climáticas, urbanização, escassez de
recursos...). O Grupo está comprometido em
garantir a segurança dos instaladores,
operadores e usuários de infraestruturas,
edifícios, meios de transporte, equipamentos e
máquinas com seus cabos e sistemas de
cabeamento instalados.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  & DO PRODUTO

PROTEÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE

Independentemente de onde atuamos, nós nos
esforçamos para reduzir o impacto ambiental de
nossas atividades por meio de medidas de prevenção
de riscos e acidentes, controlando nosso consumo,
reduzindo, tratando e reciclando nossos resíduos e
gerenciando nossos riscos de poluição. Cada um de
nósdeve fazer sua própria contribuição,de acordo com
a nossa função, ao:

• aplicar rigorosamente todas as obrigações
regulatórias, bem como obrigações do Grupo
emrelaçãoaomeioambiente;

• tomar todas as medidas necessárias para
implementar o sistema de gestão ambiental do
Grupo(descritonoManualdoMeioAmbientedo
Grupo) e contribuir para a melhoria dos
resultados;

• participar de programas sobre economia de
energia e redução do consumo de matérias-
primas e gerenciar riscos de poluição
(prevençãoecontrole).

A política ambiental do Grupo está disponível no site da
IntranetdaGestão Industrial.
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RESPONSABILIDADEDOPRODUTO
A confiança de nossos clientes em nós baseia-se
principalmente na qualidade e segurança de nossos
produtos. Todos devemos contribuir para isso. Cada
um de nós, dependendo de nossas responsabilidades,
deve:

• observar normas regulatórias e
internas, favorecendo os clientes mais
exigentes em termos de segurança;

• garantir a aplicação rigorosa dos
controles de qualidade em cada etapa
da produção; relatar prontamente ou
responder a qualquer problema de
qualidade, a fim de corrigi-lo

• garantir que a documentação técnica
e as instruções técnicas de instalação e
segurança que acompanham nossos
produtos sejam perfeitamente claras
para evitar qualquer risco de
acidentes;

• levar em conta todos os problemas de
segurança ou qualidade relatados
pelos instaladores e clientes.

Trabalhamos juntamente com a colaboração
com nossos clientes para desenvolver soluções
sustentáveis de cabeamento para transportar
energias e dados de forma eficiente e segura.
O objetivo da Nexans é melhorar a qualidade
de vida de todos os usuários finais.

Nós nos esforçamos para satisfazer nossos
clientes na medida do possível, fornecendo-
lhes informações precisas sobre a composição
de nossos produtos e seu impacto ambiental
ao longo do ciclo de vida. Nós fornecemos a
eles soluções para manusear e reciclar seus
cabos em fim de vida.

39



CONSERVAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES E 
ATIVOS 

40



A Nexans respeita a vida privada de seus
colaboradores e não interfere em sua conduta fora do
local de trabalho.

CONSERVAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ATIVOS 

PROTEÇÃO DOS 
RECURSOS DA EMPRESA

Todos devemos agir com integridade, cuidado
e bom senso para garantir que os recursos e
oportunidades do Grupo não sejam desviados,
desperdiçados, perdidos, danificados, mal
utilizados, roubados ou infringidos. Esses
recursos incluem tempo de trabalho, ativos
intangíveis e informações confidenciais.
Pertencem ao Grupo ou seus parceiros todos
os equipamentos, informações, ideias e dados
que o colaborador usa ou aos quais ele tem
acesso em seu trabalho. Os recursos do
Grupo devem ser utilizados exclusivamente
para fins profissionais. Isso vale, também,
para oportunidades identificadas como parte
de seus deveres.

CUMPRIMENTO DAS
REGRAS DE
CONFIDENCIALIDADE
A propriedade intelectual, know-how, segredos
industriais, análises e planos estratégicos,
informações financeiras, técnicas e comerciais
e todas as informações confidenciais são
ativos altamente valiosos, e o Grupo pode
sofrer danos consideráveis se eles forem
divulgados sem autorização.

Todas as informações confidenciais, e
principalmente dados relativos a clientes e
fornecedores, devem ser mantidas seguras e
devolvidas após a saída do Grupo.

Devemos evitar discutir ou trabalhar com
informações confidenciais em locais públicos
onde as conversas podem ser ouvidas e a
segurança dos dados pode ser comprometida.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS

O Grupo respeita a propriedade intelectual e as
informações protegidas de terceiros.

As informações confidenciais pertencentes a terceiros só
podem ser usadas nos termos de um acordo aprovado
peloDepartamento Jurídico.

O carregamento de software não licenciado nos
computadores doGrupoéproibido.

PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS

A perda ou o uso indevido de dados pessoais pode
trazer consequências adversas substanciais para as
pessoas envolvidas. Plenamente ciente de sua
responsabilidade, o Grupo Nexans e seus
colaboradores estão comprometidos em proteger os
dados pessoais de colaboradores, clientes ou terceiros.
Além disso, a Nexans se compromete a proteger a
aplicação dos direitos por essas pessoas de acordo
com o Regulamento sobre a Proteção de Dados da
União Europeia (“GDPR”) e as leis e os regulamentos
nacionais ou municipais aplicáveis.

Nesta estrutura, a Nexans coleta e trata dados pessoais
apenas para fins legítimos e garante, por meio de
medidas técnicas e organizacionais apropriadas, que
esses dados são protegidos contra perda, modificação,
uso indevido ou divulgação não autorizada.

Para esse fim, a Nexans emitiu uma «Política de
Proteção de Dados Pessoais» que se aplica a todas as
entidades do Grupo em todo o mundo e estabelece
princípios e diretrizes que devem reger o tratamento de
dados, em particular para aqueles colaboradores cujas
funções dentro do Grupo possam envolver o
tratamento dedadospessoais.

Uma rede de Correspondentes Locais de Proteção de
Dados foi nomeada em mais de 30 países onde o
Grupo atua para coordenar as ações do Grupo. Da
mesma forma, foram nomeados Correspondentes de
proteção de dados pessoais em departamentos
essenciais do Grupo (principalmente nos
departamentos deRH, SI, Vendas e Marketing).
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Os Correspondentes Locais de Proteção de Dados
são incumbidos das seguintes missões

• Manter atualizado um registo das operações
de tratamento de dados pessoais notificadas,
com informações relacionadas às finalidades
do tratamento, as categorias de dados
pessoais tratados, a duração da retenção de
dados, os destinatários desses dados
(internos e externos), medidas de segurança
do SI implementado...;

• Garantir, com o operador de dados, que um
contrato de tratamento de dados seja assinado
com fornecedores externos no caso de
tratamento de dados por um fornecedor
terceirizado emnomedoGrupo Nexans;

• Treinar a equipe de tratamento de dados
pessoais;

• Informar os colaboradores dos seus direitos e
obrigações quanto à proteção de dados
pessoais;

• Informar imediatamente o Diretor de
Proteção de Dados do Grupo e o Serviço de
Segurança de SI do Grupo em caso de
violação da Política de proteção de dados
pessoais;

• Fornecer assistências e recomendações na
estrutura de avaliações de impacto de
privacidade criadas para permitir que as
organizações analisem os riscos inerentes às
atividades de processamento de dados
propostasantesdo início dessasatividades.
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SISTEMA DE DENUNCIA
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Qualquer colaborador da Nexans, mas também
qualquer cliente, fornecedor, subcontratado ou
acionista e, de modo mais amplo, qualquer
terceiro, poderá denunciar uma violação de
conformidade diretamente ao Correspondente de
Ética do Grupo por meio do sistema de denúncia
virtual disponibilizado pelo Grupo (um número de
telefone também será disponibilizado), que pode
ser encontrado no seguinte endereço:

O sistema de denúncia virtual também está disponível (i)
no site do Grupo, (ii) na busca principal, ou (iii) na página
daintranetdoGrupoacessível a todososcolaboradores.

Linhas diretas locais que oferecem um serviço de idioma
local foram criadas para cobrir uma série de países onde
o Grupo atua. Os números de telefone locais são
exibidosnaplataformaon-line.

Os colaboradores do Grupo também podem utilizar
outros canais de comunicação existentes no Grupo,
como a gestão hierárquica dos contatos de Recursos
Humanos.

SISTEMA DE DENUNCIA

QUAIS INCIDENTES  
DEVEMSERREPORTADOS?

A notificação de incidentes pode ser feita em relação às
seguintes questões abrangidas pelo Código de Ética e
Conduta Empresarial:

• Irregularidades contábeis;

• Irregularidades financeiras e bancárias;

• Qualquer caso de corrupção ou tráfico de 
influência, potencial ou efetivo;

• Fraude;

• Situações de conflito de interesse;

• Violação da Lei de Concorrência;

• Assédio e discriminação no trabalho;

• Violação das normas de saúde, segurança e 
higiene no trabalho;

https://nexans.gan-compliance.com/caseReport
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• Trabalho infantil;

• Violação do direito dos colaboradores de
formar ou aderir aos sindicatos de sua escolha e
departicipar em acordos coletivos;

• Violação dosDireitosHumanos;

• Desrespeito ao meio ambiente ou a qualquer
outraviolaçãoaoDeverCorporativodeVigilância;

• violação de informações confidenciais e
propriedade intelectualdoGrupo;

O Correspondente de Ética do Grupo tratará
cada relatório de incidente com o mais alto
grau de confidencialidade necessário e
garantirá a confidencialidade da pessoa que
enviou o relatório de incidente, bem como de
todos os dados confidenciais pessoais à
medida que forem coletados, comunicados e
armazenados.
A Nexans garante que o uso, de boa-fé, desse
procedimento em conformidade com a
legislação local aplicável não exporá a pessoa
que enviou o relatório a qualquer penalidade,
mesmo que os fatos não sejam conclusivos ou
não levem a qualquer investigação ou
penalidade. No entanto, o abuso desse
procedimento para fins maliciosos ou
difamatórios pode resultar em sanções
disciplinares e/ou até mesmo processos
judiciais.
Em caso de qualquer incerteza ou dúvida
quanto à interpretação de quaisquer cláusulas
deste Código, você pode consultar seu gerente
direto, o Departamento de Recursos Humanos,
o Departamento Jurídico ou o Correspondente
de Ética. Qualquer cliente, fornecedor,
subcontratado, acionista e qualquer terceiro
interessado pode consultar o Correspondente
de Ética. Eles irão aconselhá-lo sobre a melhor
maneira de proceder na situação.

Gerenciamento de relatórios de incidentes de acordo
com o Código de Ética e Conduta Empresarial da
Nexans.

POSSIBILIDADE DE 
PERMANECER ANÔNIMO

Os relatórios de incidentes anônimos devem ser bem
detalhados e conter informações materiais suficientes
para permitir uma investigação eficaz e apropriada.
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NOTIFICAÇÃO DO 
CORRESPONDENTE DE ÉTICA DO 
GRUPO

Qualquer relatório de incidente que tenha sido enviado
por meio de canais de comunicação regulares
hierárquicos existentes no Grupo ou na plataforma de
denúncia on-line deve ser transferido imediatamente
para o Correspondente de Ética do Grupo, que, por
sua vez, em estrita conformidade com a lei e
dependendo do assunto do relatório de incidente, na
necessidade de saber, informará a Administração
Geral, o Secretário Geral e o Diretor Jurídico, o Diretor
deRecursos Humanos e o Diretor deAuditoria.

PROTEÇÃO DOS 
DIREITOS INDIVIDUAIS

Autor de um relatório de incidente: As pessoas que
enviarem relatórios de incidentes ou usarem o sistema
de denúncias têm a garantia de que serão tomadas as
precauções para protegê-los e a garantia de
tratamento confidencial por aqueles que receberem
suas informações pessoais.

O uso, de boa-fé, desse processo de relatório de
incidentes, mesmo que os fatos não sejam conclusivos
ou não levem a qualquer descoberta, não exporá o
relator a qualquer penalidade.

Os denunciantes também se beneficiarão da proteção
conferida a eles pelas leis e regulamentos a que o
Grupo está sujeito, principalmente as normas de
proteçãoestabelecidas pelaUniãoEuropeia. De acordo
com a lei, a Nexans protegerá os denunciantes de
qualquer tipo de medida de retaliação: demissão,
rebaixamento, processo civil/criminal ou administrativo.
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INFORMAÇÕES SOBRE AS PESSOAS 
NOMEADAS EM UM RELATÓRIO
Qualquer pessoa que seja objeto de um
relatório de incidente e que esteja sujeita ao
processo de verificação desse relatório será
presumida inocente. A pessoa será informada
pela gerência e ouvida no desenvolvimento do
processo de verificação, a menos que o
processo seja descontinuado.

Quando forem necessárias medidas de
proteção provisórias, em especial, para evitar a
destruição de provas, a pessoa que for objeto
de um relatório será informada após a adoção
dessas medidas.

O Correspondente de Ética do Grupo:
vinculado por uma obrigação reforçada de
confidencialidade, ele recordará dessa
obrigação de confidencialidade a qualquer
pessoa dos Departamentos ou Divisões
Comerciais que, de acordo com este
procedimento, possa receber dados pessoais
quando necessário para o tratamento do
relatório em determinadas etapas.

RETIFICAÇÃO DE 
DADOS E SEGURANÇA 
DE DADOS

O Correspondente de Ética do Grupo tomará todas as
precauções necessárias para preservar a segurança dos
dados à medida que coletados, comunicados e
preservados. De acordo com a lei francesadeproteçãode
dados, qualquer pessoa aqui identificada terá o direito de
acessoederetificaçãodequaisquer informaçõespessoaisa
ela relacionadas, entrando em contato com o
CorrespondentedeÉticado Grupo:

ethics.correspondent@nexans.com
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