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NOSSOS VALORES CORPORATIVOS 

Pessoas. Nossas pessoas são a nossa vantagem 

competitiva. Indivíduos bem-sucedidos são a 

força motriz por trás de um empreendimento de 

sucesso. Atrair, reter e motivar as melhores pessoas 

posicionará a Seagate na vanguarda da indústria.

Sucesso do Cliente. O sucesso do cliente leva ao 

nosso sucesso. Ajudaremos ao máximo nossos 

clientes através de produtos, serviços e suporte de 

valor agregado.

Excelência. A busca pela excelência não é um 

destino, é uma jornada. Para atingir isso, devemos 

aceitar o desafio da responsabilidade, garantir 

qualidade em todos os aspectos de nosso trabalho, 

ter orgulho de nosso trabalho, produtos e visão, 

e aceitar que a mudança é inevitável e que a 

adaptabilidade determina nosso sucesso futuro.

Inovação. Somos os defensores e instrumentos da 

mudança positiva. Ser inovador cria uma vantagem 

competitiva e cria novas oportunidades.

Trabalho em equipe. As equipes são os 

catalisadores para nossas ideias e ações. Cada 

membro da equipe tem o poder de influenciar o 

grupo. Tratamos esse poder como um privilégio 

e uma responsabilidade. O trabalho em equipe é 

a base de um ambiente eficaz, bem-sucedido e 

divertido, em que o todo é maior do que a soma  

das partes.

Abertura. A abertura facilita decisões informadas, 

compreensão, e confiança. O compartilhamento de 

informações em toda a organização facilita nossos 

objetivos comuns.

Responsabilidade Social. Incentivamos o 

envolvimento tanto dentro quanto fora da Seagate 

para promover um equilíbrio saudável entre nossos 

esforços profissionais, vidas familiares, comunidades 

e meio ambiente, e para promover contribuições 

positivas para nossas comunidades.

Rentabilidade Sustentável. Nosso negócio é 

baseado em uma perspectiva equilibrada entre a 

visão de curto e longo prazos. Nosso objetivo é 

expandir a Seagate, aumentar nossos ganhos e 

melhorar nosso ambiente corporativo por meio de 

investimentos rentáveis.

Para maiores informações sobre os valores 

corporativos da Seagate, acesse   

http://www.seagate.com/global-citizenship/

corporate-values/.

Nossos valores se concentram na nossa perspectiva 
de longo prazo para vencer com integridade. Estas 
são as normas pelas quais vivemos.

Seagate | Política de Conduta Comercial | Introdução | 05

http://www.seagate.com/sg/en/global-citizenship/corporate-values/
http://www.seagate.com/sg/en/global-citizenship/corporate-values/


NOSSA POLÍTICA DE CONDUTA COMERCIAL 

A Seagate está ajudando os maiores agentes de 

mudança do mundo a resolverem seus mais difíceis 

desafios técnicos e comerciais através de inovação 

em armazenamento de dados. Somos os líderes 

mundiais em soluções de armazenamento de 

dados e em desenvolver produtos surpreendentes 

que permitem que as pessoas e negócios em todo 

o mundo criem, compartilhem e preservem suas 

memórias e dados mais críticos.

Nossa Política de Conduta Comercial é adotada por 

nosso Conselho de Administração. Ela serve como 

guia para nos conduzirmos de forma legal e ética 

todos os dias e em todos os locais onde fazemos 

negócios. Nossa Política de Conduta Comercial 

explica as normas que todos nós esperamos 

incorporar ao atingir nossos valores corporativos 

e ao cumprir as leis, regulamentos e políticas 

específicos que se aplicam a nós.

Quando nos referimos à “Seagate” em nossa Política 

de Conduta Comercial, queremos dizer Seagate 

Technology plc e cada uma de suas subsidiárias 

controladas majoritariamente ou integralmente, e 

quaisquer coligadas ou joint ventures controladas 

pela Seagate.
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Embora nossa Política de Conduta Comercial 

destaque os princípios e expectativas para o nosso 

comportamento, é impossível endereçar todas as 

situações éticas. Ao se defrontar com uma situação 

que não esteja prevista em nossa Política de 

Conduta Comercial, considere as perguntas abaixo 

antes de agir. 

Acreditamos que você saberá quando suas ações 

ultrapassarem o limite. Mas, se a resposta não 

estiver evidente após considerar essas perguntas, 

entre em contato com um Diretor de Compliance 

para obter orientação.

Podemos revisar a Política de Conduta Comercial 

de tempos em tempos. Avisaremos você sobre 

quaisquer revisões, e você será responsável por 

se familiarizar com essas revisões. Para a versão 

mais atual, sempre consulte a Política de Conduta 

Comercial online localizada em my.seagate.com e 

 www.seagate.com/investors/.

OUTRAS POLÍTICAS DA 
SEAGATE 

Os princípios em nossa Política de Conduta 

Comercial podem ser mais ampliados em outras 

políticas e normas de conduta da Seagate às quais 

a nossa Política de Conduta Comercial possa fazer 

referência. Essas outras políticas e normas estão 

separadas de nossa Política de Conduta Comercial 

e podem ser acessadas em my.seagate.com. Se 

você não tiver acesso a my.seagate.com e for um 

empregado da Seagate, você poderá solicitar cópias 

de qualquer política da Seagate para o seu gerente 

ou para qualquer Diretor de Compliance. 

Se você não conseguir responder a estas perguntas confortavelmente, pare.

O que minha família ou amigos achariam?

Isso poderia prejudicar a reputação da Seagate?

Isso é legal?

A minha ação proposta demonstra os  
principais valores da Seagate?

Como eu me sentiria se isso fosse publicado  
no jornal de minha cidade?
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APLICABILIDADE DA  
POLÍTICA DE CONDUTA 
COMERCIAL

Nossa Política de Conduta Comercial aplica-se 

aos empregados da Seagate e aos membros 

do Conselho, mas esperamos que quaisquer 

pessoas contratadas para a prestação de serviços 

à Seagate, incluindo, entre outros, contratadas, 

consultores e outros que possam ser contratados 

temporariamente para realizar trabalhos ou serviços 

para a Seagate, sigam a Política de Conduta 

Comercial em relação ao seu trabalho para nós.  

O não cumprimento da Política de Conduta 

Comercial por uma contratada, consultor ou outro 

prestador de serviços da Seagate pode resultar em 

rescisão de sua relação com a Seagate. Esperamos 

que todos que prestem serviços para a Seagate 

sigam as mesmas normas que estabelecemos para 

nós mesmos.

Chief Executive Officer e Diretores 
Financeiros Seniores

Nossa Política de Conduta Comercial aplica-

se ao CEO, ao Diretor Financeiro, ao diretor 

contábil principal ou controller ou a pessoas 

desempenhando funções similares (os “Diretores 

Financeiros Seniores”). Os Diretores Financeiros 

Seniores também estão sujeitos ao Código de Ética 

da Seagate para Diretores Financeiros Seniores, 

que está incluído em nossa Política de Conduta 

Comercial como Apêndice A.  

OBRIGAÇÕES DE  
CERTIFICAÇÃO 

Você é obrigado a certificar que leu e compreendeu 

nossa Política de Conduta Comercial e que sabe 

como encontrar ajuda para aplicar seus princípios. 

Você também é obrigado a divulgar quaisquer 

conflitos de interesses potenciais ou reais. 

Todos os novos empregados da Seagate são 

obrigados a fornecer uma certificação inicial e 

quaisquer divulgações aplicáveis durante o seu 

processo de integração. Todos os empregados que 

não forem operadores e que possuírem um endereço 

de e-mail da Seagate serão obrigados a certificar 

novamente e a fornecer quaisquer divulgações 

aplicáveis todo ano. Todos os empregados são 

obrigados a divulgar conflitos de interesses 

potenciais ou reais se e quando eles surgirem.

AS DIVULGAÇÕES FEITAS DE 

ACORDO COM NOSSA POLÍTICA 

DE CONDUTA COMERCIAL SERÃO 

REVISADAS DE UMA DENTRE DUAS 

FORMAS:

• As divulgações de empregados serão revisadas 
pelo Comitê de Revisão de Conflito de Interesses.

• As divulgações de Diretores Financeiros Seniores 
ou membros do Conselho de Administração, ou as 
divulgações que os envolverem, serão revisadas 
pelos membros do Conselho sem interesse na 
causa, ou por um comitê do Conselho.
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O HELPLINE DE ÉTICA É 

MULTI-IDIOMAS E ESTÁ 

DISPONÍVEL EM:

 https://seagate.alertline.com, e também 
pelo telefone 1-800-968-4925 nos Estados 
Unidos. Para ligar de fora dos Estados 
Unidos, visite https://seagate.alertline.com 
para selecionar o país onde você está lo-
calizado. As instruções de Discagem Direta 
serão exibidas no título “POR TELEFONE.”

HELPLINE DE ÉTICA

O Helpline de Ética é operado por um prestador 

terceirizado independente. Está disponível 24  

horas por dia, 7 dias por semana. Embora os 

indivíduos sejam incentivados a se identificar, 

comunicações anônimas serão aceitas onde  

a legislação local permitir. 

As comunicações serão mantidas em 

confidencialidade na medida do possível, de  

forma consistente com a necessidade de investigação 

apropriada e solução do problema. 

Determinadas jurisdições limitam os tópicos que 

podem ser comunicados de forma anônima através 

do Helpline. O Helpline de Ética da Seagate incorpora 

quaisquer limitações locais, e o site do Helpline alerta 

os empregados dos países afetados se as regras 

especiais de comunicação se aplicam a eles.
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A Seagate responderá prontamente a todas as 

comunicações de má conduta. Como empregado, 

você poderá ser convocado para auxiliar nas 

investigações de suposta má conduta. Você sempre 

deverá cooperar e fornecer informações precisas 

e completas referentes às investigações. Qualquer 

pessoa que violar a Política de Conduta Comercial 

será considerada responsável e punida conforme 

apropriado, o que pode incluir até a rescisão do 

contrato de trabalho. Fazer uma acusação ou 

comunicação de má-fé ou intencionalmente falsa 

é considerada uma má conduta de acordo com a 

Política de Conduta Comercial.

INVESTIGAÇÕES E DISCIPLINA

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, 
FAVOR CONSULTAR:

Política Global de Investigações de Ética 
(Política 2200)

Você pode entrar em contato com o Helpline de Ética a  
qualquer momento para falar sobre questões como: 

Roubo, fraude ou qualquer forma de desonestidade

Suborno ou corrupção

Conflitos de interesse

Irregularidades contábeis ou financeiras

Violações da Política de Conduta Comercial, das políticas da Seagate ou da lei.
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A Seagate esforça-se por um ambiente em que 

todos se sintam confortáveis para comunicar 

qualquer má conduta conhecida ou suspeita ou uma 

violação das políticas ou procedimentos da Seagate, 

ou da lei, sem medo de retaliação. A Seagate proíbe 

terminantemente atos de retaliação ou assédio 

contra qualquer pessoa que tenha abordado uma 

preocupação de boa-fé, ou contra qualquer um que 

participe de uma investigação. Isso significa que 

você pode abordar preocupações sem medo  

de seu vínculo trabalhista ser negativamente  

afetado. Nossa política contra retaliação protege 

todos que fizerem uma comunicação de boa-fé, 

mesmo se posteriormente verificar-se que você 

estava enganado.

NÃO RETALIAÇÃO

Seagate | Política de Conduta Comercial | Nossos Empregados | 13



A reputação de integridade da Seagate é construída 

sobre as muitas decisões que cada um de nós toma 

todos os dias. A Seagate cumpre todas as leis, 

regras e regulamentos aplicáveis ao nosso negócio, 

e você é obrigado a fazer o mesmo ao realizar 

seu trabalho. Nos locais onde as leis forem menos 

restritivas do que a nossa Política de Conduta 

Comercial, você deverá cumprir nossa Política de 

Conduta Comercial, mesmo que sua conduta seja 

de outro modo considerada legal. Por outro lado, se 

as leis locais forem mais restritivas do que a nossa 

Política de Conduta Comercial, você sempre deverá 

cumprir tais leis.

Embora cada um de nós tenha o dever de seguir 

nossa Política de Conduta Comercial, os gerentes 

têm uma responsabilidade ainda maior. Os 

gerentes devem liderar através do exemplo, e são 

responsáveis por criar um ambiente de trabalho 

onde as pessoas que eles supervisionam sintam-

se à vontade para fazer perguntas e abordar 

preocupações sem nenhum medo de retaliação.

OBSERVÂNCIA DAS LEIS, REGULAMENTOS  
E POLÍTICAS DA SEAGATE

ESPERA-SE QUE VOCÊ:

• Atue de modo ético e com integridade em todas  
as negociações comerciais

• Leia e cumpra a Política de Conduta Comercial, outras 
políticas e procedimentos da Seagate, e a legislação

• Comunique violações conhecidas ou potenciais 
utilizando os canais de comunicação disponíveis  
(e de acordo com as leis locais)

• Coopere com as investigações de cumprimento 
(compliance)

• Preencha todas as exigências obrigatórias de 
treinamento e certificação de ética e compliance  
em tempo hábil.

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, 
FAVOR CONSULTAR:

Portas Abertas (Política 1001)

ESPERA-SE QUE OS GERENTES:

• Promovam e apoiem práticas comerciais e de 
comportamento éticas em conformidade com nossa 
Política de Conduta Comercial

• Atuem como um modelo de liderança para nossa 
Política de Conduta Comercial

• Assegurem que os empregados que se reportam a eles 
compreendam onde e como comunicar violações de 
nossa Política de Conduta Comercial

• Assegurem que os empregados que se reportam a eles 
concluam todos os cursos educacionais obrigatórios 
de compliance e outras exigências de treinamento e 
certificação de compliance em tempo hábil

• Mantenham uma política de portas-abertas com 
relação a questões dos empregados, incluindo aquelas 
sobre ética e condução dos negócios, e assegurem 
disponibilidade de suporte e recursos de ética e 
compliance

• Incentivem os empregados a questionar e comunicar 
conduta duvidosa

• Incentivem um diálogo aberto, honesto e confidencial, 
sem retaliação.
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Um conflito de interesse surge quando sua lealdade 

fica dividida entre o que é melhor para a Seagate e 

o que é melhor para você ou um membro familiar. 

Como empregados da Seagate, somos obrigados a 

agir nos melhores interesses da Seagate, e conflitos 

colocam em dúvida nossa capacidade de sermos 

objetivos. Portanto, você deve divulgar quaisquer 

conflitos de interesses reais ou potenciais no 

momento em que surgirem, e deve suplementar sua 

divulgação sempre que as circunstâncias mudarem.

Como parte da certificação anual de nossa Política 

de Conduta Comercial, será solicitado que você 

divulgue conflitos reais ou potenciais por escrito, e 

você também deve divulgar conflitos de interesse 

que surgirem ao longo do ano. 

As seguintes seções relacionam algumas situações 

comuns em que podem surgir conflitos, mas não é 

viável relacionar todos os conflitos de interesses reais 

ou potenciais. Ao enfrentar uma situação que não 

está relacionada abaixo, ou se você tiver qualquer 

dúvida sobre o melhor procedimento a ser adotado 

em uma situação específica, por favor, solicite 

assistência ao seu gerente. Se o seu gerente estiver 

indeciso, consulte nossas Perguntas Frequentes ou 

envie um formulário de divulgação para o Comitê 

de Revisão de Conflito de Interesses. O Comitê 

revisará os detalhes de sua divulgação e fará uma 

recomendação.

CONFLITOS DE INTERESSES
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Se você tiver um vínculo trabalhista fora da Seagate, 

você será responsável por assegurar que seu 

emprego externo não afete negativamente seu 

desempenho na Seagate ou crie um conflito de 

interesses. Você deverá divulgar qualquer emprego 

externo que crie um conflito de interesses real 

ou potencial com seu trabalho na Seagate. Por 

exemplo, você não poderá atuar como conselheiro, 

diretor, consultor, empregado ou em qualquer 

outro cargo em qualquer empreendimento que seja 

concorrente da Seagate, ou que realize negócios 

ou procure realizar negócios com a Seagate, sem a 

expressa aprovação escrita do Comitê de Revisão 

de Conflito de Interesses da Seagate.

Emprego Externo

P: Eu trabalho em um abrigo para animais sem fins lucrativos nos finais de 
semana, e recebo uma pequena remuneração. Isso é um conflito?

R: Desde que você não esteja prestando serviços para o abrigo de animais durante o horário 
em que deveria estar prestando serviços para a Seagate, e você não esteja utilizando ativos 
da Seagate (tais como equipamentos, propriedade intelectual, informações confidenciais ou 
exclusivas, ou outros recursos) para o seu emprego externo, seu trabalho de fim de semana no 
abrigo de animais não representa um conflito de interesses.

P: Estou dando aulas na faculdade da comunidade local à noite.  
Tudo bem?

R: Sim, você tem liberdade para lecionar. Mas, da mesma forma que com qualquer outro emprego 
externo, você não pode deixar isso interferir em suas responsabilidades na Seagate. Você não 
poderá usar recursos da Seagate ou divulgar informações confidenciais da Seagate. Você não 
poderá se apresentar como um representante da Seagate; e você deve deixar claro em suas 
aulas que suas opiniões são próprias suas e não são endossadas pela Seagate.

P: Eu administro um negócio de catering nos finais de semana e o 
mantenho completamente separado de minhas obrigações na empresa. 
Porém, recentemente, outro grupo na Seagate (que não é o meu) 
perguntou se eu teria interesse em fornecer os alimentos para um 
evento patrocinado pela Seagate em um sábado. Posso fazer isso?

R: É um conflito de interesse potencial o fato de um empregado tornar-se fornecedor ou contratada 
da Seagate, e você deveria evitar, de modo geral, tais situações. Entretanto, você poderá 
prosseguir se forem tomadas medidas para evitar um conflito real. Primeiro, você deve informar 
o seu gerente. Segundo, você e seu gerente deverão assegurar que você não estará envolvido 
na tomada de decisão da Seagate, ou influenciando-a, para a utilização de seus serviços. Em 
outras palavras, não se deve permitir que sua função como empregado influencie sua potencial 
função de prestador de serviços de catering. Você não deverá fornecer alimentos para um evento 
patrocinado pela Seagate se você estiver no comitê que está planejando o evento. Finalmente, 
você deverá revelar a relação e obter uma recomendação do Comitê de Revisão de Conflito de 
Interesses.
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A participação em associações comerciais ou 

em organizações relacionadas a normas pode 

conflitar com suas responsabilidades de proteger 

informações exclusivas ou propriedade intelectual 

da Seagate, e também pode levantar questões 

relacionadas a antitruste. Você deverá obter 

aprovação de seu gerente e do Departamento 

Jurídico antes de se associar a uma associação 

comercial ou se envolver em atividades relacionadas 

a normas técnicas. Isso inclui, por exemplo, 

associar-se a uma organização de normas ou grupo 

de trabalho, contribuir com tecnologia para uma 

norma, ou utilizar uma norma no desenvolvimento de 

um produto da Seagate.

A Seagate respeita seu direito de gerenciar seus 

investimentos sem interferência. Contudo, pode 

haver conflito de interesses em possuir uma 

participação financeira ou outra participação 

beneficiária em qualquer empreendimento que 

realize negócios com a Seagate ou que seja sua 

concorrente. Você deverá divulgar quaisquer 

participações financeiras ou outras participações 

beneficiárias em qualquer empreendimento que 

você ou um membro da família possuir, caso esse 

empreendimento realize negócios com a Seagate ou 

seja uma concorrente da Seagate.

Participação em Associações Comerciais e da Indústria  
e Grupos de Normas Técnicas

Participações Financeiras

P: Fui convidado para participar do USB Device Working Group.  
Isso é um conflito?

R: É um conflito de interesses potencial participar de grupos de normas da indústria porque você 
poderá estar submetido a obrigações conflitantes de confidencialidade e fidelidade devidas à 
Seagate e ao grupo de normas da indústria. Você poderá prosseguir se você tomar medidas para 
evitar um conflito real. Primeiro, trabalhe com seu gerente para determinar se os negócios ou os 
interesses comerciais potenciais da Seagate podem entrar em conflito com o trabalho conduzido 
pelo grupo. Em seguida, entre em contato com o Departamento Jurídico para revisar os estatutos 
da organização ou outro contrato de associação, e também para determinar se a Seagate já 
participa da organização. Uma vez que você tenha recebido liberação de seu gerente e do 
Jurídico e inicie sua participação, não divulgue nenhuma informação exclusiva ou confidencial  
da Seagate, e não deixe sua participação no grupo interferir em suas responsabilidades de 
trabalho na Seagate.

P: Eu possuo quotas ou ações de um fundo mútuo que adquire ações de 
empresas de alta tecnologia. Preciso divulgar esse tipo de propriedade? 

R: Se você não estiver envolvido nas decisões de investimento tomadas pelo fundo mútuo, não 
configura um conflito de interesses deter quotas ou ações de um fundo mútuo diversificado 
operado por gestores de fundos. Entretanto, você não pode tomar decisões de investimentos 
para comprar ou vender um fundo específico com base em informações internas da Seagate. 
Vide a seção sobre Compra ou Venda de Títulos na página 28.
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Trabalhando com Membros da Família

Você deve evitar conflitos de interesses entre 

seus relacionamentos pessoais e profissionais. Os 

gerentes não podem supervisionar seus cônjuges 

ou outros familiares imediatos. Empregados que 

tiverem parentesco entre si não podem compartilhar 

responsabilidade de controle ou auditoria de ativos 

da Seagate. 

 
Oportunidades Corporativas

Você tem o dever perante a Seagate de promover 

os interesses legítimos da Seagate da melhor forma 

que você puder. Você nunca deverá concorrer 

com a Seagate ou utilizar propriedade da Seagate, 

informações ou seu cargo na Seagate para obter 

ganho pessoal. Portanto, você nunca deverá 

aproveitar para si (ou seus familiares imediatos) 

qualquer oportunidade de investimento ou negócios 

apresentada durante o curso de seu contrato 

de trabalho que esteja relacionada ao negócio 

da Seagate, sem primeiramente apresentar isso 

para a Seagate. Além disso, você nunca poderá 

auxiliar qualquer pessoa, inclusive seus familiares, a 

aproveitar essa oportunidade de investimentos ou 

negócios para ganho pessoal.

P: A Gretchen trabalha no departamento de compras e está gerenciando 
uma proposta de concorrência para um novo centro de projetos. O pai da 
Gretchen é dono de uma das empresas concorrentes, mas ninguém na 
Seagate sabe sobre a relação. Ela considera descartar as duas propostas 
que foram abaixo da proposta da empresa de seu pai. Ela se sente dividida 
entre seu compromisso com a Seagate fazer algo pelo seu pai. O que ela 
deve fazer?

R: A Gretchen deve informar seu gerente, enviar uma divulgação ao Comitê de Revisão de Conflito 
de Interesses, e recusar-se a participar do processo de concorrência até que o Comitê faça uma 
recomendação.

PRESENTES E ENTRETENIMENTO
A troca de cortesias comerciais, tais como presentes 

ou entretenimento, é uma prática comum que 

promove as boas relações entre as empresas e 

seus clientes ou parceiros de negócios. Entretanto, 

presentes e entretenimento podem facilmente 

criar um conflito de interesses real ou aparente e, 

portanto, exigem uma consideração cuidadosa, 

esteja você os entregando ou recebendo. Você 

deve sempre assegurar-se de que é permitido dar 

ou receber qualquer presente ou entretenimento de 

acordo com nossa Política de Conduta Comercial 

e quaisquer leis e políticas aplicáveis. Você está 

proibido de entregar, oferecer ou receber qualquer 

presente ou entretenimento – direta ou indiretamente 

– que possa aparentemente influenciar uma 

decisão comercial, comprometer um julgamento 

independente ou violar a lei.

Determinadas localidades da Seagate proíbem 

completamente a troca de presentes. Você é 

responsável por compreender se sua própria 

localidade tem exigências que são diferentes 

daquelas da Política de Conduta Comercial.

Qualquer oferta de presente ou outra cortesia 

comercial superior a um valor modesto deve ser 

informada a seu gerente e aprovada por ele. Você 

também deve reportar imediatamente quaisquer 

ofertas em dinheiro, uma taxa ou propina a um 

Diretor de Compliance ou ao Departamento Jurídico.
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Em geral, você poderá oferecer ou aceitar um presente, refeição ou entretenimento 
desde que possa responder “Verdadeiro” a cada uma das seguintes perguntas:

V F

Não existe atualmente uma decisão comercial pendente (por exemplo, uma proposta de concorrência, 
uma negociação em aberto, etc.):

O presente, refeição ou entretenimento é razoável e modesto:

O presente, refeição ou entretenimento não é em dinheiro ou equivalente a dinheiro  
(tal como vale-presente):

O presente, refeição ou entretenimento faz parte do processo comercial normal:

O presente, refeição ou entretenimento é lícito:

O presente, refeição ou entretenimento é entregue ou aceito de forma não frequente:

O presente, refeição ou entretenimento é consistente com as práticas da indústria e comerciais locais, 
e não é proibido pelas políticas da empresa do recebedor:

O presente, refeição ou entretenimento não pode ser interpretado como um suborno ou propina, nem fazer 
com quem alguém sinta que é um suborno ou propina:

Se você responder “falso” a qualquer um dos itens 

acima, você deve procurar aconselhamento de um 

oficial da conformidade antes de oferecer ou aceitar 

o presente, refeição ou entretenimento.

Presentes ou outros honorários recebidos por 

discursar em eventos também estão sujeitos a  

essas regras, assim como presentes ou 

entretenimento oferecidos a um familiar imediato 

por qualquer pessoa envolvida em uma relação 

comercial, ou buscando uma relação comercial, 

com a Seagate. Para evitar embaraço, o Diretor 

de Compliance pode autorizar que você aceite um 

presente que não se enquadre nestas orientações 

e, em seguida, a Seagate doará o presente para 

caridade. Existem requisitos e considerações 

adicionais que se aplicam ao oferecer presentes e 

entretenimento a oficiais de governos.

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, 
FAVOR CONSULTAR:

Política de Viagens e Despesas (Política 2022)

Política Global Anti-Suborno e Corrupção  
(Política 1200)
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1.1 Seagate’s Code of Conduct | Introduction | The Ethics Helpline

NOSSOS CLIENTES, 
PARCEIROS & 
COMUNIDADE

NESTA SEÇÃO:

Proteção de Informações Confidenciais 
Privacidade de Dados 

Comunicados ao Público 
Retenção de Registros 

Proteção e Uso de Ativos da Empresa 
Propriedade Intelectual 

Compra ou Venda de Títulos 
Exatidão dos Relatórios e Registros da Empresa 

Recusando Suborno e Corrupção 
Antitruste, Concorrência e Negociação Justa 

Restrições ao Comércio e Controles de Exportação 
Exceções, Renúncia e Divulgações
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Informações confidenciais são informações 

não públicas que possam ser úteis aos nossos 

concorrentes, ou prejudiciais à Seagate, ou a nossos 

clientes ou parceiros comerciais, se forem divulgadas.

Temos o dever de proteger e salvaguardar as 

informações confidenciais da Seagate. As informações 

confidenciais somente devem ser utilizadas para fins 

comerciais e divulgadas somente para as pessoas 

autorizadas e que tenham a necessidade de conhecer 

as informações. As informações não públicas de 

terceiros que você obteve devido ao seu vínculo 

empregatício com a Seagate deverão ser utilizadas 

somente da forma autorizada pelo terceiro. Você deve 

assegurar-se que não utiliza ou divulga quaisquer 

informações exclusivas de qualquer antigo empregador, 

e que você não traz essas informações com você para 

a Seagate. Seu dever de confidencialidade continuará 

após o encerramento de seu vínculo empregatício  

com a Seagate. 

Tome um cuidado especial para proteger nossas 

dependências, computadores, documentos e outros 

materiais sensíveis de modo a evitar a divulgação  

de informações confidenciais. Além disso, devemos  

todos evitar discutir informações confidenciais 

em locais onde possamos ser ouvidos, incluindo 

restaurantes, toaletes, táxis, aviões, elevadores ou 

áreas comuns dentro da Seagate.

PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS



Com o aumento da digitalização de informações, 

muitos países regulamentam a coleta, tratamento, uso, 

armazenamento e eliminação de dados pessoais e a 

privacidade de informações relativas às empresas. A 

Seagate está comprometida em lidar com os dados de 

seus empregados e de terceiros de forma responsável e 

em conformidade com as leis de privacidade aplicáveis. 

As políticas da Seagate estabelecem diretrizes específicas 

sobre como tratar as informações que coletamos, 

usamos, armazenamos e acessamos, e sobre como 

mantê-las seguras contra uso e acesso não autorizados. 

Você é responsável por conhecer suas obrigações nos 

termos dessas políticas. Somente colete, use, armazene, 

acesse e elimine dados conforme autorizado por política e 

pelas leis aplicáveis de proteção dos dados. 

A Política de Privacidade da Seagate Technology pode 

ser encontrada em nosso site externo em http://www.

seagate.com/legal-privacy/.

Exemplos de informações confidenciais incluem 

planos de negócios, previsões e projeções financeiras, 

informações financeiras não públicas, informações 

de marketing e vendas não públicas, tais como listas 

de clientes, estratégias de marketing previsões de 

vendas e informações sobre preços, planos relativos 

a potenciais transações estratégicas, produto técnico 

não público e informações de sistemas, segredos de 

negócio, e informações protegidas por acordos de 

confidencialidade ou por privilégio de informação entre 

cliente e advogado.

Se você se deparar com normas legais ou 

regulamentares que exigem que você divulgue 

informações confidenciais, por favor, entre em contato 

com o Departamento Jurídico ou um Diretor de 

Compliance para receber orientação.

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS,  

FAVOR CONSULTAR:

Política de Proteção de Informações (2160)

Política de Segurança das Informações de TI (Política 602)

Protegendo as Informações Confidenciais da Seagate  
Utilizando Acordos de Confidencialidade (Política 1910)

Política de Segredos Comerciais de Fontes Externas (Política 1095)

Política de Publicação (Política 1091)

Política Global de Investigações de Ética (Política 2200)

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS,  

FAVOR CONSULTAR:

Política de Proteção de Informações (Política 2160)

Protegendo as Informações Confidenciais da Seagate  
Utilizando Acordos de Confidencialidade (Política 1910)

Política de Privacidade de Dados Pessoais e Registros  
de Empregados (Política 8006)

PRIVACIDADE DE DADOS
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COMUNICADOS AO PÚBLICO

Como sociedade por ações de capital aberto, 

a Seagate deve divulgar informações precisas e 

completas relativas às nossas operações. Nossa 

política é informar os resultados financeiros da 

Seagate e outros desenvolvimentos significativos 

de forma integral, fiel, precisa, tempestiva e 

compreensível. 

A Seagate não tolerará vazamentos ou divulgações 

não autorizados de informações corporativas à 

imprensa ou à comunidade financeira. Todos os 

comunicados à imprensa e à comunidade financeira 

devem ser autorizados pelas organizações de 

Relações com Investidores ou Relações Públicas 

da Seagate. Essas organizações são responsáveis 

por determinar o interlocutor adequado para 

comunicar-se com a imprensa e analistas. Você deve 

encaminhar quaisquer consultas da imprensa ou da 

comunidade financeira imediatamente a Relações 

Públicas ou Relações com Investidores.

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, 

FAVOR CONSULTAR:

Política de Segurança das Informações de TI  
(Política 602)

Comunicação com a Mídia, Blogs, e Mídia Social 
(Política 1060)

Política de Publicação (Política 1091)

Política de Proteção de Informações (2160)
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As informações que elaboramos são consideradas 

registros de negócios e estão sujeitas a diversas 

leis e regulamentos, independentemente de como 

são mantidas. Os registros de negócios com os 

quais você trabalha devem ser mantidos, retidos e 

destruídos de acordo com nossos cronogramas de 

retenção de registros. Se você tiver conhecimento 

de quaisquer registros sob o seu controle que sejam 

relacionados a uma investigação ou processo judicial, 

você não deve alterá-los, ocultá-los ou destruí-los 

até que você seja informado para fazê-lo. Isso é 

denominado “guarda legal”. Se você tiver  

quaisquer dúvidas sobre se um registro está sob 

guarda legal, por favor, entre em contato com o 

Departamento Jurídico.

Você é responsável por proteger e usar os ativos 

da Seagate de forma responsável para evitar perda, 

dano, furto, uso não autorizado e desperdício. Os 

ativos da Seagate incluem propriedade física, tais 

como instalações, suprimentos, equipamentos, 

estoque, veículos, caixa e contas da empresa. Os 

ativos da Seagate também incluem ativos intangíveis, 

tais como informações exclusivas e confidenciais, 

propriedade intelectual e sistemas de informação. 

Você deve salvaguardar os ativos da Seagate 

confiados a você, e utilizá-los de forma eficiente e 

protegê-los contra uso não autorizado. Você deve 

lidar com os recursos financeiros da Seagate de 

forma honesta e de acordo com as políticas da 

Seagate. Você está proibido de pegar produtos ou 

suprimentos para uso pessoal, lançar despesas 

pessoais nos cartões de crédito da Seagate ou 

desviar ativos através de fraude ou apropriação 

indébita. 

PROTEÇÃO E USO DE ATIVOS DA EMPRESA 

RETENÇÃO DE REGISTROS

Gestão de Ativos de Informação

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS,  

FAVOR CONSULTAR:
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P: Toda semana, um colega de trabalho imprime 100 cópias de uma 
newsletter para o seu clube da associação de proprietários de imóveis de 
seu condomínio. Isso é uma utilização apropriada de ativos da Seagate?

R: Utilizar ativos e propriedade da Seagate para assuntos pessoais ou projetos que  

não sejam relacionados à Seagate não é aceitável de modo geral. Imprimir newsletters 

que não estejam relacionadas aos negócios da Seagate nas copiadoras da Seagate  

não é apropriado. 

O uso inconsequente, pessoal e não comercial de 

recursos da Seagate (tais como e-mails ou ligações 

particulares razoáveis) é aceitável, mas você deve 

usar o bom senso e agir de forma profissional 

quando estiver usando os recursos da Seagate.
Política de Proteção de Informações (2160)

Política de Segurança das Informações de TI  
(Política 602)

Protegendo as Informações Confidenciais da Seagate 
Utilizando Acordos de Confidencialidade (Política 1910)

Política de Segredos Comerciais de Fontes Externas 
(Política 1095)

Política de Publicação (Política 1091)

Política Global de Investigações de Ética (Política 2200)

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS,  

FAVOR CONSULTAR:
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Você deve proteger e preservar os direitos de 

propriedade intelectual da Seagate. Propriedade 

intelectual refere-se a criações do espírito, tais 

como patentes, direitos autorais, marcas, segredos 

comerciais, invenções ou processos. A lei protege 

os direitos de propriedade intelectual assim como 

outras formas de direitos de propriedade física. Na 

medida permitida por lei, os direitos sobre toda 

propriedade intelectual pertencem à Seagate, se 

for criada com materiais da Seagate, em tempo 

dedicado à Seagate, às expensas da Seagate, ou 

dentro do escopo de suas atribuições na Seagate. 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 





Você deve cumprir integralmente as leis 

aplicáveis sobre valores mobiliários e informações 

privilegiadas. A Seagate adotou uma Política 

de Negociação de Títulos, aplicável a todos os 

empregados ao redor do mundo. Ela estabelece 

suas obrigações referentes à negociação dos títulos 

da Seagate e de outras empresas. Espera-se que 

você se familiarize com a Política de Negociação de 

Títulos e a observe integralmente.

COMPRA OU VENDA DE TÍTULOS   

Dicas com Informação Privilegiada 

P: Se eu conto para o meu tio algo importante ocorrendo na Seagate e 
ele compra ou vende ações da Seagate, eu sou responsável por dar 
informações privilegiadas?

R: Sim, muito provavelmente. Se você transmite informação relevante não disponível ao público 
ao seu tio, um tribunal poderá considerar que você o está ajudando a lucrar ou tentando obter 
algum ganho pessoal ao contar isso para ele. O seu tio também seria responsável. Utilizar 
informações relevantes não disponíveis ao público para fins pessoais ou divulgá-las a terceiros 
constitui uma violação da Política de Negociação de Títulos da Seagate, e é ilegal. Você também 
poderá ter violado uma obrigação perante a Seagate.

Informações Relevantes Não Disponíveis ao Público

P: Como eu sei que as informações sobre uma empresa são  
relevantes ou não disponíveis ao público?

R: As informações são relevantes se elas forem importantes para um investidor tomar uma decisão 
sobre comprar ou vender as ações da empresa. Em particular, as informações são relevantes 
se você ou qualquer acionista razoável esperar que elas afetem o preço das ações da empresa. 
Tanto informações positivas quanto negativas podem ser relevantes.

As informações são não disponíveis ao público se não forem de conhecimento ou disponíveis ao 
público em geral. As informações não são consideradas disponíveis ao público até que tenham 
sido divulgadas ao público através de canais apropriados, tais como um comunicado à imprensa 
ou uma declaração pública de um dos diretores seniores da companhia, e que tenha transcorrido 
tempo suficiente de modo a permitir que o mercado de investimentos absorva e avalie as 
informações. Geralmente, as informações são consideradas não disponíveis ao público até o 
primeiro ou segundo dia útil após a divulgação pública.

Exemplos comuns de informações relevantes não disponíveis ao público incluem resultados 
financeiros, vendas ou aquisições de negócios, ganho ou perda de um importante cliente 
ou fornecedor, mudanças na administração, desdobramento de ações, litígio significativo e 
comunicados e determinações de órgãos governamentais.
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RECUSANDO SUBORNO E CORRUPÇÃO

A Seagate busca seus objetivos de negócios com 

integridade e em conformidade com a lei, em cada 

país em que operamos. Cumprimos as leis aplicáveis 

nos Estados Unidos e em outros países em que 

atuamos, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção 

no Exterior dos EUA, a Lei de Suborno do Reino 

Unido e outras leis destinadas a impedir suborno 

e corrupção. A violação dessas leis também pode 

resultar em multas e prisão de empregados.

A Seagate proíbe a oferta ou a aceitação de todas 

as formas de subornos, propinas, pagamentos para 

facilitação e outras formas de corrupção.
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Subornos, Propina e Pagamentos para Facilitação?

UM SUBORNO 

Um suborno é quando alguém 
entrega ou promete entregar para 
outra pessoa algo de valor a fim 
de obter tratamento favorável. Por 
exemplo, se um desenvolvedor 
entrega dinheiro ou outra 
contrapartida a um empregado 
da empresa para fazer com que o 
empregado conclua o trabalho do 
desenvolvedor na frente de outros 
clientes, isso é suborno.

Uma propina é um suborno 
normalmente pago após o fato. Por 
exemplo, se um fornecedor paga 
a um empregado um percentual 
sobre as vendas do fornecedor à 
empresa em troca da assistência do 
empregado em direcionar negócios 
ao fornecedor, isso é propina. 

Um pagamento para facilitação é 
um pequeno suborno normalmente 
praticado para acelerar um processo 
ou evitar um atraso em uma 
transação de outro modo comum. 
Por exemplo, se um distribuidor 
paga para um inspetor alfandegário 
acelerar a liberação alfandegária 
de mercadorias que teriam sido 
liberadas mesmo se o distribuidor 
não tivesse pago o suborno, isso é 
pagamento para facilitação.

UMA PROPINA
UM PAGAMENTO PARA 

FACILITAÇÃO

Interação com oficiais de governos

A interação com oficiais de governos apresenta 

desafios exclusivos, porque as leis referentes a 

interações com oficiais de governos são complexas. 

Podem ser imputadas graves sanções civis e 

criminais tanto sobre a Seagate quando sobre 

o empregado responsável. Não importa como 

interagimos com oficiais de governos, sejam eles 

clientes ou reguladores, devemos garantir que 

nossas interações refletem nosso compromisso 

com a ética. Devemos conhecer e observar as 

diversas leis anticorrupção que se aplicam a nós ao 

interagirmos com oficiais de governos. 

Oferecer presentes, mesmo que pequenos, ou 

refeições modestas a oficiais de governos ou a 

seus familiares pode ser inadequado ou ilegal e ser 

considerado um suborno. Você deve falar com um 

Diretor de Compliance antes de oferecer quaisquer 

presentes ou entretenimentos a oficiais de governos 

ou a seus familiares.

Se tiver dúvidas sobre a interação com oficiais de 

governos ou se você observar ou suspeitar um 

suborno, entre em contato com o Diretor Jurídico 

Geral ou um Diretor de Compliance imediatamente. 

Interação com Terceiros 

A Seagate não pode evitar a responsabilidade 

utilizando terceiros ou intermediários para pagarem 

subornos ou propinas em seu nome. A lei considerará 

a Seagate responsável por subornos ou propinas 

pagas por terceiros que atuem em seu nome. Você 

deve assegurar que os terceiros escolhidos para 

representar a Seagate – tais como consultores, 

agentes, representantes, transitários, agentes de 

logística e parceiros de joint venture – conheçam e 

observem essas leis anticorrupção ao conduzirem 

negócios da Seagate.

Mas não importa como você denomina isso. Todos os subornos, propinas,  
pagamentos para facilitação e transações corruptas similares são proibidos. 

Política Global Anti-Suborno e Corrupção  
(Política 1200)

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS,  

FAVOR CONSULTAR:
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A Seagate concorre vigorosamente no mercado, 

e devemos fazê-lo de forma justa e lícita. 

Normalmente, os países em que atuamos possuem 

leis e regulamentos que proíbem restrição ilícita 

de comércio, geralmente referida como leis de 

concorrência ou antitruste. Essas leis destinam-se 

a proteger os consumidores e concorrentes contra 

práticas comerciais injustas e a promover e proteger 

a concorrência saudável. Estamos comprometidos 

em observar as leis aplicáveis de concorrência ou 

antitruste de todos os países ou organizações.

As leis de concorrência ou antitruste variam entre 

os países, mas geralmente essas leis proíbem 

acordos ou ações que reduzam a concorrência sem 

beneficiar os consumidores. Entre as atividades 

que geralmente violam as leis de concorrência ou 

antitruste estão os acordos ou entendimentos entre 

concorrentes para:

 

Todas as atividades relacionadas acima são 

proibidas pela Seagate. Você nunca deverá se 

envolver em discussões sobre esses tipos de 

atividades com representantes de outras empresas. 

Se qualquer pessoa de outra empresa propuser 

quaisquer discussões sobre esses assuntos, 

você deve se negar a participar e informar isso 

imediatamente ao Departamento Jurídico ou a um 

Diretor de Compliance. 

Quaisquer acordos que envolvam negociação 

exclusiva, vendas casadas, discriminação de preços, 

restrições de preços de revenda, preços mínimos 

anunciados e outros termos de venda poderão 

ser ilícitos de acordo com as leis aplicáveis de 

concorrência e antitruste. Você não deve celebrar 

tais acordos sem a aprovação do Departamento 

Jurídico.

A Seagate também proíbe métodos de concorrência 

desleal e práticas fraudulentas, tais como:

 

Devido à complexidade das leis de concorrência 

e antitruste, por favor, busque orientação com um 

Diretor de Compliance ou com o Departamento 

Jurídico se você tiver qualquer dúvida sobre o 

melhor procedimento a ser adotado em uma 

situação específica.

As consequências de violar leis de concorrência 

e antitruste podem ser muito graves tanto para a 

Seagate quando para você.

ANTITRUSTE, CONCORRÊNCIA E NEGOCIAÇÃO JUSTA

• Fixar ou controlar os preços ou para alocar  
mercados ou clientes

• Estruturar ou orquestrar licitações para  
direcionar um contrato a determinado concorrente  
ou revendedor (manipulação de propostas)

• Boicotar clientes ou fornecedores específicos

• Limitar a venda ou a produção de produtos  
para fins anticoncorrenciais

• Fazer declarações falsas ou enganosas sobre  
os produtos ou serviços da Seagate; 

• Depreciar falsamente um concorrente ou  
seus produtos;

• Fazer alegações sobre os produtos sem fatos  
que as comprovem; e

• Utilizar marcas comerciais de outra empresa  
de modo que cause confusão ao cliente quanto  
à origem do produto.

Diretrizes Antitruste (Política 1800)

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS, 
FAVOR CONSULTAR:
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A observância das leis internacionais de comércio é 

essencial para a continuidade da nossa capacidade 

de realizar negócios no mercado internacional. As 

leis de controle de exportações dos Estados Unidos 

regulamentam as exportações de mercadorias, 

software, tecnologia e dados técnicos dos Estados 

Unidos. Tais leis são aplicadas quando você estiver 

enviando mercadorias, levando-as em sua bagagem 

pessoal de mão, e enviando dados técnicos por 

e-mail internacionalmente. Elas também podem se 

aplicar a viagens de e para um país sancionado. 

Além disso, as leis dos EUA nos proíbem de realizar 

negócios com determinadas empresas, países, 

pessoas estrangeiras, ou outras partes negadas 

listados pelo governo dos EUA.

Outros países também têm exigências legais 

sobre comércio internacional que podem cobrir 

importações ou exportações de ou para o país em 

que você atua.

Declarações falsas ou enganosas feitas na 

documentação de importação ou exportação 

podem prejudicar nossas operações globais e levar 

a auditorias e multas, o que causaria danos à nossa 

capacidade de realizar negócios. O descumprimento 

das leis de controle de importação e exportação 

pode resultar em multas e na perda ou restrição de 

nossos privilégios de comércio internacional, o que 

poderia prejudicar ou até mesmo destruir uma parte 

significativa de nossos negócios. A violação dessas 

leis também pode resultar em multas e prisão para 

empregados. Você é responsável por compreender 

como as leis de controle de exportação se aplicam 

ao seu trabalho e observar essas leis.

As dúvidas referentes a questões de observância 

nas exportações ou a quaisquer violações dessas 

leis ou regulamentos devem ser direcionadas ao 

Departamento de Administração de Comércio 

Internacional da Seagate ou a um Diretor de 

Compliance.

OBSERVÂNCIA NO COMÉRCIO E  
CONTROLES DE EXPORTAÇÃO

Carta de Consideração sobre Compliance  
do CEO e do CFO

Política Global Anti-Suborno e Corrupção  
(Política 1200)

Política de Observância de Comércio  
Internacional (Política 1110)

Procedimento de Expedição de Comércio  
Internacional

Procedimentos de Carnet (Licença para  
Admissão Temporária)

Procedimentos e Política de Bagagem de Mão

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS,  

FAVOR CONSULTAR: 
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Exceções e Renúncias. Se você acredita que uma 

situação garante uma exceção de nossa Política de 

Conduta Comercial, você deve entrar em contato 

com um Diretor de Compliance que poderá ajudá-lo 

a interpretar nossa Política de Conduta Comercial 

ou a acelerar uma renúncia em circunstâncias 

adequadas. 

Para Diretores Financeiros Seniores, todas as 

renúncias, incluindo renúncias ao Código de Ética 

para Diretores Financeiros Seniores, devem ser 

aprovadas pelo Conselho de Administração ou 

por seu comitê designado. Renúncias ao Código 

de Ética para Diretores Financeiros Seniores serão 

divulgadas prontamente conforme exigido por lei ou 

por regras de bolsas de valores. 

O importante é que todas as renúncias devem ser 

solicitadas e obtidas antecipadamente. Nenhuma 

pessoa poderá conceder sua própria solicitação 

de renúncia ou interpretação de nossa Política de 

Conduta Comercial.

Divulgações. Para enviar uma divulgação ao Comitê 

de Revisão de Conflito de Interesses, por favor, utilize 

o formulário de divulgação online ou envie sua 

divulgação por e-mail para ethics@seagate.com.

Adotado pelo Conselho de Administração em 18 de 

abril de 2016.

EXCEÇÕES, RENÚNCIAS, E DIVULGAÇÕES
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RECURSOS

NESTA SEÇÃO:

Recursos 
Apêndice A – Código de Ética da  

Seagate Technology plc para Diretores 
Financeiros Seniores
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Atualmente, o Diretor Jurídico Geral da Seagate 

atua como nosso Diretor de Compliance, e 

designou determinados membros do Departamento 

Jurídico para atuarem como Diretores Regionais 

de Compliance. O Departamento Jurídico e cada 

Diretor Regional de Compliance trabalha em 

estreita cooperação com o Diretor Jurídico Geral 

e com o Diretor de Compliance para assegurar a 

conscientização e o cumprimento consistentes da 

Política de Conduta Comercial e das respectivas 

normas e procedimentos. Todos os demais 

membros do Departamento Jurídico podem auxiliar 

com questões de compliance. As informações de 

contato do Departamento Jurídico estão disponíveis 

em http://legal.seagate.com/. TVocê também pode 

enviar um e-mail para ethics@seagate.com, que é 

monitorado por sua equipe de compliance. 

Telefones do Helpline de Ética e informações do 

portal da internet:

1-800-968-4925 (Estados Unidos)  

Para ligar de fora dos Estados Unidos, visite  

https://seagate.alertline.com para selecionar o país 

onde você está localizado. As instruções de Dis-

cagem Direta serão exibidas no título “POR TELE-

FONE.”

Departamento Jurídico e  
Equipe de Compliance

Helpline de Ética

RECURSOS
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Número  
da Política 

Nome da Política e URL

Política 602 Política de Segurança das Informações 
de TI 

Política 1001 Política de Portas Abertas

Política 1060 Comunicação com a Mídia, Blogs,  
e Mídia Social

Política 1090 Reconhecimento de Inventor e  
Cessão de Invenção

Política 1091 Política de Publicação

Política 1095 Política de Segredos Comerciais  
de Fontes Externas

Política 1110 Observância de Comércio Internacional

Política 1200 Política Global Anti-Suborno  
e Corrupção 

Política 1500 Política de Observância de Direitos 
Autorais de Software

Política 1700 Política de Negociação de Títulos

Política 1800 Diretrizes Antitruste

Política 1900 Direito de Propriedade Intelectual  
Resultante de Trabalho Realizado  
para a Seagate

Política 1910 Protegendo as Informações  
Confidenciais da Seagate Utilizando 
Acordos de Confidencialidade

Política 2022 Política de Viagens e Despesas

Política 2160 Política de Proteção de Informações

Política 2200 Política Global de Investigações  
de Ética

Política 8006 Política de Privacidade de Dados Pes-
soais e de Registros de Empregados

Nome de Referência e URL

Perguntas Frequentes de Condução dos Negócios

Procedimentos de Carnet (Licença para Admissão  
Temporária)

Carta de Consideração sobre Compliance do  
CEO e do CFO

Formulário de Divulgação de Conflito de Interesses

Governança Corporativa, Administração e Ética

Endereço de e-mail de ética ethics@seagate.com

Helpline de Ética

Políticas Globais Financeiras

Procedimentos e Política de Bagagem de Mão

Gestão de Ativos de Informação

Procedimento de Expedição de Comércio Internacional

Departamento de Ética e Jurídico

Investidores da Seagate

Política de Privacidade da Seagate

Ambiente de Trabalho da Seagate: Valores Corporativos 

Outras ReferênciasPolíticas referidas na Política de 
Conduta Comercial
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APÊNDICE A:
CÓDIGO DE ÉTICA DA SEAGATE TECHNOLOGY PLC
PARA DIRETORES FINANCEIROS SENIORES

INTRODUÇÃO
Além da Política de Conduta Comercial, este Código de Ética aplica-se ao 

CEO, ao Diretor Financeiro e ao diretor contábil principal ou controller ou a 

pessoas desempenhando funções similares (os “Diretores Financeiros 

Seniores”) da Seagate Technology plc (“Seagate”). A finalidade deste 

Código de Ética é promover uma conduta ética e honesta e o cumprimento 

da lei, em relação à manutenção de livros e registros financeiros da 

Seagate e à elaboração de suas demonstrações financeiras. As obrigações 

deste Código de Ética suplementam, mas não substituem, outras políticas 

da Seagate aplicáveis a conselheiros, diretores e empregados.

De acordo com este Código de Ética, espera-se que 

os Diretores Financeiros Seniores:

1. Comprometam-se com uma conduta ética e a promovam, inclusive 

lidando eticamente com conflitos de interesses reais ou aparentes 

entre os relacionamentos profissionais e pessoais, e divulguem ao 

Diretor Jurídico Geral da Seagate qualquer relação ou transação 

relevante que se poderia razoavelmente esperar que cause tal conflito.

2. Desempenhem suas responsabilidades honestamente, de boa-fé e com 

integridade, com o devido cuidado e diligência, exercendo em todas as 

ocasiões o melhor julgamento independente.

3. Auxiliem na elaboração de divulgação integral, fiel, precisa, tempestiva 

e compreensível de relatórios e documentos que a Seagate registrar 

junto a todos os órgãos reguladores aplicáveis, ou enviar para

estes, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários, e de outros 

comunicados ao público feitos pela Seagate.

4. Cumpram todas as leis e regulamentações aplicáveis ao mercado de 

valores mobiliários, e leis, regras e regulamentos governamentais 

aplicáveis às operações de negócios.

5. Informem prontamente, de maneira aberta, confidencial ou anônima, ao 

Conselho Fiscal do Conselho de Administração da Seagate ou o Diretor 

Jurídico Geral (i) qualquer contabilização, controles contábeis internos 

ou assuntos de auditoria questionáveis, incluindo fraude que envolva a 

administração ou outros empregados; 

(ii) a inobservância de normas legais e regulamentares aplicáveis ou 

da Política de Conduta Comercial ou deste Código de Ética; 

(iii) deficiências significativas no projeto ou na operação de controles 

internos que poderiam impactar adversamente a capacidade da 

Sociedade de registrar, processar, resumir e reportar dados 

financeiros; ou (iv) uma retaliação contra empregados ou outras 

pessoas que fizerem, de boa-fé, alegações referentes aos assuntos 

desta Seção 5, em cada caso através de qualquer alternativa 

disponível, incluindo:

(a) por escrito, ao Diretor Jurídico Geral, 

a/c Seagate Technology, 

10200 South De Anza Boulevard, 

Cupertino, CA 95014- 3029, 

ou por e-mail para ethics@seagate.com;

mailto:ethics@seagate.com


(b) por escrito, ao Presidente do Conselho Fiscal, a/c Seagate 

Technology 

10200 South De Anza Boulevard, 

Cupertino, CA 95014-3029; ou 

(c) por telefone, ligando para o Helpline de Ética da Seagate, 1-800-

968-4925, ou utilizando o site do Helpline de Ética da Seagate, 

https://seagate.alertline.com, ambos disponíveis 24 horas por 

dia.

Os relatórios deverão ser factuais, e não especulativos ou 

conclusivos, e devem conter o máximo possível de informações 

específicas para permitir uma avaliação adequada. Além disso, os 

relatórios devem conter informações corroboradas suficientes para 

dar suporte ao início de uma investigação, incluindo, por exemplo, os 

nomes de indivíduos suspeitos de violações, os fatos relevantes das 

violações, como a pessoa tomou conhecimento das violações, 

quaisquer medidas previamente tomadas pela pessoa que possa ser 

prejudicada ou afetada pelas violações, e, na medida do possível, uma 

estimativa das declarações incorretas ou perdas para a Seagate 

como resultado das violações.de Seagate, como resultado del 

incumplimiento.

6. Nunca pratiquem, direta ou indiretamente, qualquer ação para coagir, 

manipular, enganar ou influenciar de forma fraudulenta os auditores 

independentes da Seagate no desempenho de sua auditoria ou revisão 

das demonstrações financeiras da Seagate.

7. Sejam responsáveis por aderirem a este Código de Ética, tanto por si 

mesmos quando por outros conselheiros, diretores e empregados da 

Seagate. 

Para Diretores Financeiros Seniores, renúncias a este Código de Ética 

devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração ou por seu comitê 

designado. Renúncias ao Código de Ética serão divulgadas prontamente 

conforme exigido por lei ou por regras de bolsas de valores.

A Seagate tomará todas as medidas necessárias para a observância deste 

Código de Ética, podendo inclusive resultar em demissão imediata. As 

violações a este Código de Ética também podem constituir em violações da 

lei que podem expor tanto você quanto a Seagate a sanções civis e penais.

Se você tiver quaisquer dúvidas sobre como este Código de Ética deve ser 

aplicado em uma situação específica, entre em contato imediatamente com 

o Diretor Jurídico Geral da Seagate ou um dos membros do Departamento 

Jurídico indicados abaixo. Além disso, conselheiros, diretores e 

empregados da Seagate devem revisar outras normas da Seagate 

aplicáveis a eles.

O Diretor Geral de Compliance

(Chief Compliance Officer):

• Kate Schuelke

Local: Cupertino, California, EUA

Tel: (408) 658-1840

kate.schuelke@seagate.com

O Compliance Officer da sua Região 

(Regional Compliance Officers):

• Laurie Webb

Local: Cupertino, California, EUA

Tel: (408) 658-1370

laurie.webb@seagate.com

• Michelle Gregory

Local: Cupertino, California, EUA

Tel: (408) 658-1686

michelle.gregory@seagate.com

• David Hasson

Local: Dublin, Irlanda

Tel: 353-1-234-3139

david.hasson@seagate.com

A partir de 1º de outubro de 2018

https://seagate.alertline.com/

