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A finalidade desta seção é oferecer uma 
lista rápida das “novidades” nas alterações 
de políticas importantes neste ano fiscal. 
Embora seja possível navegar para essa 
seção específica ao clicar nos links abaixo, 
ainda esperamos que você revise o COBC na 
íntegra.

• Eu entendo nossa política de presentes,  
viagem e entretenimento (GTE)

• Política de conflito de interesses (COI)
• Política de privacidade e proteção de 

dados (DPP)
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05 “Pergunte-se" — Árvore de Decisões Éticas

06 Eu conheço o código
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10 Eu respeito outras pessoas

12 Eu uso os recursos com responsabilidade

15 Eu evito conflitos de interesses

18 Eu entendo nossa Política de presentes, viagem e entretenimento

19 “Pergunte-se" — Árvore de Decisões de GTE

21 Confiam a mim dados

23 Eu sigo a lei

27 Eu sou correto e ético com nossas finanças

29 Nosso compromisso com a integridade

31 Políticas relacionadas

32 Glossário

34 Recursos adicionais

35 Índice

Conteúdo

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://cs.co/cobc74
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved


Cisco Systems, Inc. Código de conduta corporativa 3

Olá, equipe,

Como CEO, esta é a primeira vez em que fico tão animado em relação ao nosso futuro. Para fomentar o 
nosso próprio sucesso e o de nossos clientes, teremos que incentivar a inovação e os novos recursos a 
um ritmo nunca visto antes. Também teremos que ter disposição para mudar o que for preciso.

No entanto, o que não vai mudar é nosso compromisso a longo prazo de manter os mais altos padrões 
de negócios, conduta profissional e conformidade. Nossos clientes, parceiros e partes interessadas 
em todo o mundo confiam em nós e nos produtos e serviços que oferecemos, pois mostramos valores 
sólidos consistentemente.

O Código de conduta corporativa (COBC) demonstra e reforça nossos valores e deve ser usado como 
uma ferramenta para ajudá-lo a tomar decisões e resolver problemas que possam ser encontrados. Ele 
foi projetado para ser um recurso perene e eu o encorajo a consultá-lo com frequência.

Caso tenha dúvidas sobre a coisa certa a fazer ou acredite que o COBC está sendo violado, nós 
solicitamos que você fale com o gerente. Entre em contato com Ethics@Cisco ou Cisco Legal. Você 
também pode compartilhar suas preocupações anonimamente através do formulário on-line de ética ou 
do serviço telefônico multilíngue EthicsLine da Cisco.

É absolutamente essencial que todos na Cisco sigam os mais altos padrões éticos. Nós devemos isso 
aos clientes, aos parceiros, às partes interessadas e uns aos outros. Obrigado por fazer parte da Cisco e 
por defender nossos sólidos valores o tempo todo.

Atenciosamente,

Chuck Robbins
CEO

Chuck Robbins, CEO

“Chuck Robbins - COBC” Transcrição

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-1280x720.mp4
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-1280x720.mp4
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2017/img/ceo-message/chuck-robbins-video-transcript.pdf
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Sou ético

Ideias inovadoras, tecnologias emergentes, aquisições estratégicas — nós 
trabalhamos em um setor cujo ritmo é rápido e as mudanças são constantes. 
Mas algumas coisas não mudarão, como nosso compromisso de fazer 
negócios de maneira honesta, ética e com respeito uns pelos outros. Na 
Cisco, colocamos nossos valores em prática todos os dias. Fazer a coisa 
certa é parte de nosso DNA.

Faça boas escolhas.
Quando você enfrenta um dilema ético, é sua 
responsabilidade tomar providências. Pode parecer 
mais fácil ficar calado ou fazer de conta que não 
viu, mas deixar de tomar providências é, por si 
só, uma atitude que pode ter consequências 
graves. Manifeste-se caso veja ou suspeite de 
alguma atividade que viole nosso COBC. À medida 
que continuamos a crescer e inovar, você estará 
ajudando a promover nossa missão e a preservar 
nossos valores essenciais.

Então, como sei se preciso agir, quando uma situação não está clara?

Dica: use a árvore de decisões éticas para ajudá-
lo a determinar a melhor linha de ação.

Nosso sucesso contínuo depende da sua 
capacidade de tomar decisões que sejam 
consistentes com nossos valores essenciais. 
Independentemente da situação, exerça total 
honestidade e integridade em tudo que faz. Como 
funcionário, você é responsável por cumprir todas 
as leis e regulamentações aplicáveis em cada país 
com o qual fazemos negócios e por conhecer 
e cumprir nosso COBC e outras políticas da 
empresa. As violações ao COBC estão sujeitas 
a medidas disciplinares, que podem incluir a 

demissão. Seu compromisso individual em fazer a 
coisa certa fortalecerá nossa reputação como uma 
marca mundial confiável.
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"Pergunte-se" — Árvore de Decisões Éticas 

Está em dúvida?
Entre em contato 
com o 
Departamento 
Jurídico e solicite 
orientação.

Está em dúvida?
Veri�que a Central 
de políticas e 
procedimentos da 
Cisco para obter 
mais informações; 
fale com o gerente 
ou com o 
representante de 
RH para obter 
orientações.

Está em dúvida?
Consulte o site de 
ética ou entre em 
contato com o 
Ethics@Cisco 
para obter 
orientações.

Está em dúvida?
Converse com o 
seu gerente, com 
o Departamento 
Jurídico ou com o 
Ethics@Cisco 
para obter 
orientações.

Está em dúvida?
Converse com o 
seu gerente, com 
o Departamento 
Jurídico ou com o 
Ethics@Cisco 
para obter 
orientações.

Está em dúvida?
Converse com o 
seu gerente, com 
o Departamento 
Jurídico ou com o 
Ethics@Cisco 
para obter 
orientações.

Pergunte-se
A decisão de 
continuar a 
ação parece 
adequada.

Esta árvore de decisão poderá ser uma ferramenta útil quando você estiver enfrentando uma decisão difícil.

A ação pode ter 
consequências 

graves.
Não faça isso.

A ação pode ter 
consequências 

graves.
Não faça isso.

A ação pode ter 
consequências 

graves.
Não faça isso.

A ação pode ter 
consequências 

graves.
Não faça isso.

A ação pode ter 
consequências 

graves.
Não faça isso.

A ação pode ter 
consequências 

graves.
Não faça isso.

A ação é 
lícita?

A ação está 
de acordo 

com a política 
da Cisco?

A ação re�ete 
os valores e a 

cultura da 
Cisco?

A ação poderia 
afetar negati-
vamente os 

participantes 
da empresa?

Você �caria 
preocupado 
se essa ação 
aparecesse 

em uma 
manchete de 

jornal?

A ação poderia 
prejudicar a 

Cisco se fosse 
realizada por 

todos os 
funcionários?

SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO

SÍNÃONÃONÃO SÍ SÍ
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Como o COBC pode me ajudar?

Nosso COBC ajuda você a navegar.
Ele é um recurso fácil de usar com o qual você 
pode contar para determinar o que é adequado ou 
não quando se trata de agir com integridade no 
local de trabalho.

O código promove:
• Conduta honesta e ética em todas as relações
• Divulgação completa, imparcial, precisa, oportuna 

e compreensível em relatórios e documentos 
públicos

• Proteção de todas as informações confidenciais 
e de propriedade protegida

• Conformidade com diretrizes, leis, regras e 
normas governamentais aplicáveis

• Notificação interna imediata de qualquer violação 
ao COBC

• Responsabilidade de adesão ao COBC por todos 
os funcionários da Cisco

Conheço o código

Na Cisco, nós acreditamos que relações comerciais confiáveis de longo prazo 
são construídas por sermos honestos, abertos e imparciais. Mas algumas vezes, 
surgem situações nas quais a decisão correta não está completamente clara.

O COBC se aplica a todos dentro da Cisco, em 
todo o mundo.
O COBC se aplica a todos os funcionários, 
subsidiárias e membros da diretoria da Cisco. 
Também procuramos fazer negócios com 
fornecedores, clientes e revendedores que sigam  
padrões éticos semelhantes. O COBC é  
monitorado e atualizado pelo Ethics@Cisco.

Ninguém tem autoridade para fazê-lo agir  
de forma que viole o COBC.
Você também é responsávelResponsabilidades do 
funcionário por observar violações potenciais ao 
COBC e informá-las, ocorram elas dentro da Cisco 
ou durante negociações externas. Consulte a 
seção ““Eu compartilho minhas preocupações” 
para obter orientações sobre como relatar suas 
preocupações.

O COBC é extenso... Mas não completo.
Como não é possível tratar de todas as situações, 
confiamos que você tenha bom senso nas 
suas decisõesTomada de decisão (árvore de 
decisão) e busque ajuda quando tiver dúvidas 
ou preocupaçõesComo relatar uma preocupação 
que não sejam abordadas no COBC.

A Cisco monitora continuamente as leis e 
regulamentos em todo o mundo. 
Nós confiamos que nossos funcionários seguirão 
o espírito da lei e agirão de modo correto e ético 
mesmo quando a lei não for específica. Em alguns 
casos, as leis locais de um país podem estabelecer 
exigências diferentes daquelas de nosso COBC. 
Se uma lei local difere de nosso COBC, seguimos 
a lei local. Entretanto, se uma prática comercial 
local diferir de nosso COBC, seguiremos o COBC. 
Quando estiver em dúvida, peça ajuda.

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
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E se eu tiver alguma preocupação com o COBC 
ou restrições sobre a conclusão da minha 
certificação?
Você deve discutir suas preocupações com seu 
gerente, o Departamento de Recursos Humanos 
ou o Ethics@Cisco. Independentemente do status 
da sua certificação do COBC, você tem sempre 
a obrigação de seguir as políticas nele contidas. 
A conclusão das certificações do COBC é uma 
condição para trabalhar na Cisco.

As renúncias a qualquer item deste COBC devem 
ser enviadas ao Ethics@Cisco e aprovadas pelo 
mesmo. As renúncias concedidas aos diretores 
executivos ou membros da diretoria da Cisco 
devem também ser aprovadas pela diretoria 
e serão divulgadas publicamente pelos meios 
apropriados, junto com os motivos da concessão 
da dispensa.

A certificação anual do COBC e outros códigos 
e diretrizes suplementares é obrigatória.
O CEO Chuck Robbins e os membros da diretoria 
exigem que todos os funcionários revisem, 
compreendam, certifiquem e cumpram o COBC. 
Você receberá notificações orientando para 
concluir sua certificação do COBC. Funcionários 
com certas funções e responsabilidades também 
podem ser solicitados a concluir certificações e 
treinamentos adicionais.

Como parte do processo de integração de novos 
funcionários, os novos contratados precisam 
concluir a certificação de COBC, e quaisquer 
códigos suplementares pertinentes e treinamento 
obrigatório, quando ingressam na Cisco. Depois 
disso, os novos contratados são obrigados a 
participar na certificação anual de COBC.

Porque se exige que os funcionários da Cisco 
certifiquem-se no COBC todos os anos?
O COBC é atualizado regularmente de acordo 
com o ambiente de empresarial, alterações de 
lei e opiniões dos funcionários. Exige-se que 
você se certifique todos os anos para garantir 
que esteja familiarizado com o COBC mais recente.

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

E se... Ferramentas/Recursos

• Federal Sales Resources (recursos para vendas 
federais)

• E-learning sobre anticorrupção global
• Políticas anticorrupção e antissuborno

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
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queiram abordar preocupações. O Ethics Office 
gerencia todas as dúvidas de forma imediata e 
confidencial, até a extensão permitida pela lei.

Seja qual for a maneira escolhida para 
compartilhar sua preocupação, iremos tratá-la 
imediatamente. 
A Cisco se esforça pare responder as violações 
de políticas com consistência. Dependendo do 
tipo de problema, as organizações corretas serão 
envolvidas. Elas poderão ser o Ethics Office, o 
Departamento Jurídico, de Recursos Humanos 
ou outra organização. Durante as investigações, 
os funcionários são obrigados a cooperar e dizer a 
verdade. O não cumprimento dessa ordem poderá 
resultar em ações disciplinares, que podem incluir 
demissão.

Você pode sempre começar conversando com seu 
gerente, um representante de recursos humanos 
(RH) ou do Departamento Jurídico. Eles têm a 
responsabilidade de ouvir e ajudar. A Cisco não 
tolera retaliações contra um funcionário, por uma 
pergunta ou relato de má conduta feita de forma 
honesta e de boa-fé. A retaliação contra um 
indivíduo devido a uma pergunta ou relato de uma 
violação do COBC é, por si só, uma violação do 
COBC.

Se você não se sentir à vontade para conversar 
com seu gerente ou Departamento de RH, ou 
achar que isso não resolveu o problema, entre em 
contato com Ethics@Cisco. O Ethics Office está 
disponível para todos os funcionários, clientes, 
parceiros, acionistas e outros envolvidos que 

Qual é a melhor maneira de solicitar ou relatar uma preocupação?
A Cisco oferece várias maneiras confiden-
ciais para obter ajuda com uma pergunta 
ou preocupação.

“Confie no seu instinto” Transcrição

Compartilho minhas preocupações 

Eu compreendo minha responsabilidade como funcionário da Cisco de 
fazer a coisa certa e compartilhar minhas preocupações quando souber 
ou suspeitar de algo que possa prejudicar a empresa. Como funcionário, 
você tem a obrigação de se manifestar imediatamente sobre qualquer coisa 
que acreditar, de boa fé, que possa constituir uma violação. Também o 
incentivamos a informar situações que “não parecem corretas”.

mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
https://helpzone.cisco.com
https://helpzone.cisco.com
https://helpzone.cisco.com
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Trust_Your_Gut_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-concerns/CiscoEthicsMashup_1213-00-001_postFINAL.ogv
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   TELEFONE   

A Cisco EthicsLine multilíngue está disponível 
24 horas por dia, 7 dias por semana, em todo o 
mundo, com números telefônicos gratuitos no país. 
A EthicsLine é fornecida por um líder em serviços 
de informações terceirizado. Você tem a opção 
de permanecer anônimo* ao ligar. Entretanto, 
a investigação poderá ser prejudicada se o 
investigador não conseguir entrar em contato para 
obter mais informações. *Observe que: alguns 
países não permitem informar tais preocupações 
de modo anônimo.

Perguntar ou relatar
Você pode entrar em contato confidencialmente 
com o Ethics@Cisco por:

    E-MAIL 

• Ethics Office: Ethics@Cisco.com 
• Comitê de auditoria da diretoria: 

auditcommittee@external.cisco.com

   ON-LINE

• Formulário on-line de ética da Cisco, para 
funcionários da Cisco, não funcionários e 
relatórios anônimos 

• Ferramenta de acompanhamento e criação 
de caso de ética

  CORRESPONDÊNCIA NORMAL 
 

Perguntas e preocupações relativas a questões de 
contabilidade, controles de contabilidade interna ou 
auditoria (ou outras questões relacionadas) podem 
ser enviadas (de forma confidencial ou anônima) 
para o comitê de auditoria da diretoria na caixa de 
correio privada (PMB) a seguir:  
Cisco Systems, Audit Committee, 105 Serra Way, 
PMB #112, Milpitas, CA 95035.

E se...

E se eu manifestei uma preocupação, mas 
nunca obtive uma resposta sobre ela?
Todos os assuntos são tratados imediatamente, 
mas pode não ser possível que os resultados sejam 
comunicados devido a requisitos de privacidade ou 
confidencialidade. Se a preocupação foi informa-
da anonimamente usando o formulário on-line de 
ética, é possível verificar o status do envio usando 
suas credenciais de login do portal da Web de éti-
ca, que pode ser criado usando o site anônimo. As 
perguntas de acompanhamento também serão en-
viadas utilizando o portal. As chamadas para a Ethi-
csLine da Cisco (gerenciada por terceiros) rece-
bem um número de caso, de forma que você pode 
permanecer anônimo para a Cisco, mas ainda ter a 
capacidade de acompanhar sua preocupação.

Como faço para entrar em contato com meu 
representante de RH ou Departamento de 
Relações com Funcionários?
Para entrar em contato com o representante de RH ou 
Departamento de Relações com Funcionários, acesse 
o site de área de ajuda de serviços do funcionário.

E se eu for solicitado a cooperar em uma 
investigação interna. Devo participar?
Sim. Como um funcionário da Cisco, você é obri-
gado a cooperar com as investigações internas. O 
não cumprimento dessa ordem poderá resultar em 
ações disciplinares, que podem incluir demissão.

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

E se meu gerente me disser para fazer algo 
que seja perigoso ou possivelmente ilícito... 
E eu estiver com medo de retaliação se me 
manifestar?
Nesta situação, entre em contato com o 
Departamento de RH, o Ethics Office da Cisco ou 
o Departamento Jurídico. Retaliações, da parte do 
seu gerente ou outros, devido a relatos feitos de 
boa fé, não serão tolerados.

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:Ethics%40Cisco.com?subject=
mailto:auditcommittee%40external.cisco.com
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://helpzone.cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Nosso ambiente de trabalho além de inclusivo é receptivo, positivo, criativo 
e gratificante. Um ambiente que promove a expressão, a inovação e a 
realização individual e de equipe. Esse é o tipo de local de trabalho que 
temos na Cisco. Oferecemos aos funcionários as oportunidades para crescer 
pessoalmente e profissionalmente. Sou tratado com respeito e dignidade. Em 
troca, reconheço minha obrigação de agir com responsabilidade; trabalhar em 
equipe e tratar as outras pessoas com respeito e dignidade. A valorização de 
todas as pessoas fortalece nossa colaboração e produtividade.

Como os funcionários da Cisco estão capacitados para obterem sucesso?

Respeito outras pessoas

Você é livre para realizar seu trabalho sem 
temer assédioAssédio ou bullying. 
A Cisco proíbe uma conduta que isole um funcio-
nário ou um grupo de funcionários de forma ne-
gativa por causa de sexo, raça, cor, nacionalidade, 
ascendência, cidadania, religião, idade, deficiên-
cias físicas ou mentais, enfermidades, informações 
genéticas, gravidez, orientação sexual, identidade 
ou expressão de gênero, posição social ou estado 
civil ou qualquer outra base protegida por lei. O as-
sédio pode assumir várias formas. Qualquer forma 
de assédioAssédio é uma violação da filosofia e 
das políticas da Cisco.

Retaliações não serão toleradas e podem resultar 
em ações disciplinares. Consulte “Eu compartilho 
minhas preocupações.”

Não fazemos discriminação.
Temos orgulho da nossa força de trabalho global. 
No recrutamento, contratação, desenvolvimento e 

promoção de funcionários (todos os processos de 
emprego), as decisões são tomadas sem conside-
ração de sexo, raça, cor, nacionalidade, ascendên-
cia, cidadania, religião, idade, deficiências físicas ou 
mentais, enfermidades, informação genética, gravi-
dez, orientação sexual, identidade ou expressão de 
gênero, status de veterano e estado civil ou qual-
quer outra base protegida por lei. Preservamos de 
forma veemente nossa cultura positiva e garantimos 
que cada indivíduo seja tratado com respeito e dig-
nidade, como um membro valioso da equipe Cisco.

Nosso local de trabalho acomoda pessoas  
com deficiências.
As deficiências podem ser visíveis ou invisíveis. 
Da mesma maneira, capacidades e perspectivas 
individuais podem não ser aparentes à primeira 
vista. Acolhemos muitos talentos e inovações 
de pessoas com deficiências e estamos 
comprometidos a remover as barreiras para nossos 
funcionários, clientes, parceiros e fornecedores.

A Connected Disabilities Awareness Network, 
uma empresa global de recursos de funcionários 
na Cisco, oferece uma forte rede de apoio para 
pessoas com deficiências. O Departamento de 
Relações com Funcionários da Cisco oferece 
experiência no assunto, pois aconselha e orienta 
gerentes e funcionários sobre o processo de 
acomodação da Cisco. 

Temos uma política rígida sobre drogas e álcool.
Os funcionários não podem usar, portar, vender, 
transferir, fabricar, distribuir ou estar sob influência 
de drogas ilícitas enquanto estiverem em locais 
próprios ou alugados da Cisco, durante o horário 
de trabalho, em atividades comerciais ou ao usar 
propriedades da empresa. Embora algumas ju-
risdições possam permitir a prescrição ou outro 
uso de maconha, essa política também se aplica 
à maconha, que permanece ilegal de acordo com 
a lei federal dos EUA. Os funcionários não podem 
usar, portar, vender, transferir, fabricar, distribuir ou 

https://cisco.jiveon.com/groups/cdan
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estar sob influência de dessas drogas enquanto 
estiverem em locais próprios ou alugados da Cis-
co, durante o horário de trabalho, em atividades 
comerciais ou ao usar propriedades da empresa. 
Além disso, nenhum funcionário pode comparecer 
ao trabalho, prosseguir ou executar suas funções 
sob influência ou prejudicado pelo uso de álcool 
ou dessas drogas ou substâncias. O uso de álcool 
em eventos patrocinados pela empresa é permitido 
somente com aprovação prévia por escrito, em 
cumprimento à política de eventos e encontros da 
Cisco Global. É esperado que todos os funcioná-
rios que consumirem álcool em eventos patrocina-
dos pela empresa o façam de forma responsável. 
A violação da Política da Cisco quanto a drogas 

Meu gerente fez um comentário que me 
incomodou. Isto é assédio? 
Você tem o direito de trabalhar em um ambiente 
sem comportamentos intimidadores, hostis 
e ofensivos, que está sujeito à proteção legal. 
Nem todos os comentários ofensivos ou críticos 
atendem a estes requisitos. Se estiver incomodado, 
entre em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, o Ethics Office ou o 
Departamento Jurídico para receber ajuda para 
determinar os próximos passos (consulte também 

“Eu compartilho minhas preocupações” no COBC).

E se eu receber um e-mail que contenha 
piadas ou linguagem ofensiva?
Piadas que sejam vistas razoavelmente como 
ofensivas, não tem lugar na Cisco, e não 
devem ser enviadas pelo e-mail da empresa, 
independentemente dos destinatários planejados. 
Você deve dizer ao colega de trabalho que enviou 

o e-mail, que achou o e-mail ofensivo. Você 
também pode notificar seu gerente, Departamento 
de Recursos Humanos ou o Ethics Office.

E se eu receber uma chamada telefônica de 
alguém solicitando informações sobre um  
colega de trabalho?
Você não deve divulgar informações pessoais ou 
de trabalho sobre seus colegas, se não tiver cer-
teza da identidade da pessoa que está ligando. Os 
números de telefone dos funcionários, endereços 
de e-mail e estruturas de relatório nunca devem 
ser fornecidos a desconhecidos. Recrutadores de 
concorrentes frequentemente telefonam para fun-
cionários da Cisco fingindo estar ligando em nome 
do RH ou executivos da Cisco. Se receber uma 
chamada solicitando informações, peça para ligar 
de volta para a pessoa, de forma que você possa 
verificar a legitimidade da chamada.

E se...

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

e álcool no local de trabalho poderá resultar em 
ações disciplinares, que podem incluir demissão.

Temos o compromisso de oferecer um local de 
trabalho seguro e sem ameaças.
Os funcionários devem estar familiarizados com as 
normas de segurança e devem segui-las, relatando 
quaisquer acidentes ou condições de insegurança. 
Qualquer ação de violência contra outra pessoa ou 
contra alguma propriedade da empresa deve ser 
relatada imediatamente. Queremos estimular um 
ambiente no qual a equipe se sinta segura e seja 
tratada sempre com cortesia e profissionalismo. 
Para obter mais informações, consulte o site de 
Segurança, Proteção e Resiliência Empresarial.

Oferecemos proteção para suas informações 
pessoais.
A Cisco respeita os interesses e os direitos de 
privacidade de todos seus funcionários, e oferece 
garantias para proteção das informações pessoais 
coletadas, armazenadas e utilizadas. Todos devem 
respeitar o direito de privacidade dos colegas 
de trabalho e lidar com as informações pessoais 
de acordo com a Política global de proteção de 
dados do RH.

Ferramentas/Recursos

• Processo de solução de problemas da Cisco
• Site de autorização do uso de bebidas 

alcoólicas da Cisco
• Informações de segurança e proteção da Cisco

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/gmcc/globalevents.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
https://cloudsso.cisco.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=www.meetingview.net&ACSIdx=2
https://cloudsso.cisco.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=www.meetingview.net&ACSIdx=2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
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A Cisco conta com o meu bom discernimento para conservar e proteger os 
recursos da empresa, como computadores, telefones, acesso à Internet, 
copiadoras e suprimentos de trabalho. Eu estou comprometido a usar 
nossos recursos adequadamente e com sabedoria.

Seja respeitoso e profissional ao usar 
ferramentas de mídia social e vídeo. 
A Cisco capacita os funcionários a utilizarem 
a mídia social para conduzirem negócios da 
empresa, além de facilitar a colaboração e a 
inovação. Não bloqueamos sites de redes sociais. 
Como observado em nossa Política de mídias  
sociais, é muito importante evitar o uso incorreto 
da propriedade intelectual ou a divulgação de 
dados (consulte “Confiam a mim dados”) ou 
informações confidenciais ou restritas. As regras 
para comportamentos apropriados fora da Internet 
também se aplicam ao mundo “on-line”. Se não 
tiver certeza, envie uma pergunta ao fórum de 
discussão da Comunidade global de mídias 
sociais ou para internetpostings@cisco.com. 

Os recursos da empresa são fornecidos para o 
uso comercial. 
Os ativos da empresa devem ser usados primeira-
mente e acima de tudo para fins comerciais e para 
promover nossos objetivos estratégicos. Cada um 
de nós deve se proteger contra desperdício e abu-
so. Os recursos da empresa incluem não somente 
o espaço físico onde trabalhamos, mas também 
outros recursos não materiais. Não há nenhuma 
expectativa de privacidade durante o uso das 
instalações ou dos recursos da empresa, pois 
eles pertencem à Cisco. Por isso, o material trans-
mitido ou armazenado nos recursos da empresa 
poderá ser retido ou revisado.

Observação: quando os funcionários utilizam seus 
dispositivos pessoais (smartphones, tablets etc.) 
para o trabalho, eles ainda devem proteger todas 
as informações relacionadas à empresa que sejam 
trocadas ou armazenadas nesses dispositivos 
(consulte “Confiam a mim dados”).

O que é permitido e o que é proibido? 

Uso os recursos com responsabilidade

https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
https://cisco.jiveon.com/groups/global-social-media
mailto:internetpostings%40cisco.com?subject=
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Uso dos ativos da Cisco para finalidades não 
comerciais

• Não empreste ou remova recursos da Cisco 
das instalações da empresa sem a correta 
autorização.

• Nunca use-os para apoiar negócios pessoais, 
trabalhos de consultoria ou atividade de 
captação de recursos externos. 

• Mesmo recursos da Cisco que sejam 
identificados como "sucata", lixo ou destinados 
à reciclagem não podem ser usados para 
finalidades não comerciais sem aprovação.

• As marcas comerciais da Cisco não devem 
ser utilizadas em materiais que não sejam da 
empresa ou como parte de qualquer nome 
de domínio que não seja registrado, usado e 
controlado pela empresa.

Impacto negativo
O uso dos recursos da empresa por você nunca 
deve resultar em custos significativos adicionais, 
interrupção dos negócios ou em qualquer 
desvantagem para a Cisco.

Ilícito ou ofensivo
Não acesse, distribua, faça download ou upload 
de conteúdos proibidos por lei ou com conteúdo 
sexual; ou distribua ou faça upload de material 
contendo linguagem ofensiva, material de terceiros 
protegidos por direitos autorais sem permissão do 
proprietário ou algo que possa prejudicar a imagem 
da Cisco ou comentários depreciativos sobre raça, 
sexo, orientação sexual, idade ou religião.

Não use os ativos da Cisco para fins políticos 
• Contribuições da empresa — nenhum ativo, 

inclusive tempo de trabalho, uso de instalações 
ou equipamentos da Cisco, ou pagamentos 
monetários diretos, pode ser oferecido como 
contribuição a um candidato político, comitê de 
ação política ou medida de eleição sem a 
permissão do vice-presidente sênior do 
Worldwide Government Affairs. 
Observação: em relação às contribuições 
políticas pessoais, consulte a seção 
“Eu sigo a lei”

• Outras atividades ou lobby — exceto pelo uso 
incidental, a utilização dos recursos da 
empresa para apoiar atividades políticas ou 
lobby é proibida, a menos que seja obtida uma 
autorização por escrito do vice-presidente do 
Worldwide Government Affairs.

Uso inapropriado dos canais de comunicação 
internos

• E-mailsComunicações eletrônicas, proteção 
de e mensageiros não podem ser usados para 
solicitar atividades ilegais ou fraudulentas, ou 
permitir ou encorajar outra pessoa a romper 
um contrato. 

• Os canais de comunicação interna não podem 
ser usados em atividades políticas sem 
autorização por escrito do vice-presidente 
sênior do Worldwide Government Affairs.

Aprovada ou exige autorização

Uso nos negócios
O uso consciente, lícito e profissional do e-mail, 
computadores e outros sistemas de comunicação 
para o trabalho é aceitável. Isso inclui proteger a 
marca da Cisco. Nossos trabalhos protegidos por 
direitos autorais (como documentações, gráficos, 
imagens, vídeos, gravações em áudio e software) 
devem ser usados somente para fins de negócios 
de acordo com as políticas da Cisco.

Uso pessoal limitado
O uso ocasional dos ativos da empresa por 
motivos pessoais (não comerciais) é permitido com 
moderação e sem comprometer os interesses da 
Cisco nem o desempenho no trabalho (o seu e o 
dos seus colegas de trabalho).  
Observação: para obter orientações relacionadas 
à diversidade, ao uso dos recursos da empresa 
para atividades ou a tópicos de crença pessoal, 
consulte a Política de uso de ativos da Cisco para 
atividades relacionadas às crenças pessoais  
dos funcionários.

Atividades políticas
Você pode participar de atividades políticas 
individualmente, com seus próprios recursos e em 
seu tempo livre.

Uso apropriado dos canais de comunicação 
internos:
A comunicação interna da Cisco (fóruns de 
discussão, comunidades de funcionários do 
Jive, mensageiros etc.) apoia a colaboração e 
o relacionamento entre colegas. O uso desses 
canais de comunicação deve estar de acordo 
com os valores da Cisco referentes à confiança, 
integridade, inclusão e respeito ao próximo.

Aprovada
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E se...

E se eu realizar atividades pessoais em 
um computador da Cisco ou telefone de 
trabalho? Tudo bem?
Geralmente, o uso pessoal limitado dos recursos 
da empresa é permitido, desde que não haja 
custos adicionais significativos para a Cisco, 
o seu trabalho não seja interrompido e as 
atividades não violem políticas ou leis.

E se eu tiver um negócio paralelo que foi 
determinado pela Cisco que não é um 
conflito de interesses? Os meus clientes 
podem deixar mensagens no meu correio de 
voz da Cisco?
O ativos da empresa devem ser usados somente 
para os negócios da Cisco. Não é permitido 
que os funcionários usem os ativos da empresa 
em benefício de um emprego secundário, de 
uma iniciativa autônoma ou de um trabalho de 
consultoria.

Posso usar o mensageiro da comunidade de  
e-mails da Cisco para compartilhar o uso da 
minha conta baseada em assinatura de um 
serviço pago com outros funcionários?
Não, você não pode oferecer o uso da sua conta 
baseada em assinatura para outras pessoas 
por meio dos mensageiros da comunidade da 
Cisco. Essa atitude viola os termos de assinatura 
e possivelmente criará ramificações legais para 
você e a Cisco.

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, 
entre em contato com o Ethics Office para obter 
ajuda.

Ferramentas/Recursos

• Política de distribuição de mala direta 
de e-mail

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
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Evito conflitos de interesses

Para a Cisco, é importante fazer o que é certo. Isso significa evitar conflitos 
de interesse que poderiam criar um conflito entre meus interesses pessoais e 
os interesses da Cisco.

Um conflito de interesses ocorre quando as atividades pessoais ou relações de um funcionário 
interferem com sua objetividade em fazer o que é melhor para a empresa. Conflitos de interesse, 
de fato ou a parentes, podem também reduzir o valor para os acionistas e expor a Cisco a 
responsabilidades jurídicas e/ou de reputação. Espera-se que os funcionários da Cisco evitem 
diligentemente tais conflitos. 

O que é um conflito de interesses?

Conflito de interesses
Percebidos ou existentes

Interesses fora da empresa
Família e amigos

Conselhos externos
Comunicação

Presentes e entretenimento

Empresa
Interesses  
e deveres

Interesses 
pessoais ou  

lealdade

http://cs.co/cobc74
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1) Interesses fora da empresa
• Projetos externos pagos ou empregos externos 

(divulgação aqui) 
• Oportunidades de consultoria ou aconselhamento 

(divulgação aqui) 
• Desenvolvimento de produtos, inclusive invenções e 

textos (divulgação aqui) 
• Vendas ou serviços externos para equipamentos da 

Cisco (não aprovado)
•  Possuir ou investir em uma empresa que tenha 

conexão com a Cisco (divulgação aqui)

2) Família e amigos
•  Interagir com eles como fornecedores, contratados, 

consultores, parceiros, clientes ou concorrentes
• Contratá-los na Cisco
Entre em contato com o Ethics Office sobre essas 
situações.

3) Conselhos externos
• Conselhos não lucrativos e técnicos ou públicos/

governamentais (divulgação do conselho aqui)
• Associações profissionais e sem fins lucrativos  

(divulgação aqui)

4) Comunicações
• Compromissos como palestrante (verifique com seu 

gerente)
• Apoios (diretrizes)
•  Referências pessoais para funcionários atuais 

ou antigos da Cisco (consulte a  Política de 
referência e verificação de emprego)

• Oportunidades de publicação e livros  
(Política de publicação)

5) Presentes, viagem e entretenimento 
Como existem vários cenários de negócios válidos em 
que despesas com entretenimento ou presentes são 
trocados, onde as leis relacionadas em todo o mundo 
são aplicáveis, há políticas e ferramentas definidas para 
esses casos. 
Presentear:  Ferramenta de divulgação de 

presentes, viagem e entretenimento 
(GTE)

Receber: Ferramenta de divulgação de presentes

As descrições e as ações necessárias para as  
primeiras quatro categorias de COI 
estão detalhadas na Política de conflitos 
de interesses, conselhos externos e 
investimentos da Cisco. 

Detalhes sobre presentes, entretenimento 
e hospitalidade são fornecidos na Política 
de presentes, viagem e entretenimento 
da Cisco. Consulte essas políticas se sua 
atividade, situação ou relacionamento 
externo tem o potencial para criar um conflito 
de interessesConflito de interesses ou a 
aparência de um.

Não é possível listar todas as situações 
potenciais de conflito de interesses. Se você 
não tiver certeza, entre em contato com o 
Ethics Office para obter assistência.

As cinco situações mais comuns que podem levar a  
um conflito de interesses (COI) são:

http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-832948
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761734&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761734&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1247740&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
mailto:ethics%40cisco.com
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E se eu desenvolver um produto que acredito 
que possa ser benéfico para a Cisco? 
Como posso me tornar um fornecedor da 
Cisco?
Sob o Acordo de informações de propriedade 
e atribuição de invenções de cada funcionário 
da Cisco, a Cisco possui os direitos de qualquer 
invenção que esteja relacionada à pesquisa 
e interesses de desenvolvimento atuais ou 
antecipados da Cisco, e exige-se que os 
funcionários divulguem tais invenções do tipo 
à Cisco. Se a situação envolve um produto 
desenvolvido antes do emprego na Cisco, 
como esta situação poderia causar um conflito 
de lealdade ou a aparência de um conflito de 
interesses, a Cisco geralmente não compra 
produtos e serviços de nossos funcionários, salvo 
raras exceções. Antes de considerar tal acordo, 
é necessário obter uma autorização por escrito 
tanto do Ethics Office como do vice-presidente da 
Cisco na sua organização.

E se um parente ou amigo próximo trabalhar 
para um cliente ou fornecedor da Cisco? 
Eu preciso notificar alguém sobre esta relação?
Mesmo se você não trabalhar diretamente com seu 
parente ou amigo, qualquer situação que pareça 
ser um conflito de interesses deve ser revelada à 
Cisco. Se o emprego do seu parente/amigo e suas 
responsabilidades profissionais têm potencial de 
intersecção, é necessário revelar esta relação ao 
seu gerente e ao Ethics Office.

E se a filha do meu amigo desejar se 
candidatar por uma vaga na minha hierarquia 
de subordinação? Posso enviar seu currículo 
diretamente ao gerente contratanteContrataçã  
(meu subordinado direto)?
Algumas de nossas melhores contratações vêm 
de indicações de funcionários. Entretanto, para 
eliminar a aparência de um conflito de interesses, 
diga à filha do seu amigo para se candidatar 
através do processo geral de candidatura à vaga. 
Seu único desejo é que o gerente contratante não 
sinta qualquer pressão para contratar um indivíduo 
por qualquer outro motivo que não seja acreditar 
que esta pessoa seja a mais adequada à Cisco. 
Entre em contato com o Ethics Office ou acesse 
o site de Helpzone de serviço do funcionário para 
obter orientações, se necessário.

E se uma organização sem fins lucrativos 
estiver procurando alguém para o 
desenvolvimento de um sistema de 
informações? Posso me voluntariar para 
trabalhar "paralelamente" para eles?
Isso depende da organização sem fins lucrativos 
e o tipo de trabalho de sistema de informação que 
você estaria desempenhando. Para evitar qualquer 
problema potencial de conflito de interesses, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

E se... Ferramentas/Recursos

• Receber: Ferramenta de divulgação de 
presentes

• Presentear: Ferramenta de presentes, viagem e 
entretenimento

• Divulgação de conflito de interesses (Empregos 
externos, parente e Invenções, produtos e 
propriedade intelectual)

• Divulgação de participação em conselho 
externo (conselhos sem fins lucrativos, 
de aconselhamento técnico ou público/
governamental)

• Ferramenta de divulgação de investimento
• Contatos jurídicos
• Resumo de políticas jurídicas
• Formulário on-line interno
• Programa de referências de funcionários da 

Cisco

http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc83
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/legal-policies.html
http://lglrep.cloudapps.cisco.com/lglrep/tcadm/ethics.jsp
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/careers/referrals.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/careers/referrals.html
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Entendo nossa Política de presentes, viagem e entretenimento

A Cisco encoraja nossos funcionários a construir relações com clientes, 
revendedores, parceiros, provedores de serviços e/ou fornecedores, e 
parte dessa credibilidade pode envolver fornecer refeições, presentes, 
entretenimento ou convites para eventos. É importante que o oferecimento 
ou recebimento de qualquer item de valor como parte de um relacionamento 
comercial adequado seja realizado de forma transparente e correta para não 
criar nenhum entendimento de comportamento antiético e nem violar leis, 
políticas ou princípios aplicáveis da Cisco ou de terceiros. Despesas não 
aprovadas não serão reembolsadas.

“It’s just a mooncake…” Transcrição

Todos os funcionários devem se familiarizar com a 
Política de presentes, viagem e entretenimento 
(GTE) da Cisco para saber o processo correto 
para oferecer ou receber uma oferta de negócios 
adequada. Tudo começa ao determinar se a oferta 
é adequada, se é de valor razoável e se exige 
divulgação e aprovação prévia.

Aqui você encontra orientações para ajudar a 
determinar isso, mas a política de GTE sempre 
deve ser verificada e seu gerente consultado para 
entender todos os requisitos especiais aplicáveis à 
sua função ou região. 

http://www.cisco.com/web/about/citizenship/ethics/docs/Mooncake_COBC_video_transcript.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/assets/about/ethics/cobc/ebook/2014/img/i-gifts/mooncake.mp4
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved


Cisco Systems, Inc. Código de conduta corporativa 19

“Pergunte-se" — Árvore de Decisões de GTE 

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
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E se eu instruir o parceiro a oferecer o presente 
ao cliente em vez de a mim?
A política de GTE se aplica mesmo se uma oferta 
for oferecida direta ou indiretamente (incluindo 
através de terceiros ou de um agente em nome de 
uma parte) e se os fundos usados forem da Cisco, 
de terceiros ou pessoais. 

E se eu não souber se o cliente é um cliente do 
setor privado ou do público?
A política de GTE se aplica aos destinatários de 
ambas as entidades estatais do setor privado 
ou público. A oferta ainda precisa ser adequada, 
de valor razoável e precisa ter aprovação prévia. 
Confira o site Jive de empresas pertencentes 
ao estado ou controladas por ele para identificar 
com precisão se um cliente é de uma empresa do 
estado/do setor público para evitar uma violação.

E se o valor do presente for menor que  
US$ 250?
Mesmo se o valor da oferta for menor que US$ 
250, ela ainda poderá estar sujeita a um limite 
inferior estabelecido por sua administração, ou 
pelas leis locais ou regionais, ou limitado por 
políticas ou regras de terceiros ou se o cliente 
for um funcionário do setor público dos EUA. 
Independentemente do valor, a oferta ainda 
precisa ser adequada (apenas como um exemplo, 
nenhum valor pode ser fornecido para influenciar 
indevidamente um prêmio ou um favor comercial). 
Muitos governos e algumas empresas têm 
restrições quanto a recibos de presentes abaixo de 
US$ 250.

Se a divulgação for necessária na política de GTE, 
use as seguintes ferramentas de GTE: se a oferta 
for feita por um funcionário da Cisco, a divulgação 
seria feita pela ferramenta de divulgação de 
GTE; se a oferta for recebida por um funcionário 
da Cisco, então a divulgação seria feita pela 
Ferramenta de divulgação de recebimento de 
presentes. Em caso de dúvida, basta entrar em 
contato com corporate_compliance@cisco.com 
antes de presentear qualquer coisa de valor, e com 
o Ethics Office antes de receber itens de valor. 

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

E se... Ferramentas/Recursos

• Receber: Ferramenta de divulgação de 
presentes

• Presentear: Ferramenta de presentes, viagem e 
entretenimento

• Regras de presentes para o setor público dos 
EUA

• Política de presentes, viagem e entretenimento
• Política global anticorrupção e  de subornos
• Política anticorrupção global por parceiros da 

Cisco

https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/state-owned-state-controlled-entities
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/state-owned-state-controlled-entities
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
http://cs.co/cobc35
http://cs.co/cobc35
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html


Cisco Systems, Inc. Código de conduta corporativa 21

Confiam em nós como líder mundial em tecnologias revolucionárias. Cada 
um de nós é responsável por proteger a confidencialidade, integridade, 
disponibilidade e privacidade das informações de propriedade exclusiva 
e confidencial que pertençam à Cisco ou a nossos funcionários, clientes, 
fornecedores, parceiros e outros com os quais fazemos negócios. 

Somos transparentes, confiáveis e 
responsáveis.
Somos transparentes, confiáveis e responsáveis 
em como protegemos nossa empresa e nossos 
produtos, para obtermos confiança comprovada 
de nossos clientes, parceiros, acionistas e 
funcionários. Na Cisco, a segurança é um 
assunto de todos, e você deve fazer sua parte 
para possibilitar a estratégia da Cisco de alinhar 
as prioridades empresariais e tecnológicas 
para garantir a segurança difundida. Isso inclui 
segurança de informações, privacidade para 
informações pessoais e proteção de dados.

Para ajudar a proteger a Cisco e os dados de 
terceiros, você deve seguir as políticas de proteção 
de dados e de privacidade da Cisco, que exigem, 
entre outras coisas, que a coleta, o acesso, o 
uso e o compartilhamento de dados, inclusive as 
informações pessoais, sejam somente para fins 
legítimos e autorizados (por exemplo, relevante 
para cumprir as responsabilidades atribuídas do 
seu trabalho).

Como protegemos os dados?
Nós ganhamos e mantemos a confiança dos clien-
tes e funcionários ao cumprirmos as políticas de 
privacidade e de proteção de dados e segurança 
e as práticas alinhadas às estruturas de políticas 
globais. É esperado que os funcionários apliquem a 
taxonomia de dados da Cisco por toda a empresa 
aos dados que gerenciam. A Política de proteção 
de dados estabelece um ciclo de vida de dados e 
uma estrutura para classificar e proteger os dados 
baseados no nível confidencialidade, de valor e 
de importância. Um modelo de proteção de dados 
integrado fornece os requisitos adicionais estabe-
lecidos em políticas relacionadas, como a Política 
global de proteção de dados do RH, para conjun-
tos de dados específicos ou funções específicas. 
Os funcionários devem compreender todos os 
requisitos de proteção de dados adicionais perti-
nentes a sua empresa ou a dados que gerenciam, 
e concluir a educação e a conscientização regula-
res de segurança.

A Cisco implementou e reforça seus controles e 
suas políticas de segurança em todos os dispo-
sitivos eletrônicos e de computação usados para 
conduzir os negócios da Cisco ou interagir com 

redes e sistemas de negócios internos, sejam 
pertencentes ou arrendados pela Cisco, por um 
funcionário ou por terceiros. Sujeita à lei aplicável, 
a Cisco pode inspecionar ou monitorar a qualquer 
momento todas as mensagens, arquivos, dados, 
software ou outras informações armazenadas nes-
ses dispositivos ou transmitidas por qualquer parte 
da rede da Cisco ou nas instalações da Cisco para 
garantir a conformidade com as políticas da Cisco.

Relatório de incidentes
Um incidente é qualquer situação em que dados 
protegidos podem ser perdidos, roubados ou 
de outra forma tratados indevidamente. Ele 
também pode incluir as tentativas (falhadas ou 
bem-sucedidas) de obter acesso não autorizado 
a um sistema ou a seus dados. Assim como 
você realiza etapas para proteger suas próprias 
informações, também é necessário proteger as 
informações da Cisco ao relatar os incidentes 
conhecidos ou suspeitos que envolvem ameaças a 
dados de recursos humanos, dados de clientes e 
informações de propriedade.

Todos os funcionários devem relatar todos os 
incidentes assim que os descobrirem: wwwin.
cisco.com/security

Confiam a mim dados

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
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Contratos de Proteção de Dados
Os funcionários da Cisco devem cumprir uma 
variedade de políticas e contratos da Cisco 
relacionados à proteção de dados, incluindo 
os acordos de não divulgação e os requisitos 
contratuais que nossos clientes e terceiros 
exigem da Cisco. Antes de compartilhar dados 
com terceiros, os funcionários devem ter 
autorização, e só podem divulgar o que for 
necessário (“o que precisa saber"). Os dados 
confiáveis à Cisco por terceiros não devem 
ser usados nem copiados a menos que seu 
uso seja autorizado por escrito e os requisitos 
de proteção de dados de terceiros sejam 
atendidos.

Meu programa de e-mail preencheu o campo 
automaticamente com o endereço incorreto e 
eu divulguei as informações confidenciais de 
um cliente para outro cliente por acidente. O 
que devo fazer?
Você deve informar o incidente imediatamente 
ao selecionar “Proteção de dados e privacidade” 
— “Enviar um incidente de perda de dados” na 
ferramenta CLIP. Não faça nenhuma ação 
adicional até que você seja contatado por equipes 
de resposta a incidentes.

Preciso colaborar com um colega de trabalho 
em um documento que contém dados restritos 
da Cisco e desejo publicá-lo na Cisco Box. 
Posso fazer isso?
Não, a plataforma Cisco Box é aprovada apenas 
para dados da Cisco classificados como altamente 
confidenciais ou com classificação abaixo disso. 
Revise as diretrizes de uso da Cisco Box para 
saber os usos permitidos. Você também pode 
consultar o Guia de referência de gerenciamento, 
compartilhamento e criação de conteúdo para 
entender as soluções adequadas do uso.

E se eu receber um e-mail ou pacote contendo 
dados proprietários de um concorrente?
Não leia o documento e não o compartilhe com 
seus colegas de trabalho ou seu gerente. O pacote 
deve ser rapidamente selado e protegido. Não 
encaminhe o e-mail. Entre em contato com o 
Departamento Jurídico da Cisco imediatamente e 
aguarde instruções.

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

E se... Ferramentas/Recursos

• Security and Trust Organization (STO, 
Organização de segurança e confiança)

• Políticas de STO na Central de políticas e 
procedimentos

• Programa de Proteção de Dados
• Departamento de privacidade de dados global
• Relatar um incidente 

Informações adicionais sobre a proteção de 
dados, por função empresarial:
• Taxonomia de dados da Cisco
• Enterprise Records & Information Management 

(ERIM, Gerência de Informações e registros 
corporativos)

• Política de administração de registros e 
programação de retenção da Cisco

https://clpsvs.cloudapps.cisco.com/services/clip/main#legacy/eyJzY3JlZW4iOiJob21lIiwiaG9tZSI6e319
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-475099
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-344002
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust.html
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://cisco.jiveon.com/groups/data-protection
https://cisco.jiveon.com/groups/global-data-privacy-office
http://wwwin.cisco.com/c/cec/security.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11259098&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
https://cisco.jiveon.com/groups/enterprise-records-and-information-management-erim/projects/policy-process
http://zas-app-001-p.cisco.com/retweb/retention/schedules.asp
http://zas-app-001-p.cisco.com/retweb/retention/schedules.asp
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Sigo a lei

Ser um bom cidadão corporativo inclui cumprir as leis. Como uma empresa 
global, nos mantemos informados sobre as leis e normas na medida em que 
se aplicam aos negócios realizados em todo o mundo.

   Competição do mercado e 
fazer negócios de maneira ética

As leis de concorrência e antitruste mantêm o 
mercado prosperando.
As leis antitruste incentivam a concorrência no 
mercado para que os clientes tenham mais op-
ções e se beneficiem com os preços menores. 
Em todo o mundo, as leis antitruste proíbem práti-
cas empresariais que reduzem a competição. Por 
exemplo, as regras antitruste proíbem acordos de 
preços entre concorrentes ou outros termos em 
que eles venderão produtos ou serviços ou dividi-
rão clientes e mercados. Essas leis também de-
finem regras referentes a negócios, associação e 
vinculação, preços abaixo do custo, prevenção ou 
desestímulo a descontos pelos revendedores, ou 
(em alguns países) discriminação entre revendedo-
res em situação semelhante em relação a preços e 
pagamentos promocionais. As violações antitruste 
mais graves, por exemplo, acordos entre concor-
rentes sobre preços, podem resultar em penalida-
des criminais para a Cisco e os indivíduos envolvi-

Quais leis são reforçadas pelo COBC?

dos, inclusive multas e prisão. A violação de outras 
regras antitruste pode levar a multas altas e danos, 
danos à reputação e à possibilidade de monito-
ramento pelo governo das decisões de negócios 
da Cisco. A Cisco está totalmente comprometida 
com a concorrência leal e o cumprimento das leis 
antitruste e de concorrência em todos os países 
em que opera. Se você tiver dúvidas sobre as leis 
antitruste e da concorrência, ou se achar que a 
Cisco, um parceiro ou um concorrente não segue 
essas leis, entre em contato imediatamente com o 
Departamento Jurídico da Cisco.

 Informações privilegiadas e 
confidencialidade corporativa

Não negocie informações “internas”.
Se você tiver informações não públicas e mate-
riais relacionadas à Cisco ou a nossos negócios, 
nossa política instrui que nem você nem qualquer 
outra pessoa ou entidade pode comprar ou vender 
títulos da Cisco ou conduzir qualquer outra ação 
que tire proveito dessas informações ou transmiti-

-la a terceiros. Isso também se aplica à comerciali-
zação de títulos de outras empresas (por exemplo, 
clientes, fornecedores, revendedores, subcontra-
tantes e parceiros de negócios da Cisco), se você 
tiver informações materiais e não públicas sobre tal 
empresa, obtidas em virtude de seu cargo na Cis-
co. Mesmo a aparência de uma transação inapro-
priada deve ser evitada. Observe que os padrões 
de negociação são monitoradas de perto e a Cisco 
coopera totalmente com as investigações do go-
verno em negociações potencialmente ilícitas.

Até mesmo uma “dica” é ilegal. 
Os funcionários da Cisco estão também 
proibidos de fornecer “dicas” a terceiros; ou 
seja, transmitir as informações a amigos ou 
familiares sob circunstâncias que possam sugerir 
que o funcionário está tentando ajudar alguém 
a obter lucro ou a evitar perdas. Além de ser 
considerada uma forma de negociação baseada 
em informações privilegiadas, dar “dicas” é 
também uma violação séria de confidencialidade 
corporativa. Por essa razão, você deve ter muito 

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
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cuidado para evitar discutir informações sensíveis 
em qualquer lugar onde outras pessoas possam 
ouvir, como em refeitórios da Cisco, meios de 
transporte público ou elevadores.

Transações de derivativos e hedging não são 
permitidas.
Os funcionários da Cisco estão também proibidos 
de negociar em títulos derivativos da Cisco, como 
opções de compra e venda, independentemente 
de o funcionário possuir ou não informações 
materiais e não públicas. A política da Cisco 
também proíbe venda a descoberto ou 
participação em qualquer outra forma de transação 
de hedging em títulos da Cisco, como collars ou 
contratos de vendas futuras, devido à divergência 
que isto poderia criar entre os objetivos dos 
funcionários e outros acionistas.

 Revelações oficiais

As informações que revelamos sobre nossa 
empresa devem ser completas, imparciais, 
corretas, oportunas e compreensíveis. 
 É fundamental que nossos registros na Securities 
and Exchange Commission (Comissão de Valores 
Mobiliários) e em outros órgãos governamentais 
sejam realizados corretamente. Você poderá ser 
chamado para fornecer informações dos relatórios 
públicos da Cisco. Se isso acontecer, certifique-
se de que as informações sejam precisas, 
completas, objetivas, relevantes, atualizadas e 
compreensíveis, para ajudar a garantir a divulgação 
completa, imparcial, correta, atual e compreensível 
em relatórios e documentos que arquivamos ou 
enviamos aos órgãos governamentais e em outros  
comunicados públicos. 

  Anticorrupção global  
e suborno

A Cisco tem tolerância zero com corrupção ou 
suborno. 
É fundamental agir com a maior integridade, 
honestidade e transparência e cumprir as leis 
anticorrupção regionais e nacionais, incluindo o 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Em vez 
de pagar subornos, buscaremos oportunidades 
comerciais e apoiaremos nossos funcionários 
quando enfrentarem perda de vendas pela recusa 
em pagar subornos.

Especificamente, nós não prometemos, oferece-
mos, exigimos, damos ou aceitamos qualquer van-
tagem (que possa incluir qualquer coisa de valor, 
não apenas dinheiro) como indução imprópria a 
uma ação que seja ilegal, antiética ou uma quebra 
de confiança. Consulte a Política global anticor-
rupção e de subornos da Cisco ou entre em con-
tato com Ethics@Cisco.com para obter ajuda.

Presentes, viagem e entretenimento
Com relação aos presentes de negócios aceitáveis 
em comparação com os proibidos, consulte a se-
ção “Eu entendo as políticas de presentes, viagem 
e entretenimento”. Ofertas para pagar por viagens 
e hospedagem de convidados devem ser feitas de 
acordo com as políticas Anticorrupção e de su-
bornos e de Presentes, viagem e entretenimento.

O comportamento dos nossos parceiros
A Cisco também procura parceiros de negócios que 
compartilhem nossos valores de transparência e 
honestidade em todas as negociações comerciais. 
Exigimos que nossos parceiros comerciais sigam 

nossa Política anticorrupção para parceiros. A 
Cisco possui treinamento disponível para seus par-
ceiros. Se você se envolve ou trabalha com forne-
cedores, é necessário estar consciente que é espe-
rado que eles respeitem nosso Código de conduta 
do fornecedor e a Política de ética do fornecedor, 
assim como todos os princípios orientadores rele-
vantes, para ajudar a garantir a conformidade.

 Contribuições políticas 
 de indivíduos

Sob as leis eleitorais dos Estados Unidos, alguns 
funcionários, inclusive diretores corporativos e 
executivos da Cisco, podem ser solicitados a 
obter uma pré-aprovação através da Ferramenta 
de contribuição política dos EUA da Cisco, antes 
de realizar certos tipos de contribuições para 
campanhas. Consulte o Código de ética do setor 
público dos EUA para obter mais informações. 
Para obter informações sobre políticas relacionadas 
ao uso dos ativos da empresa, consulte a seção 
“Eu uso os recursos com responsabilidade”.

 
 Direitos autorais

Certifique-se de ter autorização antes de usar 
material de terceiros protegido por direitos 
autorais.
É contra a política da Cisco — e, de fato, 
pode ser ilegal — copiar, reproduzir, digitalizar, 
distribuir, transmitir, usar ou modificar material 
de terceiros protegido por direitos autorais para 
o desenvolvimento ou como parte de produtos, 
conteúdo promocional, comunicações por escrito, 
blogs ou outras mídias sociais da Cisco, a menos 

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
mailto:Ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/docs/anticorruption_policy_for_partners.pdf
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab03
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab03
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que primeiro você obtenha permissão por escrito 
do proprietário dos direitos autorais.
Essa exigência pode ser aplicada 
independentemente de o produto final ser ou 
não destinado para uso pessoal, uso interno da 
Cisco ou outro tipo de uso. Também é contra 
nossa política, os funcionários usarem instalações, 
equipamentos e redes da Cisco para fazer, obter 
ou distribuir cópias não autorizadas de materiais 
de terceiros protegidos por direitos autorais 
(incluindo a aquisição ou o compartilhamento 
de filmes, programas de TV, software e música 
de terceiros através da Internet e sites peer-to-
peer). O uso indevido de material protegido por 
direitos autorais pode resultar em ações cíveis ou 
criminais. Em caso de dúvida, entre em contato 
com o Departamento Jurídico.

 Privacidade de dados pessoais

Muitos países têm leis de privacidade ou de 
proteção a dados pessoais. 
Estamos comprometidos a proteger as 
expectativas razoáveis de privacidadePrivacidade, 
funcionário de todos com os quais fazemos 
negócios, incluindo clientesPrivacidade, cliente, 
revendedores/parceiros, visitantes dos nossos 
sites e funcionários. Se você tem acesso a 
dados pessoais (incluindo dados hospedados por 
terceiros) como parte do seu trabalho, é importante 
que você colete, obtenha, use ou compartilhe tais 
dados apenas na extensão necessária e relevante 
para cumprir as responsabilidades atribuídas do 
seu trabalho e de acordo com as políticas da 
Cisco, leis e regulamentos locais. Se surgirem 
dúvidas, consulte a equipe de privacidade.

 Regulamentos de exportação

Todos os funcionários são responsáveis por 
cumprirem as leis de exportação internacionais 
e dos EUA. 
A exportação de produtos da Cisco, com as licen-
ças apropriadas, é permitida para a maioria dos 
usuários finais civis/comerciais, localizados em 
todos os territórios, exceto destinos com embargo 
e países designados como patrocinadores de ati-
vidades terroristas, assim como entidades sancio-
nadas, mesmo quando não estejam localizadas em 
destinos com embargo. Para obter mais informa-
ções sobre como você pode apoiar as obrigações 
de conformidade da Cisco, visite o site do grupos 
Global Export Trade (GET).

 Regulamentos de importação

Todos os funcionários são responsáveis por 
cumprirem as leis de importação. A importação de 
produtos em nome da Cisco, com as declarações 
e licenças apropriadas de aduana e cumprimento 
dos regulamentos alfandegários do destino, 
políticas e procedimentos da Cisco é permitida 
na maioria dos territórios. As exceções incluem 
os efeitos pessoais, os envios para destinos 
embargados e determinados países em apoio a 
atividades terroristas. Para obter mais informações 
sobre como apoiar as obrigações de conformidade 
de importação da Cisco, inclusive outras restrições 
específicas de país, acesse o site Global Customs.

 Leis contra lavagem de dinheiro

A Cisco e suas subsidiárias estão comprometidas 
em participar dos esforços internacionais para 
combater a lavagem de dinheiro e o financiamento 
de atividades terroristas e criminais. Isso está tam-
bém integrado nas obrigações jurídicas da Cisco 
em várias jurisdições. Em alguns países, os fun-
cionários da Cisco são pessoalmente responsáveis 
por contribuir com a prevenção de lavagem de di-
nheiro e devem observar a importância de cumprir 
as políticas e os procedimentos contra lavagem 
de dinheiro (AML) e financiamento de terrorismo, 
quando pertinentes. Algumas obrigações da Cisco 
em relação a isso incluem: manutenção de políticas 
e procedimentos de AML e condução de triagem 
de clientes para garantir que a Cisco não está fa-
zendo transações com indivíduos ou entidades em 
listas de sanções dos EUA ou internacionais.

  Quando necessário, nós exer-
cemos nossos direitos jurídicos.

A Cisco reserva-se o direito de entrar em contato 
com autoridades jurídicas quando houver uma 
convicção razoável de que um funcionário atual ou 
um antigo funcionário tenha cometido algum crime 
ligado ao local de trabalho da Cisco.

Se uma lei local diferir de nosso COBC, 
seguimos a lei local; entretanto, se uma 
prática comercial local diferir de nosso 
COBC, seguimos o COBC. Quando estiver 
em dúvida, peça ajuda.

https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/globaltax/functions/customs.html#goto=0
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E se eu ficar sabendo dos resultados 
trimestrais de lucro da Cisco antes deles 
serem publicamente anunciados? Posso 
comprar ações da empresa, conhecendo essas 
informações?
Não. Essas informações são consideradas 
informações "materiais não públicas", e a compra 
de ações da Cisco seria uma violação da política 
da Cisco e uma possível violação das leis federais 
sobre títulos. 

Um fornecedor concordou em apresentar um 
novo produto que ele planeja apresentar em 
breve. Minha equipe concorda que o produto 
não seria útil para a Cisco, contudo, acredito 
que ele será uma verdadeira revolução para 
outros setores. Posso comprar ações da 
empresa do fornecedor antes do lançamento 
do produto?
Não, você não pode comprar ações até que 
as informações sobre o novo produto sejam 
divulgadas ao público. Do contrário, isso 
seria considerado informações privilegiadas, 
o que é ilegal.

Uma consultora que utilizamos para facilitar 
as relações com o governo de um local 
específico adicionou uma taxa de "facilitação" 
significativa em suas cobranças à Cisco. Estou 
preocupado que ela queira repassar este 
dinheiro extra para os representantes locais. O 
que devo fazer?
A Cisco não tolera o suborno de representantes 
do governo, tanto diretamente quanto através 
de um terceiro, e de fato a Cisco pode ser 
responsabilizada judicialmente se houver 
"bandeiras vermelhas" que indiquem que subornos 
estão ocorrendo. Se você suspeitar que essa 
consultora está repassando este pagamento de 
forma não apropriada, entre em contato com o 
Ethics Office ou Departamento Jurídico.

E se eu for obrigado a decidir entre obedecer a 
uma lei local ou agir de acordo com o COBC?
A lei sempre tem precedência sobre o COBC. Se 
estiver em dúvida, verifique com o Ethics Office ou 
com o Departamento Jurídico para obter ajuda. 

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

E se... Ferramentas/Recursos

Anticorrupção:
• Treinamento global anticorrupção
• Receber: Ferramenta de divulgação de 

presentes
• Presentear: Ferramenta de presentes, viagem e 

entretenimento
• Jive Site de Presentes, viagem e 

entretenimento (GTE)

Recursos sobre o setor público dos EUA da Cisco:
• Vendas federais dos EUA (código de ética e 

guia de conformidade)
• Regras de presentes para o setor público dos 

EUA
• Ferramenta de contribuição política dos EUA

Recursos de exportação:
• Grupo de controle de tecnologia e 

exportação global da Cisco

Recursos de privacidade:
• Equipe de privacidade

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/gac/training.html
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/gifts-travel-entertainment
https://cisco.jiveon.com/groups/anti-corruption-bribery/pages/gifts-travel-entertainment
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/federal.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/legal/gac/campaign.shtml
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/get/productgroup.html
mailto:privacy%40cisco.com
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Sou correto e ético com nossas finanças

Gerencie com responsabilidade e  
exatidão as finanças da Cisco. 
Todos os funcionários da Cisco são pessoalmen-
te responsáveis por qualquer fundo relacionado à 
empresa que controlem. Os fundos da empresa só 
devem ser usados para fins de negócios da Cisco. 
Todos os funcionários devem assegurar que vamos 
receber um valor justo e manter registros oportunos 
e precisos de cada despesa. Isso inclui qualquer 
compra de terceiros. Constituem violações do COBC, 
ocultar, falsificar, deturpar ou alterar documentos ou 
dados relacionados ao uso dos fundos da Cisco.

Siga as políticas de registro de despesas da Cisco.
Os funcionários da Cisco são obrigados a cumprir a 
Política global de despesas Cisco e outras políticas 
relacionadas, por exemplo, de viagens, reuniões 
e eventos, aquisição etc. Em particular, os funcio-
nários devem enviar um relatórios de despesas de 
negócios nas ferramentas aprovadas quando apli-
cável (por exemplo, Oracle iExpenses) ou preencher 
um formulário de reivindicação manual quando não 

Eu não trabalho diretamente com dados ou atividades financeiras, isto se aplica a mim? Sim.

Como um funcionário da Cisco, temos a obrigação de promover a integridade em 
toda a empresa, com responsabilidades perante as partes interessadas dentro 
e fora da Cisco. Isto inclui conhecer as políticas de contabilidade e finanças 
internas e segui-las. Tratar e registrar as informações financeiras de forma 
oportuna e precisa não só é obrigatório por lei, como também é a parte mais 
importante do nosso compromisso de fazer negócios de maneira honesta e ética.

houver ferramentas automatizadas. Os funcionários 
da Cisco são obrigados a categorizar as despe-
sas com precisão e enviá-las no devido prazo (até 
30 dias depois da despesa). A não informação de 
uma transação ou sua caracterização incorreta e a 
criação de documentos falsos ou imprecisos, como 
reivindicação de despesas não comerciais ou não 
aprovadas são expressamente proibidas.

Registre com exatidão todas as transações de 
vendas.
A Política global de reservas define os critérios para 
transações de vendas a serem registradas como 
reservas e a Política de transação não padrão es-
tabelece o processamento e exigências de aprova-
ção para termos de venda diferentes do padrão. As 
exceções e os desvios destes ou de outros controles 
de reconhecimento de receita são altamente restritos 
e devem ser aprovados pelo órgão diretor da Cis-
co adequado. As violações desses controles, como 
compromissos paralelos não autorizados ou registros 
"temporários", são um problema sério.

Recursos não declarados ou “estacionados”. 
A Cisco é obrigada a manter todas as 
demonstrações contábeis adequadamente para 
que elas reflitam de forma precisa e transparente 
as transações e a situação financeira da empresa 
Os recursos não declarados são quaisquer 
recursos irregulares estabelecidos ou mantidos 
em uma conta não pertencente à Cisco, em que 
os mesmos continuam a ser movimentados pelos 
funcionários da Cisco sem a devida transparência, 
autorização, termos e condições documentados 
e gerenciamento de conta nas demonstrações 
contábeis da Cisco, violando as políticas da 
empresa. O estabelecimento, a retenção ou o uso 
de recursos não declarados e qualquer tentativa de 
burlar ou manipular os processos, os sistemas ou 
os dados associados a despesas não declaradas 
são considerados violações graves.

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/IT/Policies/Policy_Docs/Non-Standard_Deal_Policy.pdf


Cisco Systems, Inc. Código de conduta corporativa 28

Funcionários com 
responsabilidades 
com relatórios financeiros 

Além do COBC, nosso CEO, CFO e todos os 
funcionários do departamento financeiro têm 
obrigações especiais e estão vinculados ao 
Código de ética do funcionário financeiro da 
Cisco. 

Este código inclui fornecer informações que 
sejam corretas, completas, objetivas, relevantes 
e compreensíveis. Estes indivíduos devem 
reforçar o comprometimento de nossa empresa 
com os relatórios imparciais e oportunos dos 
resultados e condição financeira da Cisco.

Uma violação, inclusive uma falha em informar 
possíveis violações ao Código de ética do 
funcionário financeiro será considerada uma 
questão disciplinar grave e pode resultar em 
ação de pessoal, inclusive a demissão do 
funcionário. Se você acreditar que ocorreu uma 
violação, entre em contato com o Departamento 
jurídico da Cisco, com o Ethics Office ou com 
o Comitê de auditoria da diretoria. Assim como 
no caso do COBC, é contra a política da Cisco 
retaliar um funcionário que informe, de boa-fé, 
quaisquer violações em potencial ou reais ao 
código.

E se o meu gerente estiver exercendo pressão 
para “manipular os números”?
Sua responsabilidade é ser honesto e correto.  
Se você se sentir pressionado a fazer de 
outra forma, fale com alguém do Ethics Office, 
Departamento Jurídico ou de recursos humanos. 
Você também pode entrar em contato com o 
Comitê de auditoria do nosso conselho diretor. 
Se você se sentir desconfortável em procurar 
os canais internos, poderá ligar para a Cisco 
EthicsLine multilíngue, a qualquer hora do dia ou da 
noite, em todo o mundo. 

E se eu for solicitado a registrar um negócio 
sem uma ordem de compra?
Todos os negócios devem ser acompanhados 
por uma ordem de compra de um cliente. 
Estes registros de vendas garantem que nossas 
finanças sejam precisas e protegem a empresa 
contra fraudes. Consulte a Política global de 
reservas para saber as exigências necessárias 
para uma ordem de compra.

E se eu for solicitado a criar um negócio para 
vender um produto ou serviço a um revendedor 
que sei que não está autorizado a recebê-
lo, ou para outras finalidades que não aquela 
pela qual um desconto específico foi dado por 
motivos de competição?
Isso poderia resultar no desvio do produto 
para o "mercado cinza", causando prejuízo aos 
revendedores legítimos da Cisco e possível abuso 
de serviço. Se você acreditar que o produto/
serviço está sendo vendido fora do negócio 
aprovado, entre em contato com o Departamento 
de Proteção da marca e o Ethics Office.

E se...

E se eu for solicitado a estruturar um negócio 
onde o cliente pode escolher apenas produtos 
com grandes descontos?
Tal situação é chamada de "escolha seletiva" e 
não é permitida. Isso também pode resultar 
em vazamento de desconto e possível desvio de 
produtos. Consulte seu controlador financeiro 
ou o Ethics Office se acreditar que está sendo 
solicitado a estruturar o negócio desta forma.

E se eu guardei o orçamento de um período 
atual e quero usá-lo com um fornecedor para 
uma despesa futura?
As despesas devem ser pagas no período em 
que são geradas. Tentativas de gastar orçamento 
não utilizado de um trimestre para o outro pode 
apresentar uma situação de recurso estacionado 
em que os recursos da Cisco não serão 
registrados com precisão.

E se me pedirem para incluir descontos 
adicionais em uma venda para um parceiro 
ou para um cliente em que é pretendido usar 
o desconto para despesas futuras da Cisco 
(produtos, serviços ou software)? 
Os funcionários da Cisco não devem direcionar 
o uso de recursos fornecidos a parceiros ou 
aos clientes sem a transparência, a autorização, 
os termos e as condições documentadas e o 
gerenciamento de contabilidade adequados nos 
livros e nos registros da Cisco. Consulte a Política 
de receita global para os recursos de inovação 
e incentivo para o tratamento requerido dessas 
transações.

Caso tenha outras dúvidas ou preocupações, entre 
em contato com o Ethics Office para obter ajuda.

http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/contacts.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-11401918&ver=approved
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Nosso compromisso com a integridade

Responsabilidade social 
corporativa
Eu ajo de maneira consistente com nossos princí-
pios de responsabilidade social corporativa (CSR).
Os programas de CSR da empresa usam práticas 
corporativas responsáveis e investimentos so-
ciais para criar valor em longo prazo. As áreas de 
concentração do nosso CSR incluem: transforma-
ções das sociedades, criação de uma experiência 
envolvente para o funcionário, administração da 
nossa empresa, desenvolvimento e fabricação 
responsável de produtos ao longo da cadeia de 
fornecimento e proteção do ambiente. Os líderes 
da Cisco incentivam todos os funcionários a serem 
ativos em suas comunidade e a conservarem os 
recursos ambientais limitados. Você pode ler mais 
sobre o assunto no Relatório anual de CSR ou 
acessar o nosso site de CSR.

A Cisco valoriza os direitos humanos.
A Cisco apoia a Declaração das Nações Unidas 
sobre direitos humanos (UDHR) e o Pacto Global 
das Nações Unidas (UNGC), uma iniciativa política 
estratégica para empresas que estão comprome-
tidas a alinhar suas operações e estratégias com 
os 10 princípios aceitos universalmente nas áreas 
de direitos humanos, trabalho, ambiente e anticor-
rupção. Nós avaliamos e tratamos regularmente os 
problemas de direitos humanos em nossas ope-
rações de negócios e nas comunidades em que 
operamos. Saiba mais ao concluir o treinamento 
de direitos humanos atualizado.

Experiência do cliente 
e contagem de qualidade
Sou responsável por entender como minha 
função afeta definitivamente o cliente. Vou agir 
com uma mentalidade de Experiência do cliente 
(CX) para melhor atingir as metas de negócios e 
os resultados desejados pelos nossos clientes, 
facilitar as interações deles com a Cisco, fornecer 
produtos, serviços e soluções de nível mundial 
e proporcionar uma experiência geral agradável. 
Concordo em seguir a Política de qualidade 
da Cisco e o Sistema de gerenciamento 
corporativo da Cisco, que descreve nosso 
compromisso com a qualidade e nossos 
clientes. Visite os sites de Central de políticas e 
procedimentos da Cisco e Experiência do cliente 
para obter mais informações.

http://csr.cisco.com/pages/csr-reports
http://csr.cisco.com/
https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
http://learn.cisco.com/?courseID=COT00280951
http://learn.cisco.com/?courseID=COT00280951
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
https://cisco.jiveon.com/groups/cx-customer-experience
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Defendemos o uso apropriado dos produtos e 
serviços da Cisco 
A Cisco apoia fortemente a livre expressão e 
comunicação aberta na Internet. Acreditamos que 
as liberdades provenientes da conexão, incluindo 
acesso à informação, são cruciais para proteger e 
fazer avançar os direitos humanos.

Temos a meta de desenvolver sistemas de 
tecnologia da informação e comunicação (ICT) 
para expandir o acesso às informações e promover 
a inovação. Para atingir esse objetivo, criamos 
nossos produtos com base em padrões globais 
abertos, que acreditamos ser essenciais para 
superar a censura, proteger a privacidade e manter 
o mundo conectado.

Vamos continuar defendendo a liberdade de 
expressão e as proteções à privacidade, que 
consideramos fundamentais para a inovação 
empresarial e uma sociedade próspera.

A função do gerente
Os gerentes da Cisco têm responsabilidades 
de liderança para dar o bom exemplo, encorajar 
um ambiente de comunicação aberta e honesta 
sem medo de retaliação e tomar ações imediatas 
quando problemas éticos são levados ao seu 
conhecimento. Espera-se que eles promovam 
a cultura ética da Cisco e nunca direcionem os 
funcionários a atingir resultados que estejam 
violando as políticas da Cisco, o COBC ou a lei.

Eles também têm responsabilidade em aprovar 
várias transações em nome da empresa. Como 
gerente da Cisco ou representante de um gerente, 
você tem responsabilidades fiduciárias importantes 
para garantir que os requisitos das políticas sejam 
cumpridos. 

Ferramentas/Recursos

• Site de responsabilidade social 
corporativa

• Assuntos corporativos da Cisco 
• Política de qualidade corporativa
• Sistema de gerenciamento corporativo da 

Cisco

http://csr.cisco.com/
http://csr.cisco.com/
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/corp-affairs.html
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/cisco-services/ts/tso/cpa/bes/bms.html
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Políticas e sites relacionados

As políticas abrangidas no Código de conduta de negócios estão listadas 
abaixo e podem ser acessadas no site interno da Central de Políticas e 
Procedimentos da Cisco.
Respeitar as outras pessoas

• Drogas e álcool no local de trabalho
• Políticas do RH
• Políticas de ações afirmativas e 

oportunidades de emprego iguais
• Assédio no local de trabalho

 
Uso responsável de recursos

• Política de mídia social
• Melhores práticas para redes sociais e 

perguntas e respostas
• Política de vídeo corporativo
• Uso dos recursos da Cisco

 
Conflito de interesses

• Política de investimentos, diretorias externas 
e conflitos de interesse da Cisco

• Guia de apoios da Cisco 

Presentes e entretenimento
• Receber: Ferramenta de divulgação de 

presentes
• Presentear: Ferramenta de presentes, viagem 

e entretenimento
• Política de presentes, viagem e 

entretenimento
• Política de despesas de viagem
• Política global de despesas

• Diretrizes de hospitalidade e 
presentes para o setor público

• Políticas de doações para caridade

Protegendo Dados
• Políticas de confiança e segurança
• Política de proteção de dados
• Padrão de Proteção de Dados 

Informações adicionais sobre a proteção de 
dados, por função

• Política de administração de registros e 
programação de retenção da Cisco

• Política de disposição de informações 
eletrônicas

• Política de gerenciamento e retenção de 
e-mail

• Política global para relação com analistas

Seguindo as leis e regulamentos
• Política global anticorrupção e  de subornos
• Política anticorrupção global para 

parceiros da Cisco
• Política de informações privilegiadas
• Política de privacidade e proteção de dados
• Materiais de terceiros protegidos por direitos 

autorais 

Ética e integridade financeira
• Política global de reservas

Integridade
• Política de qualidade da Cisco
•  Política global de direitos humanos

Códigos de ética suplementares
• Código de ética do funcionário financeiro 

da Cisco
• Código de ética do setor público dos 

EUA da Cisco
• Diretrizes do programa E-rate da Cisco 

para trabalho com escolas K-12 dos EUA 
e bibliotecas dos EUA

• Política de ética do fornecedor e Código 
de conduta do fornecedor

https://policy.cisco.com/cppc/home
https://policy.cisco.com/cppc/home
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Drugs_and_Alcohol_in_the_Workplace.doc
https://policy.cisco.com/cppc/function/6783/
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/EEO_Global_Policy_Template_Final.doc
http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/EEO_Global_Policy_Template_Final.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761303&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-30916
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1181018&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-761797&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
http://cs.co/cobc28
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%255B%255B*/!STANDARD?
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970791
https://cisco.jiveon.com/docs/DOC-970680
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/publicSector.html#Tab01
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-896350&ver=approved
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806757&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-880241&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-880241&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106614&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106614&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1026059&ver=approved
http://cs.co/cobc40
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Legal
http://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Legal
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1247726&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1106658&ver=approved
http://cs.co/cobc83
http://cs.co/cobc83
http://wwwin-eng.cisco.com/CA/Policies/Global_Bookings_Policy.pdf
http://wwwin-eng.cisco.com/BMS/Corporate/Cisco_Quality_Policy.docx
http://www.cisco.com/assets/csr/pdf/Human-Rights-Policy.pdf
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://cs.co/cobc5
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac50/ac142/sdbd/Documents/Supplier_Ethics_Policy.pdf
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
http://csr.cisco.com/pages/supplier-code-of-conduct
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Glossário

Amigo — Para propósitos das políticas da Cisco 
e do COBC, um amigo é um indivíduo com quem 
você tem uma relação pessoal significativa (em 
outras palavras, um amigo próximo).

Assédio/Bullying — Assédio é qualquer conduta 
indesejável que crie um ambiente de trabalho inti-
midador, hostil ou ofensivo, ou que tenha a finali-
dade ou efeito de interferir de forma não razoável 
no desempenho de trabalho de um indivíduo. Os 
exemplos incluem, mas não se limitam a:

• Comentários verbais ou escritos e/ou conduta 
visual (como desenhos ou gestos) de natureza 
derrogatória ou vulgar

• Conduta física, incluindo bloquear o movimento 
normal, restringir, tocar ou outra conduta física 
agressiva ou intimidadora.

• Ameaça ou exigência que um indivíduo se 
submeta ou realize certas ações não razoáveis 
relacionadas ao desempenho do trabalho para 
manter ou obter um emprego, para evitar algu-
ma perda ou como uma condição para benefí-
cios de trabalho, segurança ou promoção.

• Retaliação por relatar assédio, por auxiliar outro 
funcionário a relatar o assédio, ou por participar 
em uma investigação de reclamação de assédio.

• Assédio sexual ilícito como avanços sexuais 
indesejáveis, solicitações de favores sexuais 
e outras condutas verbais, escritas, visuais ou 
físicas de natureza sexual — que afete qualquer 
aspecto do emprego.

Ativos da empresa — Eles podem ser itens 
tangíveis e intangíveis, incluindo: instalações, 
equipamentos e suprimentos; dinheiro; produtos, 
software e sistemas de computador; patentes, 
marcas registradas e direitos autorais; outras 
informações de propriedade; e o período de 
trabalho dos funcionários da Cisco.

Dados pessoais — Qualquer informação que 
possa ser usada para identificar, entrar em contato 
ou localizar um indivíduo.

Equivalentes em dinheiro — Podem ser: Familiar/
parente — Um cônjuge, pai, irmão, avô, filho, neto, 
sogra ou sogro, parceiro (do mesmo sexo ou do 
sexo oposto) ou outro familiar que viva com você 
ou é de outra forma depende financeiramente de 
você, ou do qual você é dependente financeiro.

Fonte única — Uma entidade única, que não seja 
a Cisco. Como funcionários, cada um de nós 
pode aceitar um ou mais presentes de uma única 
fonte (que é uma única empresa ou organização) 
com um valor de mercado máximo combinado de 
US$ 100 por ano.

Fornecedor — Qualquer vendedor de produtos ou 
serviços para a Cisco, incluindo consultores, contra-
tados e agentes, assim como qualquer fornecedor 
que a Cisco esteja considerando ativamente usar, 
mesmo se nenhum negócio for fechado no final. 

Governo:
• Qualquer entidade legislativa, administrativa ou 

judicial nacional, estadual, regional ou local 
• Qualquer empresa com financiamento do 

estado, como organizações não comerciais 
estabelecidas por leis especiais, escolas, 
universidades, instalações de saúde, agências 
de polícia, entidades militares, emissores 
de autorizações, aprovações ou licenças do 
governo etc.

• Qualquer empresa pertencente ao estado 
(SOE) e/ou instrumentos do estado 

• Organizações internacionais públicas (para-
governamentais), organizações internacionais 
(como as Nações Unidas, o Fundo Monetário 
Internacional, a União Africana etc.)

• Quaisquer universidades públicas, hospitais, 
bibliotecas, fundos soberanos e operadoras 
de telefonia, bem como organizações públicas 
internacionais, como a ONU, o Banco Mundial 
ou a União Africana.
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Informações materiais não públicas — Informa-
ções não públicas que poderiam provavelmente 
afetar uma decisão de um investidor em comprar, 
vender ou manter os títulos de uma empresa. 

Materiais com direitos autorais — O material 
de terceiros protegido por direitos autorais pode 
abranger trabalhos escritos, diagramas, desenhos, 
imagens, vídeos, músicas, aplicativos e gravações 
de áudio que constituem o trabalho inteiro ou 
partes dele. Além disso, a proteção de direitos 
autorais de terceiros pode se estender a esses 
materiais, contendo  ou não avisos de direitos 
autorais. 

Presentes, viagens e entretenimento — Qualquer 
coisa de valor, incluindo, mas não se limitando a:

• Refeições ou alojamento
• Descontos
• Empréstimos
• Dinheiro ou equivalente em dinheiro
• Serviços
• Equipamentos
• Prêmios
• Produtos
• Transporte
• Uso de veículos ou instalações para férias
• Reformas em casa
• Bilhetes para eventos esportivos/de diversão
• Cartões ou certificados de presentes
• Ações
• Oportunidades de comprar ações diretas de 

uma empresa com conexão com a Cisco
• Termos favoráveis em um produto ou serviço

Suborno — Dar ou oferecer qualquer coisa de 
valor a um representante do governo ou um 
representante de empresa para influenciar uma 
decisão discricionária. As leis locais podem impor 
definições mais amplas.
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Recursos adicionais

A Cisco possui muitos recursos para ajudá-lo em situações relacionadas 
à ética.

Ethics Office
• Ethics Office da Cisco
• Relatar preocupações/EthicsLine
• Recursos sobre ética para gerentes
• Central de políticas e procedimentos da 

Cisco 

Recursos humanos da Cisco
• Equipe de proteção e privacidade dos dados 

do RH

Departamento global de conformidade com o 
setor público

• publicsectorcompliance@cisco.com

Conselho geral 
• generalcounsel@cisco.com

Equipe de relações com investidores da Cisco
• Externo
• Interno

Relações globais com analistas

Relações públicas corporativas

Comitê de auditoria do 
conselho de diretores

• E-mail — auditcommittee@external.cisco.com
• Correspondência —  Cisco Systems, Audit 

Committee  
105 Serra Way, PMB #112 
Milpitas, CA 95035 
EUA

Empresa de confiança e segurança de 
informações da Cisco

• Segurança da Informação.
• Programa de Proteção de Dados
• Departamento de privacidade de dados 

global

Equipe de privacidade
• E-mail 

Certificações/treinamentos adicionais
• Trabalho com funcionários do governo dos EUA. 

— Ler e reconhecer o Código de ética do 
setor público dos EUA e fazer o treinamento 
“Working with U.S. Public Sector Customers” 
(Código de ética do setor público dos EUA)

• Trabalho com escolas K-12 dos EUA  
ou bibliotecas dos EUA — Ler e reconhecer as 
Diretrizes do programa E-rate

• Trabalho no Departamento Financeiro — Ler  
e aceitar o Código de ética dos  
funcionários financeiros da Cisco

• Trabalho nas Vendas Globais/Marketing fora dos 
EUA ou com contas — Conclua o curso global 
on-line de E-Learning anticorrupção.

Como parte do processo de integração de novos 
funcionários, os novos contratados são exigidos 
a concluir a certificação de COBC (e qualquer 
códigos suplementares pertinentes e treinamento 
obrigatório) ao ingressar na Cisco. Depois disso, 
os novos contratados são obrigados a participar na 
certificação anual de COBC.

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns/ethicsline.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/erc.html#horizontalTab2
https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
http://cs.co/cobc9
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/hrbizops/hrdata.html#horizontalTab2
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/hrbizops/hrdata.html#horizontalTab2
mailto:publicsectorcompliance%40cisco.com?subject=
mailto:generalcounsel%40cisco.com?subject=
http://investor.cisco.com/
https://cisco.jiveon.com/groups/cisco-investor-relations
http://www.cisco.com/c/en/us/about/global-analyst-relations-new.html
http://newsroom.cisco.com/media-relations-contacts
mailto:auditcommittee%40external.cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/infosec.html
https://cisco.jiveon.com/groups/data-protection
https://cisco.jiveon.com/groups/global-data-privacy-office
https://cisco.jiveon.com/groups/global-data-privacy-office
mailto:privacy%40cisco.com?subject=
http://cs.co/cobc3
http://cs.co/cobc3
http://learn.cisco.com/?courseId=COT00082496
http://cs.co/cobc5
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://investor.cisco.com/investor-relations/governance/ethics/default.aspx
http://cs.co/cobc6
http://cs.co/cobc6
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