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‘‘

Sou apaixonado pelo trabalho que realizamos e pela 
forma como conduzimos a nossa empresa diariamente. 
Como muitos de vocês, ingressei na ManpowerGroup 
porque acredito neste ramo e na importância que os 
empregos têm na vida de cada um. Eu sou, 
pessoalmente, motivado pelo trabalho que realizamos 
todos os dias e pelos níveis de integridade e 
honestidade em que vivemos.
~Jonas Prising, CEO, ManpowerGroup.
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Eu tive a honra de me tornar, em maio de 2014, o 4º CEo da ManpowerGroup, desde a fundação 
dessa empresa muito especial em 1948, seguindo os passos de grandes líderes: Elmer Winter foi 
cofundador da empresa e pioneiro no setor de staffing; Mitchell Fromstein superou diversos 
desafios e ajudou a nossa empresa a crescer em escala internacional; e o meu predecessor, Jeff 
Joerres, transformou-nos na empresa multimarcas de soluções de mão de obra que somos hoje.
Ao longo de nossa rica história, uma clara missão ficou em evidência: potencializar o mundo do 
trabalho e ajudar as comunidades onde vivemos. O mundo do trabalho mudou drasticamente 
desde 1948, mas o nosso compromisso em construir sustentabilidade de talentos, para o bem 
das empresas, países e as pessoas em si, jamais mudou. Em quase 70 anos — mais do que 
qualquer outra empresa neste setor — a ManpowerGroup serviu um nobre propósito. Todos os 
dias, nós conectamos centenas de milhares de pessoas a oportunidades significativas de emprego 
ao redor do mundo, para permanecer fiéis à nossa missão de fazer bem o bem.

Sou apaixonado pelo trabalho que realizamos e pela forma como 
conduzimos a nossa empresa diariamente. Como muitos de vocês, 
ingressei na ManpowerGroup porque acredito neste ramo e na 
importância que os empregos têm na vida de cada um. Eu sou, 
pessoalmente, motivado pelo trabalho que realizamos todos os dias e 
pelos níveis de integridade e honestidade em que vivemos.  
Uma abordagem ética aos negócios sempre fez parte do nosso DNA, o que nos permitiu construir 
uma excelente reputação. Obter tal reputação só é possível quando os nossos funcionários 
almejam fazer mais que o mínimo e acreditam estar em busca de um padrão mais elevado. Manter 
essa excelente reputação só é possível quando os nossos funcionários estão comprometidos com 
manter esses altos padrões éticos, ganhando a confiança de todos os nossos stakeholders.
Uma abordagem ética aos negócios não é importante somente para os nossos fornecedores, 
clientes e candidatos, mas significa também que podemos atrair e reter os melhores talentos, 
internamente. Isso é um poderoso diferencial competitivo para nós — clientes, candidatos, 
governos, investidores e outros stakeholders desejam trabalhar com empresas com a melhor 

A todos os colaboradores 
da ManpowerGroup
MEnSAGEM do noSSo dIrEtor ExECUtIvo (CEo)
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reputação; e os comportamentos, compromissos e reconhecimentos necessários para sustentá-la. 
É graças a vocês — nossos 27.000 colegas em 80 países e territórios ao redor do mundo, que têm 
orgulho de trabalhar de forma ética — que somos a marca mais confiável no nosso setor. Fomos 
nomeados uma das Empresas Mais éticas do Mundo (World’s Most Ethical Companies), eleitas pela 
Ethisphere, um título que reconhece as empresas que realmente vão além de simplesmente falar 
sobre fazer negócios com ética, mas traduzem essas palavras em ações, durante vários anos. 
nenhum dos nossos concorrentes pode dizer o mesmo.
Todos nós temos o dever de proteger e promover a marca e o legado que o ManpowerGroup 
construiu ao longo de décadas. Isso significa fazer as escolhas certas. Por isso, é extremamente 
importante que cada um de nós assuma a responsabilidade de ser um embaixador da empresa, 
aderindo ao Código de Ética e Conduta Empresarial do ManpowerGroup. O Código aplica-se a 
todos os funcionários do ManpowerGroup, independentemente do cargo ou função, para assegurar 
que mantemos os mais elevados padrões em termos de práticas empresariais éticas.     

Dedique uma parte do seu tempo para estudar, compreender e seguir 
o Código, de modo que você aja de maneira fiel aos valores do 
ManpowerGroup. Espero que todos os líderes da nossa empresa, ao 
redor do mundo, sejam mestres no Código, a fim de definir o tom 
apropriado e ensinar aos nossos colegas a viver os nossos valores 
através de suas ações, garantindo que todos contribuimos para um 
ambiente de trabalho seguro, produtivo e bem-sucedido. 
Caso suspeite que alguma política contida no código tenha sido violada, você deve relatar a 
violação, seja efetiva ou suspeita, imediatamente. Disponibilizamos diversas maneiras para que você 
relate atividades, que acredita violarem o Código, que pode ser encontrado na página 37.
Fique tranquilo, pois a nossa empresa possui TOLERÂNCIA ZERO em relação a qualquer retaliação 
contra alguém responsável por relatar, em boa-fé, uma suspeita de violação do Código — mesmo 
que se constate, posteriormente, não ter havido transgressão.
Esta é uma excelente empresa com o ativo mais valioso: excelentes pessoas. Obrigado por todos 
os seus esforços em nos ajudar a manter a nossa posição como uma empresa comprometida com 
os mais elevados padrões éticos.

Jonas Prising

CEo, ManpowerGroup
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Manpower França, 1958
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nossa história  
Ao longo de mais de 60 anos, a ManpowerGroup construiu uma cultura corporativa de confiança, 
integridade e responsabilidade. Uma descrição detalhada dos muitos marcos da história da nossa 
Empresa, de 1948 até os dias atuais, está disponível em http://www.manpowergroup.com/about/
history.cfm.

nossos valores 
Pessoas 
Nos preocupamos com as pessoas e com o papel do trabalho em suas vidas. Nós respeitamos as 
pessoas como indivíduos, confiando nelas, prestando o nosso apoio e permitindo que conquistem 
suas metas no trabalho e na vida.
Nós as ajudamos a desenvolver suas carreiras com planejamento, trabalho, instrução e 
treinamento.
Nós reconhecemos a contribuição de todos para o nosso sucesso – nossa equipe, nossos clientes 
e nossos candidatos. incentivamos e recompensamos as conquistas. 

Conhecimento 
Nós compartilhamos nosso conhecimento, experiência e recursos, para que todos entendam o que 
é importante agora e o que ocorrerá a seguir no mundo do trabalho – e saibam como responder da 
melhor maneira possível.
Nós escutamos ativamente e agimos com base nessas informações para melhorarmos nossos 
relacionamentos, soluções e serviços.
Com base em nosso entendimento do mundo profissional, nós buscamos ativamente o 
desenvolvimento e a adoção de práticas recomendadas no mundo inteiro. 

Inovação 
Somos líderes no mundo do trabalho. Atrevemo-nos a inovar, a sermos pioneiros e a evoluir.
Nós nunca aceitamos o status quo. Desafiamos constantemente os critérios impostos, para 
encontrarmos novas e melhores maneiras de fazer as coisas.
Nós prosperamos através de nosso espírito empreendedor e rapidez de resposta; correndo riscos, 
sabendo que nem sempre seremos bem sucedidos, mas nunca expondo nossos clientes ao risco.

>>

>>

nossa história, nossos 
valores, nossa excelência e 
nossa posição atual



nossa excelência>>
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visão de futuro
Nós sabemos o que está por v ir

Especialistas
Somos 

reconhecidos 
como fonte de 
conhecimento, 

de opinião e     
de melhores  

práticas

Inclusivos
nos relacionamos 

com todos, em 
todos os níveis

Pensamento 
Inusitado

temos uma perspectiva 
diferente sobre as 

coisasEngajadores
As pessoas estão interessadas 

no que dizemos e fazemos

Confiáveis
Contam conosco 
para fazer a coisa 

certa

nossa posição atual>>

A ManpowerGroup apoia
A dignidade do trabalho, oportunidades de 
emprego para todos, práticas éticas e 
eficazes nas relações comerciais, um 
ambiente sustentável e comunidades locais 
bem sucedidas. Oferecemos oportunidades 
de trabalho e ajudamos os clientes a ter 
sucesso. Quando apropriado, alavancamos 
nossas principais competências em parceria 
com governos, empresas e/ou ONGs para 
nos concentrarmos em iniciativas especiais 
que ajudem a gerar empregos e capacitação 
profissional para os seguintes grupos:

1. Pessoas que estão desempregadas /   
 subempregadas há muito tempo
2. Pessoas com necessidades especiais
3. Indivíduos socialmente excluídos (minorias,  
 imigrantes)
4. Vítimas de catástrofes (tsunamis, furacões)
5. Vítimas de exploração (tráfico de          
 pessoas, etc.)
6. refugiados
7. Jovens

A ManpowerGroup não apoia
Ações que exploram pessoas e 
oportunidades, que limitam o indivíduo a 
desfrutar da dignidade do trabalho, 
especialmente pelos mais vulneráveis na 
sociedade. Nós tentamos reduzir o abuso, 
nos concentrando na criação de consciência 
sobre a existência das ações seguintes e de 
oposição a elas, até ao momento em que 
podemos ajudar a abrir o caminho para o 
emprego, para os indivíduos afetados..

• Exploração de pessoas desfavorecidas
• Tráfico de seres humanos
• Trabalho forçado
• Trabalho infantil
• Salários abaixo do mínimo legal para   
 indivíduos vulneráveis
• Condições inseguras de trabalho
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Qual dos seguintes funcionários
está agindo de acordo com os
valores da ManpowerGroup?
Marque todas as alternativas que se aplicam e, em seguida, clique 
em CONCLUÍDO para ver a resposta.

Samara reconhece uma habilidade útil em um novo funcionário 
e sugere que ele se candidate para um dos comitês da nossa 
empresa, para usar e melhorar suas habilidades.

Salvatore apropria-se de uma ideia dada por um funcionário e 
a apresenta como sua, durante uma reunião de gerentes.

Lynette ouve as críticas de um cliente à ManpowerGroup e as 
repassa para a gerência. 

Yoko não manifesta sua nova ideia para organizar dados 
essenciais para a ManpowerGroup, porque não tem certeza se 
isto funcionaria.

Cenário1
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Em nossa história de 70 anos, a 
ManpowerGroup teve apenas quatro 
diretores executivos: Elmer Winter (1948-
1976); Mitchell Fromstein (1976-1999); 
Jeff Joerres (1999-2014); e Jonas Prising 
(2014-até hoje). Esta rara continuidade 
ajudou a promover uma cultura única, que 
é a base do nosso sucesso.
Na ManpowerGroup, acreditamos que o 
sucesso que alcançamos em nosso negócio 
baseia-se na forma como servimos aos 
outros e como esses vivenciam a nossa 
empresa nas interações comerciais do 
dia-a-dia. Temos orgulho pelo número de 
pessoas que afetamos de forma positiva. 
Nossa capacidade de equilibrar lucratividade 
com sustentabilidade nos permite ajudar o 
crescimento de economias locais. Ajudamos 
nossos clientes a ter sucesso e conectamos 
milhares de pessoas às oportunidades de 
trabalho digno. Criamos mais valor 
econômico através da geração de empregos 
e desenvolvimento de talentos. nós 
desenvolvemos as pessoas da comunidade 
o que resulta em mais sustentabilidade e 
mais oportunidades para a ManpowerGroup 
e para todos que se relacionam com nossa 
empresa.
Nosso co-fundador, Elmer Winter, acreditava 
apaixonadamente na dignidade que o 
trabalho traz à vida dos indivíduos e suas 
famílias. Além de seu papel central na 
ManpowerGroup, Elmer deu o exemplo do 
envolvimento com nossas comunidades, 
muitas vezes em iniciativas de educação e 
desenvolvimento de pessoas para melhor 
prepará-las para o mundo do trabalho.
Jeff Joerres comenta, com frequência, sobre 
o senso de missão de Elmer, e a descreve 
como profundamente embutida no nosso 
dnA cultural. nós nos referimos a isso como 
“o efeito Elmer”.
Em uma mensagem a toda organização em 
1969, Elmer delineou a visão da empresa e 
destacou o impacto positivo que a empresa 
poderia ter sobre todos, através do 
desenvolvimento dos indivíduos e das 
comunidades. Os ideais que Elmer buscava 
moldaram o compromisso da nossa empresa 
com fazer o bem fazendo bem, a base para 
este Código de Conduta e ética nas 
Atividades Empresariais.   

A MISSÃo dA noSSA EMPrESA:

“ACrEdIto QUE A MAnPoWEr tEM UMA MISSÃo dE vIdA. 

… Veja que providências você pode tomar em seu escritório para 

‘TORNAR A MISSÃO IMPOSSÍVEL — POSSÍVEL PArA A MAnPoWEr.”

Elmer Winter, co-fundador e ex-presidente da Manpower Inc., 1969

Jonas Prising, ManpowerGroup CEO (left) with his predecessor Jeff Joerres, 
who is now the company’s Executive Chairman.

winter-gram to  

date    

subject            

ALL OFFICES

October 29, 1969

             ASK tHE PrESIdEnt  
                      SErIES
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Introdução ao 
nosso Código de 
ética e Conduta 
nas atividades 
empresariais.

	 w Objetivo
	 w O Código aplica-se a todos
	 w Nossas responsabilidades

Páginas 10-11
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“Comunidade Manpower,” obra de arte original por Elmer Winter

Nossas responsabilidades 
Funcionário

• Ler, entender e cumprir as disposições do Código

• Seguir todas as leis aplicáveis

• Fazer a coisa certa para todos os interessados

• Quando tiver dúvidas, procurar orientação

• Denunciar imediatamente violações ou suspeitas de 
violações do Código. Não será tolerada retaliação por 
denúncias de boa fé. “Boa fé” significa fornecer todas 
as informações disponíveis, na crença de que são 
verdadeiras

• Cooperar plenamente com as investigações 
devidamente autorizadas conduzidas por 
representantes da Empresa

• Concluir todo o treinamento e certificação de 
conformidade com o Código, como exigido

Gestor 
Instruímos nossos gestores a reforçar e promover a nossa 
cultura de comportamento ético, sendo francos e 
honestos na condução de negócios e criando um 
ambiente de trabalho que incentive os colaboradores a 
revelarem preocupações com a ética sem o temor de 
retaliação. é importante servirmos como modelos positivos 
para aqueles que lideramos, dando conselhos e 
orientações ou identificando o recurso correto da Empresa 
para este fim. 

Objetivo
O objetivo do nosso Código de Ética e Conduta nas atividades 
empresariais (o “Código”) é fornecer orientações a todos os nossos 
colaboradores e parceiros sobre a condução dos nossos negócios 
de acordo com os mais altos padrões éticos. Com a adesão ao 
Código, nós mantemos os nossos valores e Excelência.

A marca e a imagem da nossa empresa são reconhecidas por sua 
confiabilidade – uma qualidade que pretendemos manter em tudo o 
que fazemos. A ManpowerGroup cresceu e prosperou com uma 
cultura de honestidade, integridade e responsabilidade, e 
acreditamos que essa cultura é uma forte vantagem competitiva 
para nós. Como um guia, o Código contribui para o nosso sucesso 
futuro, ajudando a manter esta cultura.

Este Código também ajuda na promoção e proteção da nossa 
marca e das diferentes partes interessadas. Ela nos mantem 
atentos para áreas de risco ético; fornece orientação para 
reconhecermos e lidarmos com questões éticas e proporciona 
mecanismos para o relato de conduta antiética, sem o temor de 
retaliação. 

o Código se aplica a todos
nosso Código se aplica a todos, incluindo funcionários, gestores 
da ManpowerGroup e suas filiais, membros do Conselho de 
Administração da ManpowerGroup. e outros que prestam 
serviços para nós. no presente Código, os termos “Empresa” e 
“ManpowerGroup” significam a ManpowerGroup e todas as suas 
filiais e afiliadas no mundo inteiro.
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	 w Quando em dúvida: Uma bússola moral
	 w Expor as preocupações
	 w Ausência de retaliação

Páginas 12-13

Guia de orientação 
e comunicação de 
preocupações
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Quando em dúvida: Uma bússola moral
O Código da ManpowerGroup não visa abordar todas as leis, regras, diretrizes ou 
circunstâncias envolvendo a conduta ética. devemos usar o discernimento e o 
senso crítico para determinar a conduta apropriada. É irreal esperar que todos 
saibam tudo; portanto, se você encontra-se em uma situação em que não tem 
certeza sobre as implicações éticas de uma ação, use estas perguntas como uma 
bússola moral:

• Estou sendo justo e honesto?

• Minhas ações estão dentro da lei?

• Esta é a coisa “certa” a fazer?

• Será que outros veem minhas ações de forma positiva 
 no futuro?

• Eu acredito que estou agindo de forma ética?

• Como eu e a ManpowerGroup seremos vistos pelo público, 
 se minhas ações forem relatadas pelos meios de comunicação?

Se você ainda precisar de orientação, fale com seu supervisor, gerente, 
encarregado local de conformidade ética, outro líder, com o Encarregado Global 
de Conformidade Ética ou com o Consultor Jurídico Geral.

Expor as preocupações
Evitar violações do Código não diz respeito ao mero cumprimento das leis. Nós acreditamos 
que trabalhar com integridade e tratar uns aos outros com respeito estimula uma cultura que 
incentiva a inovação e nos ajuda a conquistar o sucesso.

Devemos comunicar, com a maior brevidade possível, qualquer atividade suspeita de ser 
ilegal; fraudulenta ou antiética, usando os métodos de relato detalhados na  . 
Qualquer pessoa que denuncie preocupações em boa fé deve estar segura de que jamais 
será penalizada por isso.

Nossa Empresa considera com seriedade todas as denúncias de violações, investiga todas 
as denúncias prontamente, trata todos os relatos com confidencialidade na medida do 
possível e utiliza todos os esforços para proteger o anonimato de quem relata de boa fé 
qualquer possível violação. 

Ausência de retaliação
Nossa Empresa não tolera qualquer retaliação contra qualquer pessoa que denuncie de boa 
fé qualquer violação. Qualquer pessoa que sofrer, o que considerar uma forma de retaliação 
deverá relatar esta preocupação com a maior brevidade possível a um supervisor, 
encarregado local de conformidade ética ou ao Encarregado de Conformidade Ética Global. 
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nosso 
compromisso uns 
com os outros

	 w Pessoas, um de nossos valores
	 w Respeito mútuo
	 w Privacidade e confidencialidade 
  dos dados
	 w diversidade e inclusão
	 w Segurança e saúde
	 w Dependência química
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Um dos nossos Valores – as pessoas – tem a ver com o respeito que temos pelos indivíduos e 
pelo papel do trabalho em suas vidas. Temos uma crença básica de que todas as pessoas 
devem ter oportunidades de trabalho. Desejamos ir além da conformidade com as leis 
trabalhistas aplicáveis no mundo inteiro. Temos uma obrigação compartilhada, de garantir a 
equidade em termos de contratações e o progresso de todos os funcionários, sem 
discriminação.
Respeito às pessoas também significa que dividimos a responsabilidade por manter um 
ambiente de trabalho seguro e respeitoso, sem atos inconvenientes ou antiprofissionais. 

Respeito mútuo
devemos respeitar cada pessoa e tratar a todos com dignidade. nós aceitamos as diferenças 
individuais, dentro do espírito de inclusão que recebe de braços abertos todas as pessoas e 
tenta lhes dar oportunidades para revelarem seu potencial.
Ao tratarmos uns aos outros com respeito, dignidade, cortesia e justiça damos continuidade ao 
nosso sucesso, por meio do trabalho em equipe e colaboração eficientes.

Privacidade e confidencialidade de dados
Nosso respeito pelas pessoas também significa que respeitamos e protegemos as informações 
sobre nossos funcionários, colaboradores, clientes, fornecedores, candidatos, parceiros e 
outros indivíduos. Isto é especialmente importante com relação a números de identificação, 
endereços residenciais, números de telefone, informações médicas e outros dados pessoais. 

Pessoas >> um de nossos valores

O voluntarismo é parte integral da cultura ManpowerGroup.
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 Por que nossos procedimentos para 
a proteção da confidencialidade
de dados é importante?

Marque todas as alternativas que se aplicam e, em seguida, clique 
em CONCLUÍDO para ver a resposta.

Cenário2

Esses dados devem ser mantidos em sigilo e 
ser usados apenas para fins legítimos da 
empresa.
Muitos países nos quais operamos têm leis 
específicas sobre a confidencialidade dos 
dados. nós reconhecemos a necessidade de 
proteger a privacidade pessoal e nos 
comprometemos a lidar com dados pessoais 
de forma responsável e em conformidade com 
essas leis.
Entendemos as exigências de confidencialidade 
dos dados e usamos dados pessoais contidos 
nos sistemas da ManpowerGroup, intranet, 
e-mail e outras aplicações apenas para os fins 
legítimos. nossa empresa respeita os espaços 
de trabalho das pessoas, inclusive e-mail e 
correio de voz. A empresa também tem certos 
direitos legais no intuito de incentivar o nosso 
comportamento ético. Isto inclui o pleno 
acesso a: arquivos eletrônicos, registros 
telefônicos, e-mail, correio de voz, uso da 
Internet, documentos comerciais, mesas de 
trabalho, armários e outros bens da empresa.
Os Princípios Globais de Confidencialidade de 
Dados, Padrões de Proteção de Dados e 
Políticas, Procedimentos e obrigações 
contratuais aplicáveis da ManpowerGroup 
podem ser encontrados em: www.
manpowergroup.com/social/csrpolicies.cfm.
Demonstramos nossa excelência “confiáveis” 
de muitas maneiras. Um exemplo disso é 
nossa adesão à política envolvendo o Uso de 
Recursos de Informática por Funcionários 
Globais, que se aplica a todas as informações 
sob a guarda da ManpowerGroup. Além de 
dados pessoais, a política se aplica a outras 
informações que precisamos manter em sigilo. 
Alguns exemplos incluem relatórios financeiros, 
informações sobre clientes, estratégias de 
marketing, segredos comerciais e outras 
informações consideradas “propriedade 
intelectual”.
Quando demonstramos respeito uns pelos 
outros e por todas as partes relevantes, 
também demonstramos respeito pelo uso de 
serviços, instalações e equipamento da 
empresa. 

A ManpowerGroup respeita a sua privacidade.
A ManpowerGroup deseja ser vista como Confiável, com Visão 
de Futuro e Especialista, no que se refere à proteção de dados 
pessoais sensíveis para a equipe e associados.
A ManpowerGroup possui, atualmente, uma Política Global de 
Confidencialidade de Dados para que continuemos aderindo 
às leis mais rígidas de confidencialidade de dados.
A ManpowerGroup deseja reduzir o risco de roubo de 
identidade e cumprir os regulamentos governamentais 
envolvendo leis na proteção dos dados confidenciais que 
afetam o nosso negócio.
Todas as opções acima.
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diversidade e inclusão
Como uma organização global, os funcionários, colaboradores, clientes, candidatos 
e fornecedores da ManpowerGroup são naturalmente diferentes. nós valorizamos a 
diversidade, porque traz uma série de perspectivas e capacidades para a nossa 
organização. Isto proporciona uma vantagem para nossos acionistas, clientes, 
comunidades e demais envolvidos. Conhecimento e inovação são dois dos nossos 
principais valores. Podemos continuar criando e compartilhando o conhecimento e 
a inovação apenas se adotarmos uma estratégia aberta às ideias de todos.
Um dos objetivos do nosso negócio é fornecer os talentos ideais aos nossos 
clientes, excedendo todas as expectativas. Cada vez mais, isto significa recorrer a 
fontes e populações que têm sido, tradicionalmente, subestimadas. Portanto, a 
diversidade é essencial para nos manter como experts no mundo do trabalho em 
evolução e para a nossa habilidade de atender às necessidades dos nossos 
clientes, colocando-nos em uma posição receptiva às ideias e permitindo que 
todos alcancem o seu potencial.
Nossos valores corporativos refletem a nossa crença de que todas as pessoas 
devem ter igualdade de oportunidades, não apenas porque é a coisa certa a fazer, 
mas porque todos se beneficiam com o envolvimento das pessoas, 
independentemente da nossa formação. Indivíduos, comunidades e todos os 
nossos clientes prosperam quando as pessoas se doam, significativamente, ao 
trabalho.
Isso se aplica à contratação, demissões, benefícios, transferências, rescisões, 
recrutamento, remuneração, ação corretiva e promoções. Para obter mais 
informações sobre as políticas de diversidade da ManpowerGroup, visite:           
www.manpowergroup.com/social/social.cfm.

Segurança e saúde
Uma vez que nos preocupamos com as pessoas, nós nos preocupamos com a 
saúde e a segurança de todos, como parte integral da nossa cultura.
todos devem cumprir integralmente todas as normas, políticas e procedimentos de 
segurança e saúde e estar preparados para executar planos de preparação para 
emergências.
Devemos comunicar condições ou práticas de trabalho inseguras imediatamente, 
para que providências oportunas possam ser tomadas. Todos os acidentes 
relacionados ao local de trabalho, ainda que sem gravidade, devem ser 
imediatamente notificados. 

dependência Química
Temos o compromisso de oferecer um local de trabalho livre de drogas e álcool. 
Todos devem abster-se da influência física e psicológica de drogas e álcool durante 
negociações da Empresa e dentro de suas instalações, para a manutenção de um 
ambiente de trabalho seguro e agradável. A denúncia de trabalho sob a influência 
de álcool ou qualquer droga ilegal ou do uso, posse ou venda de drogas ilegais 
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durante o horário de trabalho ou de negócios da 
empresa pode resultar em rescisão imediata.
A compra ou consumo de bebidas alcoólicas 
nas dependências da Empresa é proibida, 
exceto quando expressamente autorizado pela 
Administração da Empresa, em funções da 
Empresa.
Se você estiver usando medicamentos prescritos 
que possam afetar seu desempenho no trabalho 
ou comprometer sua capacidade para trabalhar 
com segurança, converse com seu supervisor.

Assédio e violência no 
local de trabalho
Todos têm o direito de trabalhar em um 
ambiente profissional livre de assédio de 
qualquer espécie. Não toleramos 
comportamentos verbais, não verbais ou físicos 
por qualquer pessoa associada ao nosso 
negócio (incluindo fornecedores e clientes), que 
se configurem em assédio ou criem um 
ambiente de trabalho intimidador, ofensivo, 
abusivo ou hostil, incluindo qualquer violência ou 
assédio sexual no local de trabalho.

Violência no local de trabalho inclui roubos e 
outros crimes comerciais, casos de violência 
doméstica e perseguição, violência dirigida ao 
empregador, funcionários antigos ou atuais e/ou 
membros familiares, clientes, fornecedores e 
outros terceiros. Sujeito às leis e regulamentos 
aplicáveis, proibimos a posse e/ou uso de armas 
de fogo, outras armas, dispositivos explosivos e/
ou outros materiais perigosos nas instalações da 
Empresa ou durante a condução de negócios 
pela Empresa.

O assédio sexual ocorre quando a conduta 
inapropriada com base no gênero afeta o 
trabalho de alguém. Tal comportamento inclui 
avanços sexuais indesejados, pedidos de 
favores sexuais e conduta física ou verbal de 
natureza sexual que resulte em um ambiente 
intimidador, hostil ou ofensivo.

A conduta que pode ser aceitável para uma pessoa pode 
ser desagradável para outra (como uma piada ou um 
abraço). A determinação sobre assédio potencial não 
depende da intenção do suposto assediador, mas sim da 
pessoa que recebe ou testemunha a conduta e a considera 
inapropriada.
Joe com frequência cumprimenta as funcionárias com um 
abraço. Joe é amigável também com colaboradores 
masculinos, mas em geral apenas lhes dá tapinhas nas 
costas. O que Joe não percebe é que, embora a maioria 
dos colaboradores não se importe com seu 
comportamento, uma colega de trabalho se retrai sempre 
que o vê chegando, porque se sente muito desconfortável 
ao ser abraçada por ele. Joe precisa entender que, mesmo 
suas intenções sendo boas, sua conduta pode servir de 
base para uma queixa de assédio sexual, porque é 
indesejada por pelo menos uma colega de trabalho.
Se você está viajando a negócios durante a noite e, após o 
horário de trabalho, um supervisor chega ao seu quarto de 
hotel e lhe diz que você receberá um aumento se ceder aos 
seus avanços sexuais, isto pode se constituir em assédio, 
sob a lei e sob a política da ManpowerGroup. Embora a 
conduta ocorra fora do trabalho, está ligada a ele e é 
suficientemente grave para criar um ambiente de trabalho 
hostil ou se constituir em assédio sexual quid pro quo.

Cenário3
“Conduta indesejável”
 pode ser uma conduta
inapropriada, não solicitada ou que 
não foi iniciada pela outra parte.
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Se você sofrer qualquer forma de assédio ou de violência ou observar 
esse tipo de comportamento dirigido a outro funcionário, você deverá 
comunicar o incidente ao seu supervisor, gerente, encarregado local de 
conformidade ética ou ao Encarregado Global de Conformidade Ética.

Nossa Empresa não tolera retaliação contra qualquer empregado que 
relatar de boa fé um incidente de assédio ou violência no local de 
trabalho.

 Qual dos seguintes seria um
comportamento 
adequado no local de trabalho?
Marque todas as alternativas que se aplicam e, em seguida, clique 
em CONCLUÍDO para ver a resposta.

Dizer educadamente a um colega cujo comportamento você 
considera ofensivo ou inapropriado que você gostaria que  
ele/ela parasse de agir assim.

Punir alguém por falar sobre assédio.

Tratar todos no local de trabalho com cortesia e respeito.

Perguntar-se se você está sendo justo e honesto quando 
corresponde aos comportamentos dos colaboradores.

Cenário4
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Conflitos de interesses
Cada um de nós tem a responsabilidade de resolver os conflitos, ou aparentes conflitos de 
interesses, para proteger a nossa Empresa e nossos acionistas. Tais conflitos podem surgir 
no decurso de atividade na qual interesses pessoais possam comprometer ou parecer 
comprometer nossa capacidade para tomar decisões objetivas e agir no melhor interesse de 
nossa Empresa e acionistas. A divulgação é fundamental para a resolução.

Processo de relato e resolução 
Você deve informar a um supervisor qualquer transação, relacionamento ou situação que 
possa causar um conflito de interesse. Este requisito também inclui operações, relações ou 
situações envolvendo outra pessoa e que possam dar origem a um conflito real ou potencial 
de interesse. o supervisor é responsável por chegar a uma decisão após consultar, se 
necessário,um nível maior de gestão.

Todos os conflitos, ou aparentes conflitos de interesses, devem passar por este processo de 
relato e análise. 

Exemplos de potenciais conflitos
A lista abaixo é uma amostra de operações, relacionamentos e situações que podem causar 
um conflito, real ou aparente, de interesse:  

1. Participação financeira, por você ou qualquer membro direto de sua família, em 
empreendimentos de negócios com nossa Empresa, ou em concorrentes da nossa 
Empresa.

2. Controle administrativo significativo, por você ou qualquer membro direto de sua família, 
em empreendimentos de negócios com nossa Empresa, ou em concorrentes da nossa 
Empresa.

3. Qualquer emprego externo, como um segundo emprego, participação em função de 
diretoria ou tarefas de consultoria, em empreendimentos de negócios com nossa 
Empresa, ou em concorrentes da nossa Empresa.

4. Emprego e/ou envolvimento comercial que interfira (exceto de forma irrelevante) com suas 
responsabilidades para com a nossa Empresa.

Em cada uma dessas situações, você deve divulgar o conflito, ou aparente conflito, a um 
supervisor e seguir as orientações deste para a resolução da questão.

Programa Telenor de Novas Ideias
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oportunidades corporativas
devemos executar a nossa função de modo a promover os interesses comerciais da nossa 
Empresa. É proibido apropriar-se de oportunidades que surgem através do uso de bens ou 
informações pertencentes à nossa Empresa ou por meio do nosso cargo na ManpowerGroup, a 
menos que a ManpowerGroup tenha analisado a oportunidade e decidido por não aproveitá-la.

Pedido de orientação
Novamente, o exposto acima é apenas um guia para ajudar você a identificar conflitos de 
interesses em potencial. Questões de conflito de interesse podem ser resolvidas apenas após 
análise das circunstâncias particulares no contexto de nossas atividades dentro da 
ManpowerGroup. Portanto, devemos seguir o processo de relato e resolução. 

André, um gerente de compras, diz a Eduardo, um vendedor que lhe forneceu impressoras para o escritório, que está 
tendo dificuldade em encontrar um encanador competente para consertar um vazamento em seu banheiro. Eduardo 
sugere um encanador de excelente reputação, mas André acha que o profissional seria muito caro. Eduardo, no 
entanto, explica que é amigo do irmão do encanador e pode conseguir um desconto para André. Em contrapartida, 
Eduardo sugere que André poderia lhe conseguir mais negócios. André ficou encantado com as impressoras, e diz que, 
de qualquer maneira, iria usar os serviços de Eduardo novamente.

André pode não ver um problema na situação, já que pretende dar mais negócios a Eduardo com base na qualidade da 
impressora, mas o fato de Eduardo estar lhe fazendo um favor pessoal cria um conflito de interesses. Se Eduardo fizer 
um trabalho de má qualidade na próxima vez que André o incumbir de algo, André poderá sentir-se pressionado a usar 
os serviços de Eduardo novamente, o que não seria o melhor interesse de nossa Empresa.

5 Cenário

 Qual das situações a seguir cria um potencial conflito de interesses?
Marque todas as alternativas que se aplicam e, em seguida, clique em CONCLUÍDO para a resposta.

Cintia dá aulas de inglês uma vez por semana para uma turma de adultos.

Lydia, gerente de uma filial, contrata o cunhado para reformar o escritório da filial.

Kleber, gerente de operações, ganhou ingressos para o jogo de decisão da Copa do Mundo 
de futebol, como um agradecimento por usar os serviços de determinado fornecedor.

Gerson trabalha em meio período para um concorrente.
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Protegendo informações e ativos
Temos a responsabilidade de resguardar as os ativos da ManpowerGroup como se fossem nossos.  
Os ativos da ManpowerGroup são mais que dinheiro, propriedades e equipamentos. Eles incluem 
dados financeiros, ideias, planos de negócios, tecnologias, listas de clientes, informações pessoais 
sobre funcionários e outras informações confidenciais. O furto, desvio ou uso não autorizado de 
quaisquer desses ativos é um caso grave, e será tratado como tal. 

Uso de ativos da empresa
Devemos agir de forma a preservar os bens físicos, suprimentos e equipamentos da nossa Empresa. O 
uso pessoal desses ativos é permitido somente com autorização prévia. Eles nunca devem ser usados 
para benefício pessoal e/ou fins comerciais alheios à nossa Empresa.

Informações comerciais confidenciais
Informações confidenciais sobre as nossas estratégias e operações de negócios comerciais são um 
ativo precioso da Empresa. “Informações comerciais confidenciais” incluem dados sobre preços e 
custos, listas de clientes, potenciais aquisições, processos e procedimentos de negócios, dados 
financeiros, segredo e know how comerciais, estratégias e planos de marketing e vendas, listas de 
fornecedores e outras informações e ocorrências que não foram divulgadas ao público. Todas as 
informações da Empresa devem ser usadas exclusivamente para o benefício de nossa Empresa, nunca 
para benefício pessoal. 

Há algumas exceções: a) com autorização por escrito da ManpowerGroup; b) as informações, 
protegidas pela lei, que sejam de conhecimento público lei; ou c) informações que você seja obrigado 
por lei, a revelar.

Nós partilhamos desta responsabilidade, mesmo após o término de nossa relação de trabalho ou 
negócios com a ManpowerGroup, e estamos sujeitos às leis aplicáveis.

Angelo, consultor de recrutamento da ManpowerGroup, conta à sua mulher, Mônica, sobre uma nova 
ferramenta que a ManpowerGroup desenvolveu para medir as melhores qualidades dos candidatos às vagas. 
Esta ferramenta ajudará a aumentar a nossa receita. Angelo pede que Mônica não transmita esta informação a 
ninguém, especialmente ao seu primo, que é executivo de uma empresa concorrente. Mônica promete ser 
discreta, apesar de, no passado, já ter provado ser incapaz de manter segredos.

Angelo pode estar expondo um importante segredo comercial da Empresa, e o bom-senso deveria lhe 
dizer que transmitir tal informação a um parente que trabalha em um concorrente é extremamente 
insensato. Ele não deveria divulgar informações confidenciais sobre a Empresa ou seus negócios, sob 
nenhuma circunstância. Todos os funcionários da ManpowerGroup têm a obrigação de respeitar os 
ativos da ManpowerGroup como respeitam os seus próprios bens.

6 Cenário
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Cuidado, conservação e extinção de registros e documentos 
comerciais 
Somos conhecidos pela honestidade e lealdade em todas as áreas do nosso negócio. todos 
os registros empresariais, inclusive comerciais e financeiros, devem ser manejados de forma 
oportuna e precisa. As informações financeiras devem refletir transações reais e estar em 
conformidade com os princípios contábeis geralmente aceitos. Não é permitido a ninguém 
constituir fundos ou ativos reservados ou não registrados.
documentos e registros comerciais incluem documentos em papel, como cartas e relatórios 
impressos. Eles também incluem documentos eletrônicos, como e-mail e qualquer outro meio 
que contenha informações sobre nossa Empresa e/ou suas atividades comerciais.

Propriedade Intelectual – nossa e de outros
Conhecimento e inovação são dois dos principais valores da ManpowerGroup. A propriedade 
intelectual da ManpowerGroup é um ativo comercial de grande valor. Temos a obrigação de 
respeitar e proteger toda a propriedade intelectual: seja nossa, de outro indivíduo ou da 
organização.
A ManpowerGroup detém a posse de todas as invenções, descobertas, ideias e segredos 
comerciais criados por seus funcionários durante seu emprego na Empresa ou produzidos 
com recursos da ManpowerGroup.
Essas obrigações também se aplicam especificamente a todos os aplicativos de informática. 
Usamos todos os aplicativos de forma legal e de acordo com as licenças sob as quais seu uso 
nos é concedido. 

Utilização dos meios de comunicação
nossa marca e nossa imagem dependem de cada um de nós e da forma como nos 
comportamos. Isto inclui a forma como nos comunicamos através das mídias eletrônicas e 
sistemas de comunicações: como correio de voz, e-mail e softwares comerciais.
As comunicações através desses sistemas não são privadas. Essas comunicações 
constituem-se em registros comerciais. Portanto, a ManpowerGroup pode, de acordo com os 
regulamentos legais aplicáveis, limitar, ler, acessar, interceptar e divulgar o conteúdo dessas 
comunicações.
Como usuários, somos responsáveis por garantir que comunicações por esses sistemas não 
prejudiquem ou ofendam ou exponham a riscos qualquer pessoa ou a nossa Empresa. Jamais 
devemos usar os sistemas da ManpowerGroup para, voluntariamente, irresponsável ou de 
forma maliciosa, publicar, armazenar, ou distribuir qualquer material ameaçador, abusivo, 
difamatório ou obsceno de qualquer espécie.
Redes sociais, on-line fazem parte do nosso sucesso, ligando-nos a admiradores e amigos 
que se tornaram nossos clientes, candidatos, companheiros e colaboradores. Diferentemente 
de muitas empresas, nós incentivamos e damos recursos para que os funcionários usem as 
redes sociais. nós oferecemos diretrizes (disponíveis em http://www.manpowergroup.com/
social/csrpolicies.cfm#10) para o comportamento apropriado com essas ferramentas, para 
que possamos utilizá-las de forma a colher benefícios tanto para a nossa Empresa quanto 
para os nossos funcionários. Esperamos que o comportamento on-line dos nossos 
funcionários reflita seu comportamento em qualquer ambiente da empresa.
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Solicitação de informações por 
investidores e pela mídia
Devemos fornecer informações sobre nossa 
Empresa ao público em geral, aos nossos acionistas 
e à mídia. Devemos fazê-lo de forma a assegurar 
que todas as informações sejam oportunas, 
apropriadas e precisas. é importante prevenir a 
divulgação inadvertida de informações confidenciais. 
Todos os pedidos ou solicitações por informações 
pelo público, acionistas, analistas ou representantes 
dos meios de comunicações devem ser 
encaminhados ao contato de Relações Públicas do 
seu país. Se a solicitação de informações relacionar-
se a um assunto global, ela deverá ser dirigida ou 
encaminhada ao Departamento de Relações 
Públicas Mundial. 

Informação privilegiada e 
negociação de valores 
mobiliários
As leis federais para títulos e valores mobiliários dos 
EUA proíbem a venda ou compra de ações quando 
se tem conhecimento de informações relevantes 
sobre a Empresa que não são de conhecimento 
público. Fazer transações nesta situação é chamado 
de “negociações privilegiadas”. Esta lei também 
proíbe a transmissão de tais informações a outros, 
que poderiam então negociar ações da Empresa.
Essas informações podem incluir novas iniciativas de 
marketing, resultados ou projeções de vendas e 
rendimentos, grandes contratos com clientes ou 
fornecedores e/ou potenciais aquisições ou fusões 
ou outros avanços significativos. Qualquer pessoa 
com acesso a tais informações deverá mantê-las 
confidenciais. Não devemos discutir informações 
confidenciais com qualquer pessoa externa à nossa 
Empresa, incluindo contatos não comerciais da 
ManpowerGroup, tais como familiares e/ou amigos.
Nossa Empresa possui uma política separada sobre 
informações privilegiadas, a Declaração de Política 
para a negociação titulos da ManpowerGroup, 
disponível em http://www.manpowergroup.com/
about/documentdisplay.cfm ?DocumentID=7083. 
Esperamos o cumprimento integral desta política. Se 
você desejar adquirir ou vender nossas ações, mas 
não tem certeza sobre essas exigências, entre em 
contato com o Diretor Jurídico Geral da nossa 
Empresa.

Qual das seguintes afirmações seria a 
coisa certa a fazer ao lidar com uma 
situação difícil em termos éticos que 
não foi abordada especificamente no 
Código?
Escolha a alternativa e clique em CONCLUÍDO para ver a resposta.

Use o bom senso, orientado pela intenção do Código, e se 
precisar de ajuda, peça ao seu supervisor.

Evite a situação e ela provavelmente se resolverá sozinha.

Não faça nada, porque situações não abordadas 
especificamente pelo Código não são de sua responsabilidade.

Cenário7
Stefan, diretor da ManpowerGroup, mostra à sua colega de 
trabalho, Mary, um comentário que está prestes a publicar em 
um mural de mensagens na Internet, sobre as últimas notícias 
envolvendo a dívida mundial. Mary expressa preocupação por 
Stefan publicar sob seu e-mail da ManpowerGroup, e aponta que 
pode parecer que a opinião expressada é da ManpowerGroup, 
não de Stefan. Ele responde que não há nada no Código de 
Conduta que o proíba de fazer isso, mas Mary salienta que o 
código não pode abordar especificamente cada situação e que 
Stefan pode comprometer emprego, se alguém tomar sua 
opinião como vinda da ManpowerGroup.
A questão é que Mary tem razão. Ao entender e aplicar a 
intenção do Código, esperamos que todos tomem decisões 
positivas sobre o que é o uso apropriado dos recursos da 
Empresa. O Código declara expressamente que os ativos da 
ManpowerGroup, como endereços de e-mail, devem ser 
usados para fins de trabalho, e temos a responsabilidade de 
agir no melhor interesse da Empresa. Se a opinião de Stefan 
fosse divulgada nos meios de comunicação como sendo da 
ManpowerGroup, isto poderia ter reflexos negativos para a 
organização.
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relacionamento com parceiros de negócios
A ManpowerGroup acredita nas relações comerciais com parceiros que demonstram altos padrões 
de conduta ética nos negócios. Nós devemos estabelecer relacionamentos mutuamente benéficos e 
de longa duração com nossos parceiros comerciais.

Um “parceiro de negócios” significa qualquer agente, vendedor, fornecedor, contratado 
independente ou consultor que forneça produtos ou serviços para ou em favor da ManpowerGroup. 

Seleção
Nossa seleção de subcontratados, fornecedores e vendedores é feita com base em critérios 
objetivos, incluindo qualidade, excelência técnica, custo/preço, cronograma/entrega, serviços e 
compromisso com práticas comerciais socialmente responsáveis. Fazemos o possível para garantir 
que nossas decisões de compras jamais sejam comprometidas por relacionamentos pessoais ou 
influenciadas pela aceitação de presentes ou favores inapropriados ou entretenimento excessivo.

Nós exigimos que nossos fornecedores declarem seu compromisso em seguir e promover, por meio 
de suas atividades comerciais diárias, práticas fundamentais de responsabilidade social corporativa 
em conformidade com os Princípios éticos de Atenas (disponíveis em http://www.manpowergroup.
com/social/athens.cfm), os padrões do Pacto Global das Nações Unidas, padrões da Organização 
Internacional do Trabalho e outros critérios globais aos quais a ManpowerGroup adere.

Práticas justas
Nós respeitamos todas as pessoas, e construímos uma reputação de confiança em todos os 
nossos relacionamentos. Portanto, não revelamos a terceiros quaisquer informações contratuais, 
nem os termos de nossas transações comerciais com nossos subcontratados e fornecedores, a 
menos que recebamos permissão para isso.

Práticas de vendas, marketing e comunicações 
Orgulhamo-nos da qualidade dos nossos serviços e estamos comprometidos com a concorrência 
leal, empregando práticas empresariais éticas. nós nos esforçamos para apresentar apenas 
informações precisas e confiáveis sobre nossos produtos e serviços em apresentações, discussões 
com os clientes, em nossa publicidade, material promocional e anúncios públicos. Quando 
solicitados a comparar-nos com a concorrência, apresentamos essa informação de forma justa.

Treinamento TechReach Manpower
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Oferecer ou receber brindes ou itens de 
entretenimento 
devemos sempre conduzir nossos negócios com alto padrão, para manter nossa imagem de 
justos e honestos nos negócios. Muitas vezes, é costume estender cortesias comerciais a 
clientes e fornecedores, como presentes ocasionais de valor modesto ou entretenimento, como 
almoços e jantares. Essas atividades devem ser limitadas em natureza e nunca devem 
influenciar, ou aparentar influenciar, decisões que tomamos em nome de nossa Empresa. 
Devemos usar o bom senso ao dar e receber cortesias comerciais.

Embora seja difícil definir “habitual” ou “modesto” com a declaração de um valor pecuniário 
específico, o bom senso deve ditar o que seria considerado como extravagante ou excessivo. 
Se um terceiro imparcial estaria propenso a concluir que o presente afetou o nosso julgamento, 
então o presente é demais.

Nunca devemos pedir, oferecer ou aceitar dinheiro ou seus equivalentes (tais como cartões-
presente) quando se tratar de um cliente, provável cliente ou qualquer outro parceiro de 
negócios.

Lei antitruste/Leide concorrência
A ManpowerGroup tem sucesso em mercados competitivos e abertos. Esse sucesso é 
construído sobre a excelência em todas as áreas do nosso negócio. Os EUA, União Européia, a 
organização para Cooperação e desenvolvimento Econômico e outros países e grupos de 
países adotaram leis antitruste e de concorrência destinadas a preservar a concorrência e 
promover a abertura de mercados. Temos a intenção de respeitar plenamente as leis e 
regulamentos que proíbem os acordos que interfiram na concorrência leal e muitas vezes têm 
duras pernas para infrações. Nossa Empresa não tolera qualquer comportamento que viole 
essas exigências.

Não é permitido para qualquer pessoa de nossa Empresa dirigir, participar, aprovar ou tolerar 
qualquer violação das leis antitruste ou de concorrência. Além disso, os gestores são 

Verdadeiro ou falso: “Desde que um fornecedor apresente serviços de 
primeira qualidade à ManpowerGroup, não precisamos nos preocupar 
com padrões ou práticas comerciais éticas com o fornecedor”.

8 Cenário

verdadeiro  FalsoF
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responsáveis não só pela sua própria conduta, 
mas também pelo comportamento de sua equipe.

Uma vez que as leis não são idênticas em todos os 
países, é importante que você entenda as leis 
antitruste/concorrência relevantes para o seu 
mercado. Existem orientações gerais que devemos 
seguir. É proibido o envolvimento de qualquer 
pessoa da Empresa em quaisquer discussões ou 
acordos com concorrentes, envolvendo: (1) preços, 
descontos ou termos ou condições de venda; (2) 
lucros, margens de lucro ou dados de custo; (3) 
quotas de mercado, territórios de vendas ou 
mercados; (4) alocação de clientes ou territórios; 
(5) seleção, rejeição ou término do relacionamento 
com clientes ou fornecedores; (6) restrição do 
território ou mercados em que uma empresa pode 
revender produtos; e (7) restrição dos clientes a 
quem a Empresa pode vender.

A prevenção é fundamental; portanto, se você tiver 
dúvidas sobre a aplicação das leis antitruste ou de 
concorrência a comportamentos passados, 
presentes ou futuros, consulte o Consultor Jurídico 
Geral da Empresa.

Obter informações 
concorrênciais
Nós competimos de forma franca e justa. Temos a 
responsabilidade e o direito de obter informações 
sobre outras organizações empresariais, incluindo 
os nossos concorrentes, através de meios 
adequados éticos e legais. Essas informações 
podem incluir relatórios de analistas, materiais de 
marketing não exclusivos, material publicitário, 
artigos em revistas e jornais de circulação pública e 
informações faladas.

Não tentaremos obter tais informações por meios 
antiéticos e ilegais, como espionagem industrial, 
grampos telefônicos e/ou por falsa identidade. não 
aceitaremos nem leremos documentos de qualquer 
concorrente que saibamos terem sido obtidos de 
forma imprópria.

A ManpowerGroup respeita as obrigações legais 
que você pode ter com um ex-empregador, como 
confidencialidade e restrições sobre solicitação de 
informações de funcionários e clientes do ex-
empregador. Qualquer um que tenha esse tipo de 
acordo deve torná-lo conhecido, para garantir o 
cumprimento dos termos do acordo.

Marque todas as alternativas que se aplicam e, em seguida, 
clique em CONCLUÍDO para ver a resposta.

Ouvir em silêncio enquanto o resto do grupo discute as suas 
opções.

Anotar com atenção tudo o que escuta, para ter um registro 
preciso da conversa.

Voltar ao trabalho e sugerir o aumento de preço ao seu 
supervisor.

Recusar-se a discutir o assunto e retirar-se da situação.

Cenário9
você está em uma reunião da associação 
comercial quando lhe convidam para 
encontrar-se informalmente com 
representantes de diversos concorrentes. 
na reunião, um deles menciona um novo 
imposto que tornará mais caro fazer 
negócios em determinada região. outra 
pessoa sugere que todos devem 
concordar com um leve aumento de 
preço para uma determinada linha de 
produtos, a fim de compensar o novo 
imposto. O que você deve fazer?
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Suborno e corrupção
Somos responsáveis por cumprir as leis anti-suborno aplicáveis, incluindo 
a Lei para Práticas Corruptas no Exterior, dos Estados Unidos, e todas as 
leis aplicáveis de natureza similar nos países e territórios em que atuamos. 
Não podemos pagar suborno ou tentar, de outro modo, influenciar agentes 
do governo, partidos ou candidatos políticos concorrendo a cargos 
públicos – mesmo se tal pagamento é solicitado e chamado por outro 
nome que não seja “suborno”. Isto também é verdadeiro se tal solicitação 
ocorre por meio de um terceiro, como um agente ou representante.
Não presuma que um país permite algum tipo de pagamento, assim como 
o chamado “pagamento para facilitação”, a um funcionário do governo 
para a execução mais ágil de um dever de rotina e não opcional que 
poderia ser atrasado de outra maneira. Consulte primeiro o Consultor 
Jurídico Geral ou o Encarregado de Conformidade Ética Global da nossa 
Empresa, para garantir que você não violará quaisquer leis em seu país ou 
nos Estados Unidos.

Liderança ambiental
Há mais de 60 anos nossa tradição de responsabilidade com as 
comunidades que servimos significa que nos esforçamos constantemente 
para reduzir nosso impacto ambiental. Nós operamos nossas instalações 
com as licenças, aprovações e controles exigidos. Continuamos 
aprendendo mais e melhores maneiras de ir além da conformidade com as 
leis e padrões ambientais que se aplicam a nós.
nós podemos exercer um papel fundamental e ter um impacto positivo 
sobre o ambiente, modelando boas escolhas e usando oportunidades para 
incentivar a liderança responsável do ambiente por nossos funcionários, 
fornecedores, colaboradores e outros. Desta forma, a ManpowerGroup 
pode ajudar apoiando comunidades mais sustentáveis onde vivemos e 
trabalhamos. Com base no princípio de “Reduzir, Reutilizar e Reciclar”, a 
maior parte das iniciativas ambientais da ManpowerGroup são implantadas 
em nível local, com programas que respondem às necessidades locais e 
nacionais. nós incentivamos as ideias e participação dos funcionários em 
programas ambientais em cada unidade de negócios.
Nosso prédio da matriz mundial – com Certificado LEED Ouro – é um 
modelo que demonstra como o local, materiais de construção, 
conservação de energia e de água e princípios de operação podem reduzir 
o impacto ambiental e criar uma experiência agradável. Nossa intenção é 
usar este modelo para todos os nossos locais, até onde isto seja prático. 
Compras, bens imobiliários e outras funções operacionais devem sempre 
considerar formas de melhorar os resultados ambientais e, como 
resultado, incentivar os indivíduos a aplicarem princípios semelhantes em 
suas vidas pessoais.
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Contribuições e atividades políticas
Inão é permitida a utilização de fundos, propriedades ou outros recursos da Empresa para fazer 
qualquer contribuição ou fornecer qualquer benefício para candidatos, partidos ou atividades 
políticas. Nossa empresa não o reembolsará por qualquer contribuição pessoal feita para fins 
políticos.

todos podem participar de atividades políticas em seu tempo livre e com seus próprios recursos, 
desde que isto não interfira no desempenho dos seus deveres na ManpowerGroup. Não faça 
contribuições políticas, em dinheiro ou em serviços pessoais, em nome da ManpowerGroup.

Matriz Mundial ManpowerGroup, Certificado LEED Dourado.
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Soluções de talento sem fronteiras
Como especialista e líder em tendências do mercado global de trabalho, a ManpowerGroup 
tem uma perspectiva única sobre a importância de combinar pessoas de talento com nossos 
clientes que precisam de suas habilidades, onde quer que essas pessoas e clientes estejam 
no mundo. Em um mundo onde a paisagem demográfica e a incompatibilidade resultante de 
talentos estão se tornando cada vez mais problemáticas para as empresas, a 
ManpowerGroup exerce um papel crítico na conexão entre as duas, de forma eficiente e 
ética. Conhecemos a importância de mobilizar as melhores e mais brilhantes mentes para 
servirmos aos nossos clientes ao redor do mundo.

Esforçamo-nos para cumprir todas as leis que se aplicam à circulação de pessoas entre 
fronteiras e a outras atividades comerciais. temos uma política de tolerância zero em relação 
a tráfico de seres humanos ou de trabalho forçado de qualquer espécie, e cumprimos todas 
as leis internacionais de trabalho e de migração e todos os regulamentos nos locais onde 
operamos. Encorajamos outras entidades a seguirem o nosso exemplo.

Esforçamo-nos para cumprir com as leis e regulamentos de controle de exportações 
relevantes que governam coisas como troca de informações entre fronteiras nacionais, 
incluindo acesso a e-mail e Internet.

Esforçamo-nos para cumprir com leis antiboicote, que proíbem a ManpowerGroup de fazer 
acordos com outros para não fazer negócios com certos países ou empresas.

nossa intenção é cumprir integralmente todas as leis de imigração e normas internacionais 
onde operamos. Sabemos o valor que as pessoas e suas competências nos trazem, e 
conhecemos a importância de possuir autorização de trabalho válida em um país que nos 
acolhe. Aqueles que trabalham fora do seu país natal devem ter todos os vistos e licenças de 
trabalho apropriadas exigidas por lei, antes de chegarem ao país onde pretendem trabalhar, e 
são responsáveis por cumprir com os termos de seus vistos e licenças, assim como com 
impostos, câmbio de moedas e outras leis do país que os recebe.

33   |   Código de ética e conduta



nosso programa 
de conformidade

	 w Administração
	 w Trâmites legais e investigações internas
	 w Recursos para obter orientação e relatar   
  preocupações
	 w Treinamento e certificação
	 w Ação disciplinar
	 w Ausência de retaliação

Páginas 34-38

|    34



Administração
Este Código é administrado e interpretado pelo Encarregado de Conformidade 
Ética Global da empresa, Michael J. Lynch (Michael.Lynch@manpowergroup.
com). O Encarregado de Conformidade Ética Global está autorizado a formular 
e implementar normas, procedimentos e programas educativos destinados a 
promover a eficácia deste Código. Ele também está autorizado a responder a 
perguntas relativas a este Código e sua aplicação a situações específicas.

O Encarregado de Conformidade Ética Global da ManpowerGroup se reporta 
periodicamente ao Conselho de Administração ou ao Comitê apropriado do 
Conselho, no que tange à conformidade deste Código.

Trâmites legais e investigações internas  
Queremos ser responsáveis e precisos em todos os nossos negócios. Assim, 
qualquer pessoa que receba um pedido, queixa, aviso ou tome conhecimento 
de outro modo de que nossa Empresa está sujeita a qualquer procedimento 
legal ou administrativo ou investigação ou pedido de informações pelo 
Governo, deve notificar imediatamente o Consultor Jurídico Geral da Empresa, 
que coordenará e orientará a resposta da nossa Empresa.

Investigações geralmente envolvem questões jurídicas e comerciais 
complexas. Não tente investigar questões jurídicas porque isso poderia 
comprometer a investigação. É da responsabilidade da alta administração da 
Empresa determinar sobre a condução de uma investigação interna, assim 
como determinar os métodos a serem empregados em qualquer investigação.

Se os resultados de qualquer investigação interna ou pelo Governo indicarem 
uma ação corretiva, a alta administração irá determinar as medidas adequadas 
a serem tomadas e será responsável pela execução de tais medidas.

Temos o dever de cooperar totalmente com qualquer investigação interna 
realizada pela nossa empresa. Sujeito a orientações do Consultor Jurídico 
Geral da Empresa ou de advogados externos à Empresa, todos são 
fortemente incentivados a cooperar plenamente, quando solicitados a isso,  
em relação a qualquer investigação de repressão ao crime.
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 Temos de ser verdadeiros em todas as relações com o Governo, com 
agentes da lei ou investigadores internos, e não devemos:

• Destruir, alterar ou ocultar quaisquer documentos ou outras provas 
potencialmente relevantes;

• Fazer declarações enganosas em relação a qualquer investigação por 
nossa Empresa ou pelo Governo;

• Obstruir, influenciar fraudulentamente ou impedir qualquer investigação;

• Tentar fazer com que outros destruam provas; forneçam informações 
falsas ou enganosas ou obstruam qualquer investigação.

Matriz Mundial ManpowerGroup, a primeira nova construção em Milwaukee, Wl a receber o Certificado LEED Dourado
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Recursos para obter orientação e relatar 
preocupações
Para obter orientações sobre a ética empresarial ou preocupação quanto à 
conformidade ou para denunciar uma violação suspeita, planejada ou real, use um 
ou mais dos seguintes métodos:
1. Converse com seu supervisor, gerente, encarregado local de conformidade 

ética ou Encarregado de Conformidade Ética Global da ManpowerGroup.
2. Use o telefone de Emergência para ética Corporativa. o provedor de serviços 

externos da ManpowerGroup, a Global Compliance, pode ser contatado por 
um número telefônico gratuito, da seguinte maneira: 

• Para ligações originadas na América do Norte: 1-800-210-3458.
• Para ligações de fora da América do Norte, visite http://www.

manpowergroup.com/about/documentdisplay.
cfm?DocumentID=1489.

Verifique na lista se o seu país tem um telefone direto, use o 
número de acesso para fazer a ligação.

Se o país não estiver na lista, vá para www.business.att.com/pt/
access.jsp e encontre o número de acesso do país pela AT&T 
(operadora de telefonia). Depois, chame o número de acesso, 
aguarde o tom ou aviso sonoro e então disque 800-210-3458.

 3. Entre em contato com o Encarregado de Conformidade Ética Global e    
 Assistente do Consultor Jurídico Geral

 Michael J. Lynch 
 Telefone: +1-414-906-6580

 E-mail: Michael.Lynch@manpowergroup.com

 Endereço para correspondência: 100 Manpower Place, Milwaukee,                 
 WI 53212, USA.

Treinamento e certificação
Temos uma responsabilidade conjunta por fazer a coisa certa para todos os 
envolvidos e por proteger a reputação da nossa Empresa. Um dos passos mais 
importantes é que todos os funcionários executem o treinamento periódico 
relacionado a este Código e às políticas da Empresa. O Encarregado de 
Conformidade Ética Global indicou programas de treinamento nosso benefício.

Uma vez que desejamos garantir a conformidade com este Código, todos os 
funcionários, no mundo inteiro (exceto associados), e todos os membros do 
Conselho de Administração são obrigados a preencher e entregar um relatório e 
certificação de conformidade, anualmente.
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Ação disciplinar
A falta de conformidade com o Código, com o processo de certificação exigido ou a falha em 
cooperar com uma investigação interna de uma violação real ou suposta deste Código, pode 
constituir base para a ação disciplinar, incluindo a rescisão contratual de trabalho.

Ausência de retaliação
Nossa Empresa proíbe e não irá tolerar retaliação contra quem, de boa fé, relata uma violação 
efetiva ou aparente de qualquer lei, regra, regulamento ou disposição deste Código.

A retaliação ou represália são por si mesmas consideradas uma violação deste Código. Se 
você acredita que sofreu qualquer forma de retaliação, não hesite em comunicar o fato a um 
supervisor ou ao Encarregado de Conformidade Ética Global.

10 Cenário
Qual das afirmações a seguir é uma parte da política 
de relato de violações da conformidade

da ManpowerGroup?
Marque todas as alternativas que se aplicam e, em seguida, clique em CONCLUÍDO para ver a resposta.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu gerente, supervisor, encarregado local de 
conformidade ética ou com o Encarregado de Conformidade Ética Global da ManpowerGroup.

Se você relatar falta de conformidade por alguém, isto será tornado público imediatamente em toda a 
ManpowerGroup.

Se você denunciar uma suspeita de ofensa de boa fé que, depois, for considerada infundada, você 
poderá ser penalizado.
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