A empresa de segurança cibernética do dispositivo à nuvem.

CÓDIGO DE CONDUTA

Na McAfee, assim como nos dedicamos a manter o mundo
seguro contra ameaças cibernéticas, temos o compromisso de
fazer isso da maneira correta: com ética, integridade e
seguindo os propósitos da lei. Os mercados e o setor podem
mudar, mas nosso compromisso inabalável, não.

Todos nós somos responsáveis por cumprir nosso Código de
Conduta. Nossa cultura é, em última instância, um reflexo do
nosso comportamento para com outros funcionários, clientes,
fornecedores e parceiros da McAfee. Jogamos para ganhar, e a
agilidade sempre será importante, mas não às custas da nossa
cultura e valores.
Acima de tudo, minha expectativa é que este Código de
Conduta oriente cada projeto, equipe, escritório e
interação ao redor do mundo. Este documento define
como devemos pensar, falar e agir em nome da McAfee.
Ao aderir aos mais altos padrões éticos, garantimos que
nosso sucesso seja alcançado da maneira correta.
Obrigado pelo compromisso com a nossa cultura de integridade
exemplar.
Peter
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Peter Leav, presidente e
diretor executivo
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Cultura de integridade

Na McAfee, seguimos um conjunto de valores e princípios essenciais que guiam cada
interação e decisão tomada. A integridade está na essência de quem somos. É a base
para o nosso sucesso. Para que a McAfee continue a prosperar, devemos não apenas
entender esses valores e princípios, mas também adotá-los e demonstrá-los por meio
da integridade e profissionalismo que trazemos para nosso trabalho global.
Na McAfee, somos rigorosos no nosso compromisso com a integridade. Ele forma a
base de como conduzimos nossos negócios e tratamos o próximo. Nós nos
comunicamos com clareza, respeito e profissionalismo nos negócios, tratando
funcionários, clientes, prestadores de serviços independentes, consultores,
fornecedores, parceiros, distribuidores e outras pessoas de forma correta. Agimos
como cidadãos corporativos responsáveis, respeitando os direitos humanos e
controlando o impacto dos nossos negócios no mundo ao nosso redor.
Para o benefício do outro, de nossas comunidades e da McAfee, você deve aderir às
expectativas definidas no Código de Conduta, bem como em todas as outras políticas
e procedimentos aplicáveis às atividades relacionadas à McAfee.
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Integridade em nossa

Nossos valores
Conquistamos a excelência com rapidez e agilidade
•

A seriedade da nossa missão requer que alcancemos a excelência em
nossos produtos e entrega.

•

O ritmo com que as ameaças de segurança cibernética surgem exige que
atuemos com rapidez e agilidade.

•

Para alcançar esse equilíbrio, somos prudentes em nossas ações e decisões e
as tomamos com um senso de urgência.

•

Nunca abrimos mão da qualidade.

Entramos para ganhar ou não jogamos
•

Temos como foco principal manter as pessoas seguras e protegidas.

•

Estamos alinhados à nossa estratégia vencedora: jogamos para ganhar e nos
divertimos no processo.

•

É por meio de nossa dedicação, curiosidade e perseverança que nos unimos.

•

A mediocridade não está em nosso vocabulário.

•

Nós nos reunimos para enfrentar nossos adversários: uma equipe unificada e competente.
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Inovamos sem medo
•

Para realizar nossa missão, estamos constantemente experimentando e inovando.

•

Confiamos e motivamos uns aos outros a correr riscos.

•

Encaramos nossas derrotas de cabeça erguida.

•

Nossas derrotas nos deixam mais fortes e inteligentes.

•

Criamos oportunidades para proporcionar o futuro da segurança de ponta.

Praticamos a transparência e franqueza inclusivas
•

Damos e recebemos feedback para celebrar a tomada de riscos e o aprendizado.

•

Nosso feedback é baseado na confiança e respeito, acolhendo as
diferenças de cada um.

•

Assumimos todos os nossos compromissos e nos comunicamos
de maneira transparente e direta sobre o que funciona e o que não funciona.

•

A integridade está na essência de quem somos. Nunca pegamos atalhos.

Nós colocamos o cliente no centro
•

Nós colaboramos para além de nossos limites a fim de priorizar o cliente.

•

Nós ouvimos as necessidades dos clientes.

•

Nós valorizamos o feedback deles e priorizamos a experiência deles em nosso propósito e
entrega.

•

Nós fornecemos uma experiência excepcional para cada cliente em todas
as interações.
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Suas responsabilidades
O Código de Conduta, incluindo o Código de Ética anexado como um adendo, que
faz parte deste Código de Conduta, se aplica e define as expectativas para todos os
funcionários, bem como membros não funcionários da Diretoria, no que tange as
atividades relacionadas à McAfee. O Código de Conduta também se aplica a
prestadores de serviços independentes, consultores, fornecedores, parceiros e
distribuidores, bem como a todas as outras pessoas que fazem negócios com a
McAfee. Aqueles que fazem negócios com a McAfee podem estabelecer políticas
mais rígidas, mas não podem atuar sob políticas mais brandas.
Antes de agir, você é responsável por buscar orientação sobre quaisquer políticas ou
práticas que não conheça muito bem. Em caso de dúvidas sobre a aplicação do Código
de Conduta, entre em contato com o departamento McAfee Ethics and Compliance
Office. Além disso, você é responsável por denunciar quaisquer preocupações éticas,
incluindo possíveis violações ao Código de Conduta.
Você é responsável por ler, compreender e seguir o Código de Conduta. Qualquer
pessoa que viole o Código de Conduta estará sujeita a medidas disciplinares que
podem incluir a rescisão do contrato de trabalho ou outro serviço prestado à McAfee.
Qualquer pessoa que viole a lei também pode estar sujeita a penas criminal e civil.
O Código de Conduta estabelece os cinco princípios de conduta da McAfee:
•

Integridade em nossa essência
Difundimos e seguimos um conjunto de valores e princípios essenciais
baseados na integridade. Nossa integridade é demonstrada na maneira como
trabalhamos, a cada minuto de cada dia, tanto internamente na McAfee
quanto externamente com aqueles com quem interagimos. Aceitamos nosso
papel como cidadãos corporativos responsáveis, incluindo a defesa de
oportunidades de emprego igualitárias e apoio à diversidade e inclusão.
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•

Integridade com o outro
Agimos de maneira profissional, demonstrando respeito por nossos colegas.
Trabalhamos como uma equipe, apoiando uns aos outros enquanto buscamos
o sucesso contínuo dos negócios da McAfee.

•

Integridade em interações de negócios
Demonstramos os mais altos padrões éticos em cada interação de negócios,
tratando nossos funcionários, clientes, prestadores de serviços independentes,
consultores, fornecedores, parceiros, distribuidores e outras pessoas com
equidade, honestidade e respeito. Evitamos situações em que conflitos de
interesse possam interferir, ou pareçam interferir, em nossa capacidade de
tomar decisões de negócios sólidas que apoiem as metas, princípios e políticas
da McAfee.

•

Integridade nas práticas de negócios
Seguimos os requisitos de conformidade como nosso procedimento
operacional padrão. Respeitamos as leis e regulamentos aplicáveis dos países
onde fazemos negócios, incluindo as diretrizes a seguir para garantir a
segurança, a coleta e o uso legais dos dados pessoais que são confiados a nós
por funcionários, clientes, prestadores de serviços independentes, consultores,
fornecedores, parceiros, distribuidores e outras pessoas.

•

Integridade com a reputação e os ativos da empresa
Reconhecemos e protegemos o valor da reputação, ativos físicos, propriedade
intelectual, informações confidenciais e proprietárias, marcas comerciais e
marcas da McAfee.
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Dúvidas
e relatos de preocupações

Para ajudar nossa empresa a conduzir os negócios com integridade e profissionalismo
inabaláveis, todos a quem o Código de Conduta se aplica têm a obrigação de
denunciar possíveis violações à lei, regulamento, Código de Conduta e outras
diretrizes da empresa, conforme descrito abaixo.

Como buscar orientação
Como não é possível descrever todas as situações no Código de Conduta, você deve
buscar orientação sempre que não tiver certeza do plano de ação correto. Há muitas
maneiras de tirar dúvidas sobre o Código de Conduta:
•

Você pode enviar sua dúvida a ethics@mcafee.com.

•

Você pode tirar dúvidas ou denunciar preocupações a grupos internos
especializados em lidar com tais questões, incluindo os departamentos
Jurídico, Recursos Humanos, Auditoria Interna, Segurança Corporativa ou
Segurança da Informação.

•

De acordo com a Política de Comunicação de Portas Abertas da McAfee, se
você não se sentir confortável para levantar uma questão com seu gerente,
poderá levantá-la com o gerente do seu gerente ou com qualquer gerente
em sua cadeia de gestão direta.
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Para outras preocupações relacionadas ao trabalho, entre em contato com o
departamento de Recursos Humanos ou com seu representante de RH.
Possíveis violações do Código de Conduta, Código de Ética ou outras diretrizes da
empresa devem ser denunciadas de acordo com a Seção 3.9 do Código de Ética.
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Integridade com o outro

Um dos nossos valores essenciais é trabalhar como uma equipe, com respeito e
confiança uns pelos outros. Nós nos esforçamos para manter uma comunicação
transparente e honesta e para proteger nossos colegas de discriminação, assédio ou
práticas inseguras.

Comunicação transparente e honesta
Valorizamos o fluxo livre de pensamentos, ideias, perguntas e preocupações.
Incentivamos você a levantar questões ou preocupações relacionadas ao trabalho assim
que elas surgirem seguindo os processos estabelecidos.
Não toleramos retaliação contra ninguém por fazer perguntas ou relatos de boa-fé
sobre possíveis violações da lei, regulamento, Código de Conduta ou outras
diretrizes da empresa.

Antiassédio
Temos o compromisso de propiciar um espaço de trabalho livre de assédio. Não
toleramos o assédio de indivíduos por gerentes ou colegas de trabalho. Devemos
tratar a todos com dignidade e respeito.
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Oportunidades de emprego igualitárias, diversidade e inclusão
Diversidade e inclusão são valores essenciais na McAfee. Exigimos isso da nossa força
de trabalho e esperamos que os prestadores de serviços independentes, consultores,
fornecedores, parceiros, distribuidores e todos os outros que fazem negócios com a
McAfee tenham esse mesmo valor. Criar um sentimento de pertencimento para todos
é nossa crença e define o ambiente que nos esforçamos para oferecer.
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A McAfee é uma empregadora que oferece oportunidades iguais de emprego, e não
discriminamos funcionários ou candidatos com base em raça, cor, religião, sexo,
nacionalidade ou descendência. Também não fazemos discriminação com base em
idade, deficiência, condição médica ou informações genéticas. Além disso, não
discriminamos pessoas com base no status de militar ou veterano.
A McAfee não discrimina com base em gravidez,
estado civil, gênero, expressão de gênero,
identidade de gênero, orientação sexual ou
qualquer outro status ou característica
protegida por leis, regulamentos ou decretos
aplicáveis.
Para funcionários e candidatos com
deficiência, também realizamos adaptações
razoáveis conforme exigido por lei.
Você deve seguir esses princípios em todas as áreas de trabalho, incluindo
recrutamento, contratação, treinamento, promoção, remuneração, benefícios,
transferência e programas sociais e recreativos.

Segurança
A McAfee tem o compromisso de propiciar um
local de trabalho seguro para seus funcionários,
prestadores de serviços independentes,
consultores, fornecedores, parceiros,
distribuidores e outros nas propriedades da
McAfee.
Você deve cumprir as leis, padrões e
diretrizes de segurança que se aplicam aos
nossos negócios.

Violência no espaço de trabalho
Nosso compromisso com a segurança é inabalável. Na McAfee, não permitimos nem
toleramos comportamentos violentos. Isso inclui comportamentos ameaçadores de
qualquer tipo (explícitos ou implícitos), perseguição de um indivíduo ou quaisquer atos
de abuso físico ou emocional. As denúncias de violência no espaço de trabalho são
tratadas com seriedade, serão investigadas e resultarão nas ações apropriadas.
Exemplos de violência no espaço de trabalho incluem, sem limitações:
•

Empurrões

•

Arremesso de objetos

•

Ataques físicos

•

Destruição de propriedade

•

Ameaças verbais ou
escritas
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Para obter mais informações, consulte a Diretriz para Demissão e
Disciplina/Comportamento no Espaço de Trabalho da McAfee.

Integridade nas interações de negócios

Comunicar-se de maneira profissional
A forma como nos comunicamos oralmente e por escrito é uma expressão direta da
nossa marca. Em todas as nossas comunicações e interações de negócios, fale com
clareza, concisão, respeito e profissionalismo. Comunicações não profissionais e
ambíguas podem prejudicar a McAfee. Até mesmo comunicações bem-intencionadas
podem ser mal interpretadas. Os exemplos de comunicação incluem e-mails, materiais
de apresentação, mensagens de voz, mensagens de texto e mensagens instantâneas,
bem como conteúdos em redes sociais e sites.

Condução dos negócios com clientes, fornecedores,
distribuidores e outros
Nosso sucesso é baseado em relações sólidas de confiança e respeito mútuo com
nossos clientes, fornecedores, distribuidores e outros. Para manter essas relações
sólidas, tratamos todos com quem lidamos com equidade, honestidade e respeito.
Em nossas práticas de marketing e interações com clientes e possíveis clientes,
sempre representamos os produtos e serviços da McAfee de maneira adequada e
precisa.
Esperamos que as pessoas com quem fazemos negócios, incluindo prestadores de
serviços independentes, consultores, fornecedores e distribuidores, cumpram todas as
leis, regulamentos, Código de Conduta e outras diretrizes aplicáveis da empresa e
responsabilizem a cadeia de fornecimento associada por essas expectativas.
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Prestadores de serviços independentes, consultores, fornecedores, distribuidores e
outras pessoas que fazem negócios com a McAfee estão sujeitos à rescisão da relação
com a McAfee por violações da legislação, regulamento, Código de Conduta ou outras
diretrizes da empresa.
Ao fazer negócios ou se envolver com o Governo dos Estados Unidos, os funcionários
da McAfee e outras pessoas atuando em nome da McAfee devem cumprir os
requisitos estabelecidos em nossa Política sobre Fazer negócios com o Governo dos
Estados Unidos.

Como ser um cidadão corporativo responsável
Como uma demonstração contínua de nosso compromisso com a responsabilidade
social corporativa, buscamos ativamente oportunidades que permitam que nossos
funcionários participem do desenvolvimento de outras pessoas por meio de
parcerias com organizações responsáveis em nossas comunidades. Cada região
geográfica pode ter necessidades diferentes, mas há uma constante imutável: o
entusiasmo pelo serviço e o espírito de caridade da McAfee.
Nossos investimentos generosos, por meio de voluntariado e apoio financeiro
combinados, são a manifestação desse espírito de caridade, pois servimos lado a lado,
participando de uma ampla variedade de atividades de caridade. Em tudo o que
fazemos, nos comprometemos com os mais altos padrões de ética expressos sobre
direitos humanos e questões ambientais, sanitárias e de segurança.
Apoiamos a educação e o desenvolvimento das
comunidades onde vivemos, trabalhamos e nos
divertimos, e somos líderes nesses esforços.
Tomamos decisões de negócios considerando os
impactos de curto e longo prazo no meio
ambiente e na comunidade.
Somos contra o tráfico de pessoas, trabalho forçado,
escravidão por dívida, servidão por contrato e
trabalho escravo. Não toleraremos essas práticas e trabalhamos para evitá-las em
nossas operações e cadeia de fornecimento onde quer que façamos negócios.
Você deve agir e realizar suas atividades de modo a apoiar nossa sólida reputação
global de comportamento ético e responsabilidade social.
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Antitruste
A Política de Concorrência e Antitruste da McAfee reflete as práticas que devemos
seguir para garantir a conformidade com as leis de concorrência e antitruste ao redor
do mundo.
Embora existam nuances em diferentes países, as leis antitruste geralmente
adotam os mesmos princípios básicos:
•

Nunca concorde com os concorrentes para limitar a competição

•

Nunca abuse da posição de liderança no setor

As leis antitruste são elaboradas para incentivar a concorrência em benefício do
mercado e de seus participantes. Essas leis proíbem a restrição excessiva do comércio.
A Política de Concorrência e Antitruste da McAfee proíbe quaisquer acordos com
concorrentes que possam limitar a concorrência ou restringir o comércio em excesso.
Nunca discuta o seguinte ao lidar com concorrentes:
•

Definição de preços ou outras condições de venda

•

Divisão de mercados por produto, clientela ou geografia

•

Definição de níveis de produção

As consequências de violar leis antitruste são extremamente graves. A McAfee e o
indivíduo envolvido estarão sujeitos a penas criminais sérias.
Embora existam certas exceções legais, a Política de Concorrência e Antitruste da
McAfee proíbe:
•

A participação em práticas específicas que excluem nossos concorrentes

•

A punição de um cliente que faça negócios com um concorrente, recusando
ou ameaçando recusar benefícios

Siga as políticas de preços e merchandising da McAfee com rigidez ao lidar com
distribuidores e revendedores. A Política de Concorrência e Antitruste da McAfee
detalha nossa política e padrões antitruste. Em caso de dúvidas, entre em contato com
o departamento jurídico para obter orientação.
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Suborno e anticorrupção
A McAfee proíbe estritamente todas as formas de suborno. Nossa política é cumprir
todas as leis anticorrupção e registrar com precisão todas as transações nos registros
da McAfee.
Não é permitido oferecer ou aceitar subornos
nem facilitar ou participar de atividades
corruptas de qualquer tipo em nenhuma
situação. Não fazemos pagamentos de
facilitação em nome da McAfee a qualquer
funcionário do governo, tendo em vista que as
legislações de muitos países definem
pagamentos de facilitação como suborno.
A política da McAfee também proíbe terceiros, como clientes, prestadores de
serviços independentes, consultores, fornecedores, parceiros, distribuidores e todas
as outras pessoas que fazem negócios com a McAfee, de oferecer, prometer ou
pagar subornos. Se você acredita que um terceiro pode tentar oferecer um suborno
relacionado aos negócios da empresa, nunca se envolva com essa pessoa.
Consulte a Política anticorrupção para terceiros e a política de Presentes, Refeições,
Entretenimento e Viagens (“GMET”) relevante para entender por completo nossas
expectativas anticorrupção. O departamento jurídico está disponível para auxiliar no
esclarecimento de quaisquer regras ou leis especiais aplicáveis. Você deve sempre
obter a aprovação conforme estabelecido na política de GMET relevante antes de
fornecer qualquer objeto de valor a um funcionário do governo.

Presentes, refeições, entretenimento e viagens
A troca ou oferta de GMET pode criar um conflito de interesse real ou percebido ou
uma situação em que essas despesas podem ser vistas como um suborno de acordo
com as leis aplicáveis e os padrões internacionais. A McAfee espera que você e todos
os terceiros cumpram os seguintes princípios ao oferecer ou receber GMET:
•

Cumprimos as leis anticorrupção.

•

O GMET deve ter uma finalidade legítima, como promover, demonstrar ou
explicar um produto, posição ou serviço da empresa.

•

O GMET não deve impor qualquer obrigação ao destinatário. Não aceitamos,
oferecemos, prometemos ou damos qualquer oferta de valor com a intenção
de influenciar indevidamente qualquer ato ou decisão do destinatário ou com a
intenção de comprometer a objetividade do destinatário na tomada de
decisões de negócios.

•

A oferta de GMET deve ser feita de forma aberta e transparente, razoável
e adequada, levando em conta a relação de negócios e os costumes
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locais, e não deve causar constrangimento por sua divulgação.
•

Registre com precisão todos os GMET fornecidos em nome da McAfee.

•

O GMET pode ser fornecido a um funcionário do governo (incluindo
funcionários de agências governamentais, instituições públicas e empresas
estatais) apenas em circunstâncias limitadas e somente de acordo com a
Política de GMET relevante.

Para obter mais informações, consulte a política de GMET relevante. Em caso de
dúvidas e para obter orientações adicionais, consulte o Departamento Jurídico.
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Integridade nas práticas de negócios

Como uma empresa global, a McAfee deve cumprir as leis dos diversos países nos
quais faz negócios. Cada um de nós é responsável por conhecer e seguir todas as
leis ou regulamentos aplicáveis.
Também devemos agir de maneira a defender o propósito e a intenção da lei.
Alguns dos assuntos jurídicos que encontramos incluem antitruste, anticorrupção,
importação e exportação, propriedade intelectual, conflitos de interesse, privacidade,
comunicações públicas e negócios com entidades governamentais.
Sempre siga os padrões mais altos quando o Código de Conduta ou as diretrizes da
empresa forem diferentes das leis ou regulamentos locais. Se você acreditar que os
requisitos do Código de Conduta estão em conflito com a legislação local, consulte o
Departamento Jurídico. A violação de leis e regulamentos pode ter consequências
graves para a McAfee e para os indivíduos envolvidos. Quando surgirem dúvidas sobre
essas ou outras questões jurídicas, sempre busque a orientação do Departamento
Jurídico.

Gestão e conformidade ambiental, sanitária e de segurança
As leis, padrões, requisitos e políticas ambientais existem para proteger o mundo e
seus habitantes. Algumas dessas leis se aplicam aos nossos produtos, práticas e
operações de negócios em todo o mundo. Temos a responsabilidade de compreender
e seguir esses requisitos, incluindo a conservação de energia, água e outros recursos
naturais, a gestão adequada de materiais e resíduos e o cumprimento de licenças
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ambientais e requisitos sanitários e de segurança. Temos respeito pelos recursos
usados na criação de nossos produtos e serviços e buscamos reduzir o desperdício e o
impacto ambiental de nossas operações comerciais. Esperamos que nossos
fornecedores e outros em nosso ecossistema de negócios cumpram todas as leis e
padrões ambientais, sanitários e de segurança aplicáveis em suas operações.

Conformidade para importação e exportação
Em todos os países em que fazemos negócios,
leis e regulamentos regem as importações e
exportações. Muitas dessas leis e regulamentos
restringem ou proíbem o envio físico de nossos
produtos ou a transferência ou transmissão
eletrônica de software e tecnologia para
determinados destinos, entidades ou pessoas
estrangeiras. Em muitos casos, a legislação exige
uma licença de exportação ou outras
aprovações governamentais adequadas antes
que um item possa ser enviado ou transferido.
Você tem a responsabilidade de cumprir essas leis e regulamentos. Portanto, você
deve garantir o desembaraço aduaneiro dos produtos e não deve:
•

Proceder com uma transação se você souber que uma violação ocorreu ou está
prestes a ocorrer

•

Transferir software e tecnologia controlados, a menos que as autorizações
apropriadas sejam obtidas

•

Atribuir um valor monetário inadequado a bens e serviços

Violações, mesmo que acidentais, podem resultar em multas e penalidades
significativas, recusa de licenças de exportação, perda de privilégios de exportação
e/ou inspeções e atrasos na alfândega. Como essas leis e regulamentações são
complexas e únicas em cada país, você deve sempre consultar o Departamento
Jurídico se tiver dúvidas sobre as regulamentações de importação ou exportação.

Uso de informações privilegiadas
O uso de informações privilegiadas ocorre quando alguém negocia ou executa
transações em ações de uma empresa ou recomenda que outra pessoa negocie ou
execute transações em ações de uma empresa estando ciente de informações
materiais não públicas sobre a empresa. O uso de informações privilegiadas também
ocorre quando alguém divulga informações materiais não públicas sobre uma
empresa para outra pessoa que pode negociar ou de outra forma executar transações
em ações dessa empresa devido a tais informações.
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Informações materiais não públicas são informações sobre uma empresa que
geralmente não são de conhecimento público e que um investidor sensato pode
considerar relevantes para a compra ou venda de ações da empresa. Qualquer pessoa
que tenha conhecimento de informações materiais não públicas sobre a McAfee ou
qualquer outra empresa não deve negociar ou executar transações em ações da
McAfee ou ações de outra empresa, divulgar essas informações a terceiros que possam
negociar ou de outra forma executar transações em tais ações devido a essas
informações, ou de outra forma usar essas informações para obter vantagem pessoal
ou para a vantagem pessoal de terceiros.
Os Estados Unidos e muitos outros países têm leis que proíbem a negociação de
informações privilegiadas. Para saber mais sobre a negociação de informações
privilegiadas, incluindo as principais definições e exemplos de informações materiais
não públicas, consulte a Política de Informações Privilegiadas da McAfee.

Preparação de registros precisos para finanças e outros fins
As decisões de negócios que tomamos são baseadas em nossos registros financeiros e
comerciais. É nossa responsabilidade garantir que os livros e registros da McAfee
sejam completos, imparciais, precisos e oportunos, bem como reflitam nitidamente as
operações e atividades de negócios da empresa.
Arranjos contratuais, cartões de ponto e
relatórios de despesas, bem como
quaisquer outros registros exigidos no
curso de nosso trabalho, devem ser
precisos, completos e devidamente
autorizados. Se houver dúvidas, peça
ajuda a um gerente. Se você descobrir que
os registros podem estar imprecisos,
informe isso imediatamente ao
departamento financeiro ou jurídico. A
falsificação de registros não será tolerada
em nenhuma circunstância.
Nós nos esforçamos para conduzir os negócios e manter registros consistentes com os
padrões contábeis relevantes e contratamos auditores para nos ajudar a confirmar
isso. Todos os funcionários e aqueles que atuam sob nossa direção são obrigados a
cooperar com nossos auditores.

Propriedade intelectual
As inovações e desenvolvimentos de produtos são a essência de nosso negócio e
requerem proteção. Protegemos legalmente a propriedade intelectual que
desenvolvemos, respeitando também os direitos de terceiros sobre a propriedade
intelectual deles.
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Você não pode copiar, reproduzir ou transmitir material protegido, como documentos
escritos, peças de arte, músicas, vídeos, fotografias, filmes e software, a menos que
tenha autorização ou licença para fazê-lo.
Exemplos de ações que você não deve fazer incluem, sem limitações:
•

Copiar material protegido sem permissão

•

Reproduzir peças de arte protegidas sem permissão

•

Divulgar informações confidenciais a qualquer solicitante sem um acordo
de não divulgação

•

Compartilhar informações confidenciais com outras pessoas após sair da McAfee

•

Usar músicas protegidas em um vídeo interno sem permissão

•

Enviar fotos não licenciadas para nossa agência de marketing

•

Usar filmes em uma apresentação de produto e não para uma finalidade
de "uso razoável"

•

Incentivar um colega a usar informações confidenciais obtidas
externamente sem permissão

•

Piratear um programa de software para um membro da equipe

Privacidade e segurança
Cada um de nós tem a responsabilidade de cumprir nossas políticas de privacidade e
segurança, incluindo requisitos para análises de Segurança da Informação e Escritório
de Privacidade da maioria dos novos produtos e atualizações, novos fornecedores e
transferências de dados pessoais fora da McAfee. Também temos a responsabilidade
de cumprir as leis de privacidade dos países nos quais fazemos negócios.
Temos o compromisso de proteger os dados pessoais. Asseguramos os direitos legais
de nossos funcionários e clientes de controlar o uso de seus dados pessoais.
Consulte o setor jurídico em caso de dúvidas.

Comunicações externas
Apenas funcionários autorizados e porta-vozes aprovados podem fazer declarações
públicas em nome da McAfee para a mídia ou investidores.
Se você for contatado por um repórter, blogueiro, analista ou público solicitando
comentários em nome da McAfee sobre um assunto para o qual você não tem
autorização expressa dos departamentos de Marketing e Comunicações e do vicepresidente sênior do seu grupo de negócios para falar em nome da empresa, não
responda. Encaminhe a solicitação para Media@McAfee.com ou para o departamento
jurídico.
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Integridade com ativos da empresa

Dedicamos recursos consideráveis para desenvolver e manter ativos usados para
os negócios da empresa. Cada um de nós tem a responsabilidade de cumprir todas
as políticas e procedimentos que protegem o valor dos ativos da McAfee. Isso
inclui ativos físicos e eletrônicos, bem como a marca, o nome e a reputação da
McAfee. Devemos também proteger as informações confidenciais que
funcionários, clientes, prestadores de serviços independentes, consultores,
fornecedores, parceiros, distribuidores e outros confiaram a nós.

Proteção de marcas e marcas comerciais
Nossas marcas e marcas registradas representam alguns de nossos ativos mais
valiosos, e a proteção delas é vital para manter esse valor e seu reconhecimento
contínuo no mercado. As diretrizes estabelecidas ajudam a determinar quando e
como usá-las. Independentemente do tipo de comunicação, a quem ela é direcionada
interna ou externamente ou se é desenvolvida pela McAfee ou por terceiros, como
agências de marketing, distribuidores de canal ou OEM, as Diretrizes de identidade da
marca devem ser seguidas.
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Representação da McAfee
A reputação e o nome da McAfee estão diretamente relacionados ao nosso valor e
devem ser preservados sempre que representarmos nossa empresa. Ao falar ou
escrever publicamente sobre a McAfee, segurança cibernética ou assuntos de
negócios e tecnologia, suas declarações podem refletir na McAfee. Isso inclui
situações em que os funcionários falam ou escrevem formalmente como
representantes autorizados da McAfee, como em apresentações do setor, publicações
em blogs ou em perfis McAfee em redes sociais. Também inclui situações em que os
funcionários falam ou escrevem sobre esses assuntos em suas contas pessoais, como
nas redes sociais e fóruns da comunidade.
A Política de Blogs e Mídias Sociais da
McAfee descreve as principais
considerações e requisitos para essas
situações e ajudará você a seguir o
Código de Conduta. Nunca revele
informações confidenciais ou
compartilhe detalhes em excesso nas
redes sociais. Depois que as
informações são compartilhadas na
internet, não é possível removê-las ou
excluí-las. Se você não tiver certeza se
deve publicar algo em seu currículo
on-line ou redes sociais, envie um email para
McafeeSocialMedia@McAfee.com.
A divulgação indevida de informações confidenciais da McAfee ou de terceiros pode resultar em
medidas disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho ou outro serviço
prestado à McAfee, conforme a legislação local aplicável.
Certos assuntos ou atividades também podem exigir outros requisitos de préaprovação e revisão. Isso inclui discussões sobre pesquisas de ameaça ou assumir
posições de liderança em associações comerciais ou diretorias. Para obter mais
informações, consulte a Política Antitruste de Competição e as Diretrizes de
Compromisso Pessoal com Diretorias de organizações externas.
Sempre seja preciso e claro sobre sua relação com a McAfee. Ao publicar conteúdos
em sites pessoais, certifique-se de declarar que as opiniões são suas e não
necessariamente refletem as da McAfee.
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Aprovações e renúncias
O Código de Conduta define as expectativas para sua conduta. Quando determinadas
situações exigirem a permissão da gerência ou de outra pessoa, antes de tomar
qualquer ação você precisa levantar a questão imediatamente para propiciar tempo
suficiente para a revisão e aprovação necessárias.
Em uma circunstância específica, podemos considerar apropriado renunciar a uma
disposição do Código de Conduta. Para solicitar uma isenção, fale com um gerente,
que avaliará a solicitação com outras pessoas, como Auditoria Interna, Jurídico ou
Recursos Humanos. As isenções ao Código de Conduta exigem a permissão do Diretor
Financeiro, do Conselheiro Geral e do Diretor de Pessoal da McAfee.
Qualquer isenção de uma disposição deste Código para um membro da Diretoria ou
executivo deve ser aprovada pela Diretoria ou por um comitê devidamente
autorizado pela Diretoria.

Lembretes
O Código de Conduta serve como guia para conduzir os negócios com integridade. Não
é um contrato de trabalho e não confere direitos trabalhistas.
O Código de Conduta não é uma lista completa das diretrizes da empresa. Outras
políticas e diretrizes estão disponíveis no site da intranet de Ética e Conformidade.
Espera-se que você conheça e cumpra todas as políticas e diretrizes da empresa
relacionadas ao seu cargo na McAfee, bem como todas as leis e regulamentos
aplicáveis. A violação de outras políticas e diretrizes da McAfee também pode resultar
em medidas disciplinares que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho ou
outro serviço prestado à McAfee.
A McAfee pode alterar o Código de Conduta de tempos em tempos como julgar
necessário ou apropriado sem notificação prévia, conforme permitido por lei.
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Adendo ao Código de Conduta da McAfee
Código de Ética
1. Finalidade
A Diretoria (a “Diretoria”) da McAfee Corp. (junto a suas subsidiárias, a “Corporação”) adotou este
Código de Ética (o “Código”) para:
a) promover uma conduta honesta e ética, incluindo a resolução ética de conflitos de
interesse aparentes ou reais;
b) promover a divulgação completa, imparcial, precisa, oportuna e compreensível em
relatórios e documentos que a Corporação registra ou envia à Comissão de Valores
Mobiliários dos Estados Unidos e em outras comunicações públicas feitas pela
Corporação;
c) promover a conformidade com regulamentos, regras e legislação governamental
aplicáveis;
d) promover a proteção dos ativos da Corporação, incluindo oportunidades corporativas e
informações confidenciais;
e) promover práticas comerciais corretas;
f)

impedir irregularidades; e

g) garantir a responsabilidade de aderir ao Código.

2. Escopo
Todos os diretores, executivos e funcionários devem estar familiarizados com o Código, cumprir
suas disposições e denunciar qualquer suspeita de violação, conforme descrito abaixo na Seção
3.9 - Denúncias e investigação de violações e na Seção 3.10 - Aplicação da lei.

OUTUBRO 2020

23

CÓDIGO DE CONDUTA

3. Política
3.1 Conduta ética e honesta
A política da Corporação é promover altos padrões de integridade, conduzindo suas relações de
maneira ética e honesta.
Cada diretor, executivo e funcionário deve agir com integridade e observar os mais altos padrões
éticos de conduta de negócios em suas interações com clientes, fornecedores, parceiros,
prestadores de serviços, concorrentes e funcionários da Corporação, bem como qualquer outra
pessoa com quem tenha contato durante a execução de seu trabalho.

3.2 Conflitos de interesse
Um conflito de interesses ocorre quando o interesse privado de um indivíduo (ou o interesse de
um membro de sua família) interfere, ou parece interferir, nos interesses da Corporação como um
todo. Um conflito de interesses pode surgir quando um funcionário, executivo ou diretor (ou um
membro de sua família) toma medidas ou tem interesses que podem dificultar a execução de seu
trabalho para a Corporação de maneira objetiva e eficaz. Os conflitos de interesse também
surgem quando um funcionário, executivo ou diretor (ou um membro de sua família) recebe
benefícios pessoais indevidos como resultado de seu cargo na Corporação. Quaisquer atividades
ou situações que pareçam representar um conflito de interesse com a Corporação devem ser
evitadas. Isso inclui atividades que concorrem com a Corporação ou interferem no desempenho
adequado dos deveres ou responsabilidades de um indivíduo para com a Corporação.
Empréstimos da Corporação a, ou garantias pela Corporação de obrigações de, funcionários ou
seus familiares são especialmente preocupantes e podem constituir benefícios pessoais
impróprios aos favorecidos de tais empréstimos ou garantias, dependendo dos fatos e
circunstâncias. Empréstimos da Corporação a, ou garantias pela Corporação de obrigações de,
qualquer diretor ou executivo ou seus familiares são expressamente proibidos. Para os fins desta
política, “executivo” deve incluir todo o pessoal não administrativo que se reporta diretamente ao
Diretor Executivo.
Devem ser evitadas atividades envolvendo interesses pessoais, alheios aos negócios ou familiares
que possam prejudicar a capacidade de tomar decisões tendo em vista o melhor interesse da
Corporação. Não deve ocorrer o uso de informações ou ativos da empresa, exceto conforme
permitido pela Política de Uso Aceitável da Corporação. Além desses requisitos, ao realizar
negócios externos, os funcionários também devem seguir as Diretrizes para Condução de
Negócios Externos.
A existência ou não de um conflito de interesses pode não ser clara. Os conflitos de interesse
devem ser evitados, a menos que sejam especificamente autorizados.
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Com a exceção de diretores e executivos, as pessoas que tiverem dúvidas sobre um possível ou
aparente conflito de interesses, ou que tenham conhecimento de um conflito real ou potencial,
devem discutir o assunto e buscar uma determinação e autorização prévia ou aprovação do
departamento Ethics and Compliance Office da McAfee.
Os diretores e executivos devem buscar determinações e autorizações ou aprovações prévias de
possíveis conflitos de interesse exclusivamente do Comitê de Nomeação e Governança
Corporativa.
Para obter mais informações sobre conflitos de interesse, consulte o Manual de Conflitos de
Interesse da McAfee.

3.3 Conformidade
Os funcionários, executivos e diretores devem cumprir, com propósito e intenção, todas as leis,
regras e regulamentos aplicáveis nas cidades, estados e países em que a Corporação atua.
Embora nem todos os funcionários, executivos e diretores conheçam todas as leis, regras e
regulamentos aplicáveis em detalhes, é importante saber o suficiente para determinar quando
buscar orientação do pessoal apropriado.
As dúvidas sobre conformidade devem ser enviadas por telefone ou on-line pela Ethics and
Compliance Helpline da McAfee.
Nenhum diretor, executivo ou funcionário pode comprar ou vender quaisquer ações da
Corporação enquanto estiver em posse de informações materiais não públicas sobre a
Corporação. Além disso, nenhum diretor, executivo ou funcionário pode comprar ou vender ações
de outra empresa enquanto estiver em posse de informações materiais não públicas sobre essa
empresa. É contra as políticas da Corporação, além de ilegal, um diretor, executivo ou funcionário
usar as informações materiais não públicas sobre a Corporação ou qualquer outra empresa para:
a) obter lucro para si; ou
b) aconselhar direta ou indiretamente outras pessoas que podem decidir fazer um
investimento com base nessas informações.

3.4 Divulgação
Os relatórios periódicos da Corporação e outros documentos registrados na Comissão de Valores
Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo todas as demonstrações financeiras e outras
informações financeiras, devem cumprir as leis federais de valores mobiliários aplicáveis e as
regras da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Cada diretor, executivo e funcionário que contribui de alguma forma para a preparação ou
verificação das demonstrações financeiras da Corporação e outras informações financeiras devem
assegurar que os livros, registros e contas da Corporação sejam mantidos com precisão. Cada
diretor, executivo e funcionário deve cooperar totalmente com os departamentos de
contabilidade e auditoria interna da Corporação, bem como com contadores públicos
independentes e com o advogado da Corporação.
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Cada diretor, executivo e funcionário envolvido no processo de divulgação da Corporação deve:
estar familiarizado e cumprir os procedimentos e controles de divulgação da Corporação e o
controle interno de relatórios financeiros; e
realizar todas as medidas necessárias para garantir que todos os registros junto à Comissão de
Valores Mobiliários dos Estados Unidos e todas as outras comunicações públicas sobre a condição
financeira e de negócios da Corporação forneçam uma divulgação completa, imparcial, precisa,
oportuna e compreensível.

3.5 Proteção e uso adequado dos ativos da Corporação
Os ativos físicos da Corporação incluem instalações, equipamentos e sistemas de comunicações e
computadores. Todos os diretores, executivos e funcionários devem proteger os ativos da
Corporação e assegurar o uso apropriado deles. Roubo, negligência e perda têm um impacto
direto na rentabilidade da Corporação e são proibidos.
Todos os ativos da Corporação devem ser usados somente para os fins legítimos dos negócios,
exceto conforme permitido pela Política de Uso Aceitável. Os diretores, executivos e funcionários
devem proteger os ativos físicos da Corporação contra roubo, perda, danos e uso impróprio,
incluindo permitir que uma pessoa não autorizada tenha acesso aos ativos. Qualquer incidente
suspeito de fraude, roubo ou dano ou perda proposital ou acidental deve ser denunciado
imediatamente ao Security Fusion Center para investigação.
As mesas, baias, escritórios, dispositivos de computação e equipamentos telefônicos da
Corporação não são privados. A Corporação se reserva o direito de monitorar o acesso e uso
individuais dos dados, sistemas de informações, e-mails e recursos da Corporação, incluindo o
monitoramento de padrões de análise de uso e conteúdo das comunicações por dados e voz. A
análise de e-mails particulares pode estar sujeita a restrições ou regulamentos em algumas
jurisdições. Consulte a Política de Uso Aceitável.
A obrigação de proteger os ativos da Corporação inclui as informações proprietárias da
Corporação. As informações proprietárias incluem propriedade intelectual, como segredos
comerciais, patentes, marcas comerciais e direitos autorais, bem como planos de negócios e de
marketing, ideias de engenharia e produção, projetos, bancos de dados, registros e quaisquer
dados ou relatórios financeiros não públicos. A distribuição ou o uso não autorizado dessas
informações é proibido, e pode também ser ilegal e resultar em penas civis ou criminais.
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3.6 Oportunidades corporativas
Todos os diretores, executivos e funcionários têm o dever para com a Corporação de promover
seus interesses quando surgir a oportunidade. Os diretores, executivos e funcionários estão
proibidos de aproveitar para si próprios (ou para o benefício de amigos ou familiares) as
oportunidades descobertas por meio do uso de ativos, propriedades, informações ou posição da
Corporação. Os diretores, executivos e funcionários não podem usar os ativos, propriedades,
informações ou posição da Corporação para ganho pessoal (incluindo o ganho de amigos ou
familiares). Além disso, nenhum diretor, executivo ou funcionário pode concorrer com a
Corporação.

3.7 Confidencialidade
Os diretores, executivos e funcionários devem manter a confidencialidade das informações a eles
confiadas pela Corporação ou por seus funcionários, clientes, fornecedores ou parceiros, exceto

quando a divulgação for expressamente autorizada ou exigida ou permitida por lei. As
informações confidenciais incluem todas as informações não públicas (independentemente de sua
fonte) que podem ser úteis para os concorrentes da Corporação ou prejudiciais para a Corporação
ou seus clientes, fornecedores ou parceiros, se divulgadas.
Exemplos de informações confidenciais incluem, sem limitações:
a) A condição financeira e comercial da Corporação;
b) Planos de negócios e estratégicos;
c) Informações sobre preços;
d) Planos de marketing e estratégias de desenvolvimento de negócios;
e) Arquivos da equipe;
f)

Dados, invenções e inovações técnicas e de pesquisa; e

g) Informações confidenciais confiadas por parceiros de negócios.
A Corporação espera que os diretores, executivos e funcionários protejam e não divulguem
informações confidenciais sobre ou pertencentes a terceiros, incluindo, sem limitações,
informações de clientes, fornecedores, parceiros, distribuidores ou outras pessoas que fazem
negócios com a Corporação. Qualquer violação dos termos contratuais ou da legislação
relacionada aos direitos de confidencialidade de terceiros está sujeita a medidas disciplinares que
podem incluir a rescisão do contrato de trabalho ou outro serviço prestado à Corporação, bem
como uma possível ação legal.
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3.8 Práticas comerciais corretas
Cada diretor, executivo e funcionário deve se relacionar de forma justa com os clientes,
fornecedores, parceiros, prestadores de serviços, concorrentes, funcionários e qualquer outra
pessoa com quem tenha contato durante a execução de seu trabalho. Nenhum diretor, executivo
ou funcionário pode tirar vantagem indevida de alguém por meio de manipulação, omissão, abuso
ou informações privilegiadas, deturpação de fatos ou qualquer outra prática comercial indevida.

3.9 Denúncias e investigação de violações
As ações proibidas por este Código ou pelo Código de Conduta da McAfee envolvendo diretores
ou executivos devem ser denunciadas ao Comitê de Auditoria.
As ações proibidas por este Código, pelo Código de Conduta da McAfee ou outras diretrizes da
Corporação envolvendo qualquer pessoa que não seja diretora ou executiva devem ser
denunciadas ao departamento Ethics and Compliance Office da McAfee. As denúncias devem ser
feitas on-line ou por telefone por meio da McAfee Ethics and Compliance Helpline, que é
hospedada por um parceiro externo e aceita denúncias anônimas onde permitido por lei. Os
indivíduos devem denunciar possíveis violações deste Código, do Código de Conduta da McAfee
ou de outras diretrizes da Corporação, mesmo quando não tiverem certeza sobre uma
preocupação, não tiverem evidências de má conduta ou não souberem que ocorreu uma violação
da lei, regulamento, Código, Código de Conduta ou outras diretrizes da Corporação.
Depois de receber a denúncia de uma suposta ação proibida, o Comitê de Auditoria, o Diretor de
Ética e Conformidade ou o Diretor Jurídico devem imediatamente tomar todas as medidas
necessárias para investigar e determinar as ações apropriadas com base nas conclusões
consistentes com a legislação aplicável, regulamentação deste Código e outras diretrizes da
empresa, incluindo o Código de Conduta da McAfee, a Política e Protocolo de Investigação da
McAfee e a Política de Denúncias da McAfee.
Espera-se que todos os diretores, executivos e funcionários cooperem em qualquer investigação
interna de má conduta, e quem não o fizer estará sujeito a medidas disciplinares que podem
incluir a rescisão do contrato de trabalho ou outro serviço prestado à Corporação, de acordo com
a legislação aplicável. Todos os indivíduos são obrigados a fornecer informações honestas,
verdadeiras e completas em qualquer investigação.

3.10 Aplicação da lei
A Corporação deve garantir uma ação imediata e consistente contra as violações a este Código.
Se, após investigar a denúncia de uma suposta ação proibida por parte de um diretor ou
executivo, o Comitê de Auditoria determinar que ocorreu uma violação deste Código, o Comitê de
Auditoria relatará tal determinação à Diretoria.
Se, após investigar a denúncia de uma suposta ação proibida por parte de qualquer outra pessoa,
o Diretor de Ética e Conformidade determinar que ocorreu uma violação deste Código, ele
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relatará tal determinação ao Diretor Jurídico e ao departamento de Recursos Humanos.
Mediante o recebimento de uma determinação de que houve uma violação deste Código, a
Diretoria ou o Diretor Jurídico tomará as medidas preventivas ou disciplinares que julgar
apropriadas, incluindo, sem limitações, a transferência, rebaixamento, demissão e, no caso de
conduta criminosa ou outras violações graves da lei, notificação às autoridades governamentais
competentes.

3.11 Renúncias
A Diretoria (em caso de uma violação por parte de um diretor ou executivo) e o Diretor Jurídico
(em caso de uma violação por parte de qualquer outra pessoa) podem, a seu critério, isentar
qualquer violação desde Código.
Qualquer isenção de um diretor ou executivo será divulgada conforme o necessário, seguindo as
regras da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e da Nasdaq.

3.12 Proibição de retaliação
A Corporação não tolera atos de retaliação contra qualquer diretor, executivo ou funcionário que
faça uma denúncia de boa-fé de atos conhecidos ou suspeitos de transgressão ou outras violações
deste Código ou de outras diretrizes da Corporação. Retaliação pode incluir, entre outros,
mudanças materiais a atribuições de trabalho e/ou rebaixamento da função, transferência ou
demissão de qualquer pessoa por fazer uma pergunta ou se pronunciar de boa-fé sobre uma
possível violação do deste Código, do Código de Conduta da McAfee, de outras políticas da
Corporação ou da lei. Qualquer pessoa que faça ou tente fazer uma retaliação estará sujeita a
medidas disciplinares que podem incluir a rescisão do contrato de trabalho ou outro serviço
prestado à Corporação.
Qualquer pessoa que acredite ter passado por uma retaliação deve entrar em contato com a
Ethics and Compliance Helpline da McAfee imediatamente.

McAfee e o logotipo da McAfee são marcas ou marcas registradas da McAfee, LLC ou de suas subsidiárias nos EUA e em outros
países. Outras marcas podem ser declaradas propriedade de terceiros. Copyright © 2020 McAfee, LLC.
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