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PaLaVRa do 
PReSidente

Nunca queria ter que escrever sobre 
COMO deve ser a conduta ética de uma 
pessoa, pois não conseguiria citar um rol 
de coisas que são ou não éticas.

Eu aplico uma “regrinha” para saber 
minha conduta sobre algo: Se eu fizesse 
isso deixaria minha mãe envergonhada? 
Se a resposta é sim, sei que não devo 
fazer. 

Kant, considerado o principal filósofo 
da era moderna, dizia isso assim: “Tudo 
que não puder contar como fez, então 
não faça”. Portanto, a Ética nada mais 
é do que a conjunção do Quero, Devo, 
Posso.

Na MAQCAMPO isso é muito 
simples, pois sempre nos preocupamos 
não só O QUE fazer, mas especialmente 
o COMO fazer?

Primamos pelos nossos Valores e 
Princípios, os quais são nossos pilares 
de como vamos seguir nossa jornada 
e são inegociáveis. Repudiamos 
quaisquer ações, jeitinho ou forma que 
queira produzir “atalhos”, e ninguém 
está autorizado a fazê-lo, sob quaisquer 
hipóteses.
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O JEITO 
MAQCAMPO 
DE SER

ÍNDICE
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30

ConFLito de 
inteReSSeS 
- Parentesco
- Vínculo com Parceiros
- Atividades Paralelas
- Brindes, Presentes e favores
- Convites para viagens e  
eventos de entretenimento
- Respeito e tratamento justo
- Assédio
- Favorecimento
- Concorrência
- Sigilo e Confidencialidade
- Fornecedores
- Setor público e  
combate à corrupção

CLiente 
SatiSFeito
- Conduta e imagem pessoal
- Lucro com sustentabilidade
- O uso adequado do patrimônio
- Qualidade e segurança
- Propriedade intelectual

iMageM 
MaQCaMPo
- Representação
- Mídias sociais

CanaL 
de ÉtiCa
 - Penalidades

aneXoS

“Ética implica uma preocupação 
com o outro, que vai além do 
nosso mero bem-estar e prazer”
Clóvis de Barros Filho
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Com o objetivo de revitalizar e fortalecer ainda mais os princípios da 
Maqcampo, esse Código de Conduta Ética tem o propósito de provocar 
em você a decisão assertiva diante de três questionamentos: Quero? 
Posso? devo?

A conduta moral tem a ver com o que você faz em condições que 
ninguém está notando e sem repressão. O filósofo Immanuel Kant, do 
século XVIII, sintetizou muito bem a ideia de moral quando afirmou que 
tudo o que você não puder contar como fez, não faça. Se há razões 
para não contar, essas são as mesmas razões para não fazer.

O Código de Conduta Ética será efetivo se todos os funcionários, 
independentemente de nível hierárquico, assim como os administrado-
res e os parceiros de negócios, o legitimarem mediante sua conduta 
cotidiana.

Antes de decidir se uma conduta ou atitude é apropriada, verifique 
se é favorável à legislação, a este Código, às diretrizes, procedimentos, 
políticas e se é consistente com os PRInCíPIOS dA MAQCAMPO. Se 
a resposta for negativa, o comportamento ou ação são inadequados.

Ao assumir o compromisso com este Código, agindo de forma co-
erente com o seu conteúdo, você estará fortalecendo a ideia de que 
integrar o time da Maqcampo, é zelar pelo crescimento e integridade de 
todas as relações. 

INTRODUÇÃO

PESSOAS
Valorizadas e respeitadas;

ÉTICA
Questão de integridade 
e confiabilidade;

CLIENTE
Satisfeito;

LUCRO
Com SUSTEnTABILIdAdE, 
meio de perpetuação;

QUALIDADE
e SEGURAnÇA, 
compromisso de todos;

IMAGEM
Patrimônio a preservar;

A MAQCAMPO
Somos todos nós. 
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ONDE SE APLICA 
O CóDIGO?

O Código é aplicado em todas as filiais da Maqcampo 
e aplica-se a todos os aspectos das suas atividades, 
ou seja, todos os lugares onde existir um funcionário ou 

alguém que tenha relacionamento com a empresa.

ONDE PODE SER 
ENCONTRADO O CóDIGO?

O Código pode ser consultado por todos os colaboradores 
e deve estar acessível e disponível a todos os 
interessados, em formatos apropriados para consulta de 
acordo e normas locais. É possível consultá-lo no portal 
de internet (www.maqcampo.com.br), onde é possível 

fazer o download do código de ética.

ÉTICA, QUESTÃO 
DE INTEGRIDADE E 

CONfIAbILIDADE
A Maqcampo lida com respeito, nas relações com clientes, 
fornecedores, concorrentes, funcionários, canais de 
distribuição e acionistas, considerando os direitos de cada 
cidadão e a legislação vigente. Atuam no mercado com 
produtos e serviços qualificados, de tecnologia inovadora 
e preços competitivos, repudiando posturas de obter 
vantagens por meio de manipulação, ocultação ou mau 
uso de informações. Todas as partes relacionadas devem 

ser tratadas com ética e confiabilidade.

http://www.maqcampo.com.br/
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Poderão ser contratados 
colaboradores com qualquer 
grau de parentesco ou relacio-
namento amoroso, ainda que 
no mesmo departamento, des-
de que não haja ocorrência de 
subordinação direta entre eles. 
Para maior transparência, o co-
laborador deverá declarar for-
malmente se possui parentes na 
empresa, no momento de sua 
contratação ou assim que per-
cebido o fato, sendo considera-
da a omissão desta informação, 
uma falta grave. A mesma deter-
minação deve ser seguida para 
prestadores de serviços.

A escolha e contratação de 
fornecedores devem basear-se 
em critérios técnicos, profissio-
nais e éticos, e ser conduzida 
por meio de processos pré-defi-
nidos que impossibilitem as de-
cisões baseadas em interesses 
pessoais. Estas escolhas devem 
sempre assegurar à Maqcampo 
as melhores opções, conside-
rando qualidade, capacidade de 
fornecimento, prazos e preços. 
Os funcionários que tiverem al-
gum conflito de interesse desta 
natureza, deverão declará-lo 
no Termo de Esclarecimento de 
Conflito de Interesses.

Atividades profissionais fora 
da empresa, remuneradas ou vo-
luntárias devem ser informadas ao 
gestor. tais atividades não podem 
gerar incompatibildiade de horário, 
prejuízo no desempenho profissio-
nal e conflito com os negócios e 
interesses da Empresa. 

É comum no decorrer dos 
relacionamentos comerciais 
existirem a oferta de presentes 
e vantagens por parte de for-
necedores e clientes. Porém, 
para que se mantenha a ética 
nos negócios, deve-se deter-
minar se esta oferta decorre de 
simples cortesia, ou esconde 
algum interesse ilícito. Para 
tanto, define-se o seguinte 
como política de conduta:

A aceitação de brindes e 
presentes de fornecedores deve 

sempre prevalecer o bom senso 
e o resguardo dos preceitos éti-
cos defendidos pela Maqcampo.

Convites para eventos rela-
cionados ao trabalho, desenvol-
vimento profissional ou eventos 
institucionais como aniversários 
de empresas, inaugurações, en-
tre outros, proporcionados por 
terceiros, podem ser aceitos, 
mediante prévia aprovação do 
Presidente.

Tratando-se de eventos rea- 
lizados e/ou patrocinados pela 
Maqcampo os convites para ter-
ceiros deverão levar em conta o 
interesse estratégico, consideran-
do as características do evento e 
o perfil do público-alvo.

PaRenteSCo

VínCuLo CoM 
PaRCeiRoS

atiVidadeS
PaRaLeLaS

BRindeS, 
PReSenteS 
e FaVoReS

ConViteS PaRa 
ViagenS e eVentoS 
de entReteniMento

CONfLITO DE INTERESSES
 
Ocorre quando uma das partes tem interesse oculto em ser favorecida ou em 
favorecer a outra parte. Deve-se atentar a qualquer conflito de interesse.

eXeMPLoS de ConFLito de inteReSSeS
 
• Contratar fornecedores da Maqcampo para fins pessoais;
• Contratar fornecedores baseado em afinidade e grau parentesco;
• Solicitar tarefas particulares para subordinados em caráter obrigatório 
ou que possam atrapalhar seu desempenho profissional.

ser considerada normal sempre 
que se tratar de bens de baixo 
valor (teto de U$100) ou de ma-
terial promocional, fornecido de 
forma espontânea e sem a ex-
pectativa de reciprocidade.

A aceitação de comissões, 
propinas ou oferta de dinheiro 
proveniente de fornecedores e/
ou clientes em troca de favo-
recimentos de quaisquer tipos 
deve ser considerada incorreta 
e antiética sob todos os aspec-
tos.Viagens e estadias podem 
ser aceitas, desde que com 
fins estritamente profissionais, 
o que inclui, por exemplo, visi-
tas a instalações comerciais e 
fabris, reuniões de grupos de 
trabalho, cursos, treinamentos 
e negociações que exijam pre-
sença física. Contudo, não de-
verá ocorrer o aceite deste tipo 
de ofertas durante um processo 
licitatório ou similar, qualquer 
que seja o fornecedor.

Em qualquer dos casos con-
siderados neste item ou em si-
tuações da mesma natureza, o 
Presidente imediato deve ser 
informado da ocorrência e for-
malmente autorizá-la, devendo 

PeRgunta
Observei que meu colega de tra-
balho está privilegiando um forne-
cedor por ser amigo dele. O que 
devo fazer?
Se em um processo de concor-
rência um fornecedor me oferece 
um “bônus” para poder fechar o 
contrato com ele, como devo pro-
ceder?

ReSPoSta
Você tem ampla liberdade para 
buscar o Canal de Ética, para 
reportar sua preocupação. Envie 
um e-mail para: etica@maqcam-
po.com.br
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A Maqcampo oferece oportuni-
dades iguais de emprego a todas 
as pessoas, independentemente 
de raça, religião, cor, nacionalida-
de, idade, sexo, deficiência física, 
orientação sexual ou qualquer 
outro fator. Este tratamento justo 
aplica-se a todas as fases do vín-
culo empregatício, incluindo:

• Contratação, distribuição de respon-
sabilidades, promoção e demissão de 
funcionários;
• Oportunidades de crescimento e de-
senvolvimento;
• Reconhecimento de sucessos (Meri-
tocracia);
• Seleção de funcionários para progra-
mas de treinamento;
• definição de salários e benefícios.

É proibido utilizar o cargo, a função, a 
posição hierárquica ou o nome da Maqcam-
po com a finalidade de influenciar alguém e 
obter qualquer favorecimento pessoal. 

Não devem ser permitidas as práticas 
de oferta de dinheiro, presentes ou servi-
ços, direta ou indiretamente, a qualquer fun-
cionário ou autoridade pública, objetivando-
se a influência em decisões que venham a 
favorecer a Maqcampo ou a seus parceiros.

A Maqcampo por meio dos seus colabo-
radores deve ser sempre ética e leal com 
sua concorrência, utilizando-se sempre de 
comportamentos justos e corretos em seus 
procedimentos comerciais. Não devem ser 
feitos comentários, insinuações, ou mesmo 
ações que denigram seus concorrentes ou 
seus materiais. Qualquer tipo de prática 
considerada imprópria à livre concorrência 
não deve ter guarida na empresa.

A comunicação com os concorrentes 
deve ser, preferencialmente, por meio de 
associações/entidades de classe, evitando-
se tratar diretamente com pessoas vincula-
das a tais empresas.

A Maqcampo não tolera qual-
quer forma de assédio. O assé-
dio pode se apresentar de várias 
maneiras, todas elas inaceitáveis, 
como descritos nos exemplos a 
seguir:

• Piadas, insultos, ameaças e outros 
comportamentos indesejáveis que 
façam referência à raça, cor, sexo, 
idade, religião, nacionalidade, descen-
dência, cidadania, deficiência física, 
status social ou econômico, escolari-
dade;
• Comportamentos ou insinuações de 
caráter sexual, pedidos de favores 
sexuais, atitudes verbais ou físicas de 
natureza sexual, ou exibição de obje-
tos ou imagens com conotação sexual;
• Conduta verbal ou física que pertur-
be o desempenho de outro funcioná-
rio, ou que crie medo ou hostilidade no 
ambiente de trabalho.

ReSPeito e 
tRataMento 
juSto

FaVoReCiMento

ConCoRRÊnCia

aSSÉdio

PeRgunta
Trabalho no setor de Tecnologia da Informação e 
determinada empresa me ofereceu um desconto 
muito vantajoso na compra de um notebook para 
meu uso particular. Em troca solicitou uma indica-
ção técnica daquela empresa à área de Compras 
Corporativas, para poder participar de cotação de 
fornecimento para a Maqcampo. É ético aceitar?

ReSPoSta
Essa conduta é considerada antiética e é prová-
vel que você fique comprometido com essa em-
presa ao aceitar tal oferta pessoal. O melhor a 
fazer é agradecer, explicar a política da empresa 
e informar seu gestor. 
todos somos passíveis de receber propostas 
de favorecimento pessoal e devemos ter este 
código de Conduta Ética como norteador de 
nossas decisões.
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A proteção de informações pelo sigilo deve ser parte da conduta dos funcio-
nários. divulgações indevidas podem causar desvantagens, perdas financeiras e/
ou danos à imagem da Empresa. Proteger as informações reduz o risco de que 
planos e projetos sejam copiados e colocados no mercado pela concorrência, an-
tes mesmo de serem lançados. Compartilhar informações confidenciais, sigilosas e 
estratégicas com outros funcionários deve ocorrer somente no âmbito do exercício 

SigiLo e ConFidenCiaLidade

PeRgunta
Ao descartar documen-
tos, quais informações 
devem ser consideradas 
confidenciais e o que 
devo destruir antes de 
descartar arquivos, tanto 
físicos quanto digitais?

ReSPoSta
É confidencial toda a 
informação que, ao ser 
divulgada, poderá cau-
sar prejuízos ou danos 
à empresa, tais como: 
preço, planos de inves-
timento e expansão, re-
sultados dos negócios, 
informações pessoais 
de funcionários, clientes, 
projetos de engenharia, 
novas marcas e paten-
tes, dados de parceiros 
de negócios e informa-
ções de produção.

PeRgunta
Recebi equivocadamente por e-mail o informe de rendimentos 
de um colega de trabalho, como devo proceder? 

ReSPoSta
Você deverá informar imediatamente ao remetente e excluir o e-mail. Toda in-
formação corporativa que chegue a você independente do canal e não é da sua 
alçada, está protegida pelo termo de sigilo e confidencialidade, a sua divulgação 
infringe e contrato entre empresa e colaborador.

da função. Sempre que tiver conhecimento so-
bre o vazamento de informações sigilosas, tal 
fato deverá ser reportado por meio do Canal de 
Ética, para que sejam tomadas as providências 
cabíveis. Toda a troca de informações, necessá-
ria para a realização do trabalho, deve sempre 
ser realizada por meio dos sistemas específicos 
de compartilhamento da Empresa, cabendo a 
cada um a responsabilidade pelo sigilo de suas 
senhas de acesso aos referidos sistemas.

Os colaboradores da Maqcampo devem 
se comprometer a manter sigilo sob todas as 
informações que receber em decorrência do 
seu trabalho e/ou prestação de serviços da 
Maqcampo, qualquer que seja a natureza, são 
obrigatoriamente confidenciais e sigilosas, sob 
risco de a empresa sofrer danos patrimoniais e 
de imagem.

Estão incluídas neste item informações rela-
tivas aos conhecimentos técnicos, tecnológicos, 
comerciais e financeiros da empresa, a não ser 
em casos que tal revelação seja exigida por lei, 
decisão judicial, por determinação de autoridade 
pública competente ou por outras disposições 
regulamentares ou onde seja expressamente 
previsto através de específicos acordos contra-
tuais nos quais as partes tenham se empenhado em utilizá-las exclusivamente para 
os fins em que tais informações são transmitidas e manter sua confidencialidade. As 
obrigações de confidencialidade indicadas no código permanecem mesmo após a 
cessação da relação de trabalho. O sigilo e a confidencialidade deverão prevalecer 
mesmo após o término da relação de trabalho com a Maqcampo.
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O relacionamento com os fornecedores 
deve ser pautado pela transparência e pela 
confiança mútua, devendo ser considera-
dos na sua escolha, os indicadores econô-
mico-financeiros, as condições comerciais, 
a qualidade dos produtos e dos serviços 
oferecidos, como também o comportamen-
to ético e socialmente responsável.

Este Código de Conduta Ética é extensi-
vo aos fornecedores de bens e serviços das 
Empresas Maqcampo, os quais se subme-
terão ás suas disposições, ás disposições 
contratuais e a legislação aplicável sendo 
destacado.

• Sigilo e confidencialidade das infor-
mações estratégicas. 

• Repúdio ao trabalho escravo e ao tra-
balho infantil;

• Proibição de gratificações, pagamen-
tos ou assemelhados, inclusive de 
qualquer prática de suborno ou similar;

• A comunicação imediata Maqcampo, 
da existência de qualquer colaborador 
em posição chave que tenha relacio-
namento pessoal com funcionários da 
empresa.

• demandar a aplicação de medidas 
disciplinares pelo descumprimento 
das diretrizes e normas deste Código, 
podendo inclusive, ensejar a rescisão 
contratual.

FoRneCedoReS SetoR PÚBLiCo e 
CoMBate À CoRRuPÇÃo 

A Maqcampo deve primar pelo bom relacionamento com entidades, re-
presentantes governamentais, agentes e funcionários públicos, tratando-se 
de forma imparcial os assuntos e interesses da organização, sem manter 
qualquer conotação partidária. Nas relações com o setor público, deverá 
ser observada a legislação aplicável, em especial a Lei Anticorrupção, e as 
seguintes diretrizes:

• não participaremos, direta ou indiretamente, de nenhum tipo de suborno 
governamental ou comercial;
• não ofereceremos, prometeremos, daremos, solicitaremos ou aceitaremos 
quaisquer bens, dinheiro ou qualquer outra coisa de valor para incentivar ou 
fazer com que os destinatários usem indevidamente sua posição para obter 
vantagem comercial imprópria;
• não “molharemos a mão” e nem efetuaremos pagamentos para “facilitação”;
• Teremos muito cuidado na escolha de todos os terceiros que agirão com 
autoridade em nome da empresa, que representarão a empresa. Queremos 
garantir que todos os terceiros tenham o compromisso de agir de forma cons-
ciente com as leis anticorrupção do Brasil, que podem ser solicitadas para 
leitura sempre que jugar necessário, basta entrar em contato com a área de 
Gestão da Qualidade (responsável pelo controle e complice da Organização);
• A Maqcampo coloca seus livros, registros e contabilidade à disposição para 
possíveis auditorias realizadas pela John deere e órgãos competentes, sa-
bendo que eles devem refletir precisamente todos e quaisquer pagamentos 
e transações da empresa;
• Garantiremos que todas as contribuições à caridade sejam de boa fé e não 
um canal para suborno;
• Resolveremos qualquer “sinal de alerta” que chegue ao nosso conhecimento;

PeRgunta
Um conhecido trabalha para um fornece-
dor de um produto que estou cotando e 
me perguntou qual é o valor do produto em 
nosso contrato atual. É correto fornecer?

ReSPoSta
Ao passar a informação, você estará sen-
do incorreto, inclusive estará divulgando o 
valor de um contrato, que é confidencial.

PeRgunta
A empresa está com a licença de funcionamento prestes a vencer e, pretendo 
oferecer um presente para o funcionário do órgão público competente, com o 
objetivo de agilizar a renovação. Considerando que o propósito é de ajudar a 
empresa, posso seguir com esta ideia?

A representação institucional da Maqcampo perante o setor público 
será intermediada pela assessoria de imprensa, a quem deverão ser dire-
cionados todos os questionamentos feitos por agentes e funcionários pú-
blicos. A comunicação ativa com o setor público, ou qualquer manifestação 
pública em nome da Maqcampo, somente poderá ser feita por pessoas 
previamente autorizadas. Eventuais envolvimentos de funcionários em 
eventos político-partidários não podem ter qualquer interferência em suas 
atividades de trabalho.

ReSPoSta
Mesmo que sua intenção seja contribuir com a empresa, esse ato pode ser considera-
do um ato de corrupção, pois a atividade pública de autorização da operação estaria 
sendo influenciada de maneira indevida por um benefício particular.

Corrupção é cri-
me previsto em 
lei e jamais deve 
ser praticada, sob 
pena de respon-
sabilização pes-
soal e da própria 
empresa.
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Conquistar e manter clientes, antecipando e aten-
dendo as suas expectativas.

Atender a expectativa do cliente é conhecer as suas 
necessidades e, de forma ágil e eficaz, propor uma solu-
ção. Manter o profissionalismo elevado, com respeito, cor-
tesia, eficiência, honestidade, confidencialidade e transpa-
rência, é essencial no tratamento com os clientes.

Deve haver empenho para oferecer produtos e ser-
viços com qualidade, preço e prazos adequados, além 
de proporcionar o melhor retorno ao investimento.

É proibido oferecer ou anunciar algo que 
sabidamente não poderá ser cumprido, ou proporcionar 
qualquer tipo de favorecimento em ações de marketing 
ou campanhas de vendas, por exemplo.

A Maqcampo adota práticas agressivas, porém ho-
nestas, de concorrência. Valorizamos nossos clientes e 
os tratamos de maneira justa. Não fale inverdades ou 
omita informações sobre produtos, serviços ou preços. 
A Maqcampo não modificará especificações de produ-
to ou de serviço, nem usará peças diferentes daquelas 
especificadas, a menos que isso seja claramente per-
mitido pelo cliente ou esteja estipulado por regulamen-
tação e práticas comerciais aplicáveis. A Maqcampo 
fornecerá somente produtos e serviços confiáveis, que 
atendam plenamente as normas e regulamentações.

CLIENTE 
SATISfEITO
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Os Colaboradores devem evitar 
comportamento indevido e manter 
uma conduta pessoal adequada, ze-
lando pela imagem da Maqcampo, 
inclusive em redes sociais. Devemos 
estar atentos sobre a imagem que o 
público estará formando da empresa, 
em função de nossas atitudes e dis-
cursos. Da mesma forma, devemos 
informar a nossos superiores sempre 
que presenciarmos ou tomarmos co-
nhecimento de ocorrências que pos-
sam denegrir a imagem da Maqcam-
po. Todos os Colaboradores devem 
cuidar de sua imagem pessoal, o que 
inclui roupas e acessórios, sempre 
que estiverem representando a Maq-
campo, ou a serviço desta, para evitar 
que uma má impressão seja passada 
aos clientes, consumidores, fornece-
dores e público em geral, a respeito 
da organização.

O lucro é a base para geração de empregos e 
riqueza em benefício de toda a sociedade, é o que 
garante a perenidade da Empresa

A perpetuação de uma empresa depende de 
como os recursos são geridos. A sustentabilidade 
econômica tem como base, o conjunto de práticas 
econômicas, financeiras e administrativas que vi-
sam ao desenvolvimento econômico da Empresa, 
gerando empregos e preservando o meio ambiente 
para garantir a manutenção dos recursos naturais 
para as futuras gerações.

CONDUTA 
E IMAGEM 
PESSOAL LUCRO COM 

SUSTENTAbILIDADE

o uSo adeQuado 
do PatRiMÔnio

PeRgunta
Soube que um cliente está insatisfeito com 
o atendimento, produto ou serviço forneci-
do. Devo encaminhar o assunto ao Canal 
de Ética?

ReSPoSta
Para uma melhor avaliação da situação, 
você pode reportar para seu gestor, o 
maior número de informações sobre o fato 
que levou ao descontentamento. 

Gerar riqueza deve ser um objetivo a ser bus-
cado por todos na Empresa. Tanto quanto sentir 
orgulho de pertencer a uma empresa bem-sucedi-
da, os funcionários devem manter o foco nas suas 
atividades profissionais com base na conduta ética. 
O uso adequado do patrimônio contribui para me-
lhoria da produtividade e dos resultados, além de 
manter o ambiente saudável. Bens e recursos de-
vem ser utilizados, preferencialmente, para a ativi-
dade profissional e protegidos contra perda, dano, 
furto e uso ilegal. Ao utilizar recursos cedidos pela 
Empresa para o desempenho das funções, deverão 
ser obedecidas as normas e legislação aplicáveis, 
sendo obrigatória sua restituição quando do término 
da relação de trabalho.
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Temos consciência de que o desempenho está associado com 
a saúde e qualidade de vida de seus funcionários o que, por sua 
vez, exige uma cultura organizacional e um sistema de gestão que 
valorizem a vida. Com essa premissa, a Maqcampo se comprome-
te a proporcionar boas condições de trabalho e a promover inicia-
tivas educacionais que ampliem a percepção e a sensibilidade de 
todos em relação à prevenção e manutenção da saúde e da boa 
qualidade de vida.

É possível contribuir para este objetivo, adotando uma conduta 
responsável frente a situações que possam interferir no desem-
penho, sendo vedado o consumo de bebidas alcoólicas durante o 
desempenho das atividades profissionais. Todos os funcionários 
que estejam envolvidos, direta ou indiretamente, em situações que 
possam conduzir a vícios, como o consumo excessivo de álcool 
e drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, devem comunicar o gestor 
imediato ou fazer uso do Canal de Ética disponibilizado pelas Em-
presas Maqcampo. 

A Maqcampo fomenta a cultura do comportamento seguro em 
toda organização e têm o compromisso de desenvolver mecanis-
mos que propiciem segurança e saúde aos seus funcionários. Os 
esforços são direcionados a ações de prevenção, investindo em 
equipamentos e dispositivos de segurança, além de desenvolvimen-
to e treinamentos.

É  proibida a utilização de ativos da Empresa 
para realização de atividades impróprias ou ile-
gais, ressaltando-se que computadores corpo-
rativos e dispositivos similares, como tabletes e 
telefones celulares, poderão ser monitorados a 
qualquer tempo.

PeRgunta
Posso utilizar o acesso à Internet 
para uso pessoal?

ReSPoSta
O uso nunca deve prejudicar a sua produtividade no 
trabalho, por tanto, ocasionalmente, em caso de falta 
de recursos próprios, podem ser utilizados.

PeRgunta
Utilizo um carro da empresa para a função exercida atualmente, 
posso utilizá-lo no final de semana para passear com a família?

ReSPoSta
O uso do carro é estritamente profissional, salvo alguma eventuali-
dade que seja acordada previamente com seu gestor.

Fazer da qualidade e da segurança, em to-
das as atividades, nosso ponto forte.

A qualidade na Maqcampo deve ser reco-
nhecida como um diferencial para a melhoria 
contínua na gestão de pessoas, no processo 
produtivo e nos serviços prestados. O compro-
metimento com a qualidade é essencial para 
atingir nossos objetivos, devendo os processos 
serem avaliados periodicamente, para medição 
dos padrões de qualidade praticados.

A qualidade de nossos produtos e serviços 
reflete a qualidade da nossa entrega profissio-
nal. Por tanto, podemos ser vistos e medidos 
por aquilo que entregamos no dia-a-dia:

• Garantir a qualidade dos serviços é um dos 
principais fatores de venda e, consequente-
mente, fato gerador de lucro para a Empresa;
• Evitar o retrabalho, fazendo bem feito na pri-
meira vez.

QUALIDADE E 
SEGURANÇA

QuaLidade

• O que meu colega acharia se soubesse que estou fazendo 
a atividade dessa forma?
• O que meu líder pensaria se soubesse que estou fazendo 
assim?
• Se eu fosse o cliente e contratasse um serviço Maqcampo, 
ficaria satisfeito?

Para saber se você está trabalhando com 
qualidade responda a estas perguntas:

SaÚde

SeguRanÇa

FOTO NACIONAL
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Os funcionários devem cumprir a legis-
lação pertinente e respeitar as práticas e 
procedimentos da Empresa, para preser-
var sua segurança e integridade, assumin-
do o compromisso de relatar situações de 
risco e buscar a solução para minimizá
-las. É proibido o uso de qualquer espécie 
de arma, nas dependências da empresa.

Cada um é responsável por zelar pela 
sua própria saúde e segurança, bem como 
de seus colegas. No ambiente de traba-
lho, esta atitude reflete no relacionamento 
com a equipe.

Siga eSSaS oRientaÇõeS
 
• Execute atividades apenas quando estiver treinado, 
qualificado, habilitado e apto;
• Sempre utilize seus Equipamentos de Proteção Individual 
(EPI’s);
• Relate para sua liderança, sempre que identificar uma 
situação de risco ou presenciar a ocorrência de acidentes 
e/ou incidentes. A liderança está orientada a priorizar a 
resolução e encaminhar o assunto para a área de Saúde 
e Segurança do Trabalho, caso não consiga resolver a 
ocorrência.

PRoPRiedade
inteLeCtuaL 

Todos os projetos, patentes, modelos de utilidade e ou-
tras criações relativas à propriedade intelectual são de pro-
priedade da Maqcampo, uma vez que o desenvolvimento por 
seus funcionários se deu durante o desempenho de suas 
atividades na empresa.

É proibida a utilização de materiais e conteúdo de pro-
priedade da Maqcampo para fins pessoais, sendo vedado, 
ainda, copiar, transmitir ou distribuir informações a terceiros. 
Quando necessário divulgar informações de cunho intelectu-
al a terceiros, com o objetivo de desenvolver projetos estraté-
gicos, tal divulgação deverá ser autorizada previamente pelo 
gestor da área e ser objeto de acordo de confidencialidade, 
formalizado por escrito entre as partes.

PeRgunta
Fiquei sabendo que existe uma situ-
ação de insegurança no trabalho no 
setor de um colega. Preocupado com 
sua segurança, neste caso, devo in-
formar o fato a meu gestor ou não, 
já que a ocorrência se deu em outro 
setor?

ReSPoSta
Qualquer situação que coloque em 
risco a sua integridade ou a de seus 
colegas deve ser levada com urgên-
cia para seu gestor, independente da 
área onde ocorra e por quem esteja 
sendo praticada. Ele encaminhará o 
assunto ao gestor da área afetada ou 
para a equipe de Saúde e Segurança 
e Trabalho. Reportando este tipo de 
situação você estará ajudando a em-
presa a ser cada dia mais segura. PeRgunta

Como devo proceder, quando sou solicitado por outras concessioná-
rias John Deere, clientes, universidades ou associações, para realizar 
apresentações relativas a processos ou projetos da Empresa?  O que 
devo e o que não devo comentar?

ReSPoSta
Avalie previamente com seu gestor, sobre quais informações do pro-
jeto são passiveis de divulgação.

PeRgunta
Em trabalhos/projetos vinculados a instituições de ensino superior 
(TCC, pós-graduação e outros) quais as informações da empresa que 
eu posso utilizar?

ReSPoSta
Somente as informações públicas, já divulgadas nos canais de comu-
nicação da empresa e/ou aquelas aprovadas por seu gestor imediato.

PeRgunta
Fui abordado por um colega, por es-
tar agindo de forma insegura em mi-
nha atividade. Como devo agir?

ReSPoSta
Lembrando que cuidar da segurança 
é compromisso de todos, permita que 
seu colega cuide de você, pois ele 
está preocupado com a sua integrida-
de e segurança. Pare, pense e avalie 
a orientação do seu colega. Se ficar 
com dúvidas procure o seu gestor ou 
a área de Segurança do Trabalho.
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Ao utilizar as redes sociais, deverá ser adotada postura adequada, livre de preconceito e dis-
criminação, sendo vedado responder a comentários e provocações, emitindo posicionamento em 
nome da Maqcampo.

nas Relações Sociais na WEB deve-se evitar publicar questões relacionadas ao dia a dia da 
Maqcampo e a sua rotina de trabalho nas mídias sociais. A Maqcampo possui canais oficiais para 
relacionamento nas redes sociais e demais mídias digitais. A imagem (logotipo ou qualquer outro 
símbolo institucional) não deve ser utilizada na criação de sites, blogs ou perfis sociais não oficiais. 
de outra forma, a utilização de redes sociais para emissão de opiniões ou conteúdos que façam 
referências à Maqcampo deve ser realizada com cuidado, evitando-se interpretações equivocadas 
que exponham a imagem da empresa.

A utilização de correio eletrônico corporativo deve se restringir a assuntos profissionais, e que 
estejam associados à rotina da empresa. deve-se entender que todos os conteúdos enviados ou 
recebidos através destas mensagens são de propriedade da Maqcampo, cabendo à mesma, por-
tanto, o direito de utilizá-las e divulgá-las.

IMAGEM 
MAQCAMPO

Desenvolver e preservar a boa imagem são compromissos de todos, 
no trabalho, nas relações sociais e nas relações com o meio ambiente.

A imagem da Maqcampo sempre foi um diferencial de valor e um fator 
importante na obtenção de resultados. Cada um sabe que é percebido 
de acordo com a forma como interage com os públicos e o meio ambien-
te. Por isso, é importante contribuir mantendo a coerência nas decisões, 
ações e atividades, ao longo do tempo, para perenizar a imagem positiva.

A representação institucional da Maqcampo, perante o público externo 
e à imprensa, deve ser por porta-voz devidamente autorizado pela área 
de comunicação institucional corporativa. Informações corporativas serão 
conduzidas por meio da assessoria de imprensa. desde que devidamen-
te autorizado, quando um funcionário conceder entrevista, publicar artigo 
ou, de outra forma, realizar manifestação pública, deverá restringir seus 
comentários aos aspectos técnicos, de forma precisa e direta, evitando o 
uso de juízo de valor, como também respeitar a confidencialidade relativa 
as informações da empresa, de clientes e de fornecedores.  Abordagem por 
jornalistas, deverão ser encaminhadas à área de Comunicação, que está 
orientada a conduzir o assunto ou manifestar-se em nome da Empresa.

RePReSentaÇÃo

MídiaS SoCiaiS

Como integrante da Maqcampo, 
cada um deve assumir a responsabi-
lidade de levar às instâncias respon-
sáveis, informações de fatos, dados e 
situações que possam prejudicar a em-
presa, seus funcionários, administrado-
res ou demais partes interessadas. A 
omissão será passível de medidas dis-
ciplinares e punições correspondentes.

Ao denunciar uma conduta inade-
quada, serão garantidos a confidencia-
lidade e o anonimato.

Práticas de denúncia vazia, conspi-
ratória ou vingativa são repudiadas com 
veemência. não serão admitidas reta-
liações, punições ou quaisquer outros 
atos contra as pessoas que apresenta-
rem críticas, sugestões ou reclamações 
ou, ainda, que no cumprimento de seu 
dever venham a comunicar uma pre-
ocupação ou denúncia, por meio dos 
canais competentes, a seguir definidos:

CanaiS de aCeSSo

LideRanÇa
Em primeiro lugar, procure o seu gestor, que 
geralmente está na melhor posição para lhe 
orientar em relação a suas preocupações 
éticas. no entanto, caso sinta-se descon-
fortável, ou já o fez, mas a questão ainda o 
preocupa, acesse o Canal de Ética.
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Esse canal tem o objetivo de receber demandas internas e externas, 
inclusive anônimas, referentes a temas tratados no Código de Conduta 
Ética e relatos de descumprimentos da lei, políticas, procedimentos e 
diretrizes da Maqcampo. dúvidas relacionadas ao conteúdo do Código de Conduta Ética, bem 
como em relação à conduta mais adequada, também poderão ser esclarecidas por este canal. 
Trata-se de uma ferramenta segura, garantindo total sigilo e confidencialidade. As demandas 
serão analisadas pelo Comitê de Ética da Empresa, que tem por atribuição dar cumprimento 
a este Código de Conduta Ética, mediante o tratamento adequado a todas as ocorrências, 
podendo o denunciante acompanhar o status de sua ocorrência.

etica@maqcampo.com.br

Se você deixar de denunciar uma prática antiética, essa atitude poderá ser considerada 
uma violação ao Código de Conduta Ética ou às Políticas das Empresas e você será cúmplice. 

CANAL DE ÉTICA

Condutas contrárias ao disposto neste Código ou em quaisquer outros procedimentos, di-
retrizes ou políticas da empresa, estão sujeitas às sanções disciplinares previstas nas normas 
internas e na legislação vigente no Brasil e nos países onde a empresa estiver localizada, que 
incluem o término da relação de trabalho, sem prejuízo das responsabilizações legais cabíveis.

Sempre que você ficar em dúvida sobre a conduta mais adequada, faça um teste simples, 
extraído do livro “Ética no Dia a Dia”.

PenaLidadeS

“A Ética é a capacidade da vida coletiva decente, uma vida na qual você não se envergonha de estar nela”. Mario Sergio Cortella

de VaLoReS: A ação que proponho está de acordo com os Princípios Maqcampo? Ela é ho-
nesta e verdadeira?

de PoLítiCa: O que estou planejando fazer é condizente com o Código de Conduta Ética?

da Lei: A ação que proponho é legal? Ela viola alguma lei, norma ou regulamento?

da iMPRenSa: Se o que eu fizer for publicado no jornal, na televisão ou na internet ficarei 
orgulhoso de minhas ações?

doS outRoS: O que pensarão meu gestor, meus colegas de trabalho e minha família sobre o 
que eu estou planejando fazer?

do eSPeLho: Quais as consequências da ação planejada? Como esta ação afetará outras 
pessoas? Quais são os custos? Como me sentirei se fizer esta ação?
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ANEXO A ANEXO b
teRMo de CiÊnCia e CoMPRoMiSSo
declaro que recebi, tive ciência e compreendi o Código de Conduta 
Ética da Maqcampo e estou ciente e de pleno acordo com os cri-
térios e orientações estabelecidas e de sua relevância para mim e 
para a empresa.
Comprometo-me a cumpri-lo integralmente, sob pena de sujeitar-
me a medidas administrativas punitivas e medidas rescisórias de 
meu contrato de trabalho e legislação vigente, respectivamente.

inFoRMaÇÃo SoBRe
PoSSíVeiS ConFLitoS de inteReSSe
Existe alguma situação que deva ser declarada em relação a con-
flitos de interesses, ou seja, quando interesses pessoais de fun-
cionários ou de terceiros entram em oposição aos da Maqcampo, 
gerando um possível favorecimento particular ou de terceiros em 
detrimento dos interesses da empresa, para informação e/ou vali-
dação do Comitê de Ética?

(    ) Sim. Preencher o Termo de Esclarecimento e Validação. 
(    ) não.

identiFiCaÇÃo do FunCionÁRio

Nome Completo:   
Área:   
Assinatura:                                                                                            
data:         /          /  

O presente Termo de Ciência e Compromisso é documento inte-
grante do Contrato de Trabalho do empregado com a Maqcampo 
e consta de duas vias. Uma via permanece com o empregado e a 
outra via com a Maqcampo

teRMo de eSCLaReCiMento de 
ConFLitoS de inteReSSeS 

Indique as empresas fornecedoras, prestadoras de serviços ou par-
ceiras da Maqcampo qual (is) você seja sócio, administrador, exe-
cutivo, negociador, representante comercial ou que ocupe Posição 
com poder de decisão:

EMPRESA:
dEPARTAMEnTO:
CARGO/POSIÇÃO:
  
Indique pessoas com as quais possui estreito relacionamento que 
sejam sócias, administradoras, executivas, negociadoras, represen-
tantes comerciais ou que ocupem posições com poder de decisão 
em empresa fornecedora, prestadora de serviços, parceira, ou con-
corrente da Maqcampo:

nOME COMPLETO:
níVEL dE RELACIOnAMEnTO:
EMPRESA/ dEPT:
  
Indique pessoas com as quais possui relacionamento direto e fa-
miliar de até 3º grau, consanguíneos ou por afinidade que também 
trabalhem na Maqcampo:

nOME COMPLETO:
níVEL dE RELACIOnAMEnTO:
EMPRESA/ dEPARTAMEnTO,
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