
Bruker Corporation

Código de Conduta

Innovation with Integrity



O alto desempenho de nossos instrumentos 
científicos, de nossas soluções analíticas e de 
diagnóstico e do suporte abrangente permite as 
descobertas e a inovação dos nossos clientes e 
impulsiona a produtividade e o sucesso deles.

Inovação com integridade

Nossa missão 

Nosso propósito

Nossos valores

Nossa cultura

Contribuímos significativamente para a saúde, 
prosperidade e segurança da nossa sociedade 
em geral.

Valorizamos a integridade, o respeito e a confiança. 
Comportamento ético, igualdade de oportunidades 
e conformidade são a base da nossa empresa.

Promovemos uma cultura dinâmica e de alto 
desempenho em um ambiente amigável, apolítico, 
desburocratizado e solidário para os nossos colegas 
e suas famílias. Encorajamos a comunicação clara 
e direta.

Uma mensagem do nosso Diretor Executivo

Prezados colegas da Bruker: há quase 60 anos na 
Bruker estamos a avançar nas ciências da vida e na 
saúde em todo o mundo. Desta forma, contribuímos 
significativamente para a saúde, prosperidade 
e segurança da nossa sociedade em geral.  Tão 
importante quanto “o que” estamos fazendo é 
“como” estamos fazendo.  Na Bruker, valorizamos 
integridade, respeito e confiança. O comportamento 
ético está no centro da nossa empresa, e o nosso 
compromisso inabalável com a “inovação com 
integridade” é um apelo a cada um de nós para 
procurar a excelência em todos os aspetos do 
nosso negócio. Peço a cada funcionário da Bruker 
em todo o mundo que faça um compromisso 
pessoal para seguir nosso Código de Conduta 
e nunca comprometer a própria integridade em 
qualquer aspeto do trabalho.  Enquanto esperamos 
ansiosamente os próximos 60 anos, devemos 
concentrar-nos na construção de uma empresa 
sustentável, preservando a reputação e mantendo a 
confiança dos nossos clientes nos nossos produtos 
e nossos serviços.

- Frank Laukien, 
presidente e 
diretor executivo
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Sobre o nosso código

“Inovação com integridade” não é apenas um slogan na parte inferior das nossas apresentações; é 
parte fundamental da forma como conduzimos nossos negócios.  Todos nós queremos orgulhar-nos 
do sucesso que alcançamos e de como o alcançamos. Este Código de Conduta é o documento base 
do nosso programa de conformidade e ética.  Ele estabelece o nosso compromisso de fazer negócios 
não apenas legalmente, mas seguindo os mais altos padrões de ética e integridade.  A razão pela qual 
este facto é tão importante é porque o que fazemos reflete em quem somos como empresa e na nossa 
reputação entre os nossos funcionários, clientes, fornecedores, investidores e as comunidades em que 
trabalhamos e vivemos.

Nossas responsabilidades

Este Código de Conduta aplica-se a todos os funcionários da Bruker, incluindo qualquer um dos nossos 
negócios em qualquer parte do mundo.  Também se aplica a todos os executivos, diretores, contratados 
e funcionários temporários da Bruker e das nossas unidades de negócios.  Certos tópicos tratados neste 
código são abordados com mais detalhes em políticas separadas. 

Responsabilidade única dos gerentes

Os gerentes têm uma responsabilidade especial de liderar pelo exemplo através dos seguintes pilares:
• Promover a nossa cultura ética e recompensar a integridade;
• Atuar como caixa de ressonância para outras pessoas que possam estar enfrentando um dilema ético 

ou uma decisão difícil;
• Criar um ambiente no qual os funcionários se sintam à vontade para falar, fazer perguntas ou relatar 

preocupações.

Tomando decisões éticas

Este Código não tem como abordar todas as situações que podemos encontrar durante o trabalho.  
Quando isso acontecer, devemos questionar-nos:
• Este ato é legal?
• Parece o procedimento correto a tomar?
• Sentir-me-ia confortável se a minha família descobrisse isso?
• Sentir-me-ia bem se fosse publicado na comunicação social esta situação?
• Esta tomada de decisão seria positiva para a reputação da Bruker?

Se a resposta a todas essas perguntas for sim, prossiga com confiança.  Se a resposta a qualquer uma 
dessas perguntas for não, procure orientação e faça perguntas adicionais.

Sua responsabilidade pela conformidade e ética
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Fazendo perguntas

Queremos que partilhe connosco qualquer assunto relacionado com:
• Orientações que necessite em relação a um dilema legal ou ético;
• Dúvidas que possa ter sobre as nossas políticas;
• Preocupações que tenha sobre comportamentos questionáveis;
• Violações ou potenciais violações deste Código de Conduta ou da lei.

Encorajamos a denunciar atos ou suspeitas de não conformidade com a lei ou as políticas da Bruker. 
Quando fazemos perguntas ou relatamos preocupações, não melhoramos apenas a capacidade da Bruker 
de corrigir possíveis situações nefastas antes que se tornem graves, mas também geramos alertas sobre 
potenciais oportunidades de melhorar e esclarecer as nossas políticas, comunicações ou formações.

Se necessita de ajuda ou orientação, procure os seguintes canais:
• A gerência
• Os Recursos Humanos
• Qualquer membro da sua equipa legal ou de conformidade
• A linha direta da Bruker ou website de relatórios confidenciais, que são operados por uma entidade 

independente. Pode encontrar o número da linha direta e o endereço da web do seu país na última 
página deste Código. Pode identificar-se ou permanecer anónimo (caso seja permitido pela lei local) 
usando qualquer uma destas formas. Estamos certos que caso se identifique ao fazer uma pergunta ou 
relatar uma preocupação, nos ajudará a fornecer respostas mais ponderadas e a conduzir investigações 
mais eficazes e completas.

R: Chamadas para a linha direta ou relatórios da web são respondidos 
por um terceiro independente, chamado EthicsPoint.  Um funcionário 

da EthicsPoint responderá à sua chamada ou relatório da web no 
idioma local e solicitará informações sobre o assunto que você deseja 

denunciar.  Se o anonimato for permitido em seu país, você não precisa 
fornecer seu nome.  O funcionário da EthicsPoint fornecerá um número 

de caso e uma data de retorno da chamada e enviará seu relatório para 
o departamento jurídico/de conformidade da Bruker.  O departamento 

jurídico/de conformidade investigará o assunto relatado e, caso você tenha 
alguma pergunta de acompanhamento, ela será enviada para o funcionário da 

EthicsPoint e lida quando você ligar de volta na sua data de retorno da chamada, ou poderá ainda 
ser vista on-line voltando ao seu relatório virtual.  Nesse ponto, você pode fornecer informações 

de acompanhamento necessárias para auxiliar o departamento jurídico/de conformidade na 
investigação.  É assim que a sua confidencialidade e seu anonimato são protegidos.

P: O que acontece 
quando eu ligo para 

a linha direta?



Não retaliação

Temos uma política rigorosa de não retaliação para quaisquer denúncias realizadas de 
boa-fé.  
• Significa que ninguém terá um processo disciplinar por relatar uma preocupação de 

boa-fé ou cooperar em uma investigação. 
• Se algum funcionário sofrer retaliação de outro funcionário por ter realizado uma denúncia 

estará sujeito a medidas disciplinares e possível rescisão de contrato. 
• “Boa-fé” significa que não necessita de ter a certeza que ocorreu uma violação real. 

Apenas necessita de ser sincero sobre os fatos que o levaram a preocupar-se e 
genuinamente acreditar que existe algum tipo de delito, relatando os acontecimentos 
de forma fidedigna. 

• Esta política de não retaliação aplica-se independentemente do canal selecionado para 
denunciar a sua preocupação.

Embora seja preferível resolver questões internamente, quando possível, nada deve 
desencorajá-lo de denunciar qualquer atividade ilegal ou violação da lei às autoridades 
competentes.

R: Na nossa página de conformidade da empresa na intranet: 
https://intranet.bruker.com/sites/BRKR_Compliance.  Pode 
também enviar um e-mail para complianceofficer@bruker.com 

solicitando os documentos.

P: Onde posso 
encontrar as 

políticas da nossa 
empresa?

“A verdadeira 
integridade está 

em fazer a coisa certa 
mesmo estando ciente 

de que ninguém vai 
saber se o fez ou 

não.” -F alko Busse,  
presidente do Grupo BBIO
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Cumprindo as leis

Em primeiro lugar, esperamos que todos os nossos funcionários cumpram todas as leis, regras e 
regulamentos aplicáveis onde quer que façamos negócios. É importante esta conduta não apenas porque 
é a coisa correta, mas porque evita problemas que possam complicar negócios futuros ou danificar a 
reputação da Bruker. Use o pensamento crítico e o bom senso e peça conselhos caso não tenha certeza 
sobre como atuar.Evitando Conflitos de Interesses

Evitando conflitos de interesses

Devemos sempre agir de acordo com os melhores interesses da Bruker e abster-nos de participar de 
qualquer atividade que apresente um “conflito de interesses”. Um conflito pode ocorrer quando os nossos 
interesses pessoais ou familiares interferem ou parecem interferir nos interesses da Bruker, ou quando 
certas circunstâncias pessoais afetam nossa capacidade de tomar uma decisão comercial objetiva para 
a Bruker.

Conflitos de interesse comuns que devem ser aprovados pelo seu diretor/gerente ou pelo departamento 
jurídico/de conformidade incluem:

• Trabalhos externos, especialmente com clientes, concorrentes ou outros parceiros de negócios;
• Entrar em relações comerciais em nome da Bruker com pessoas ou empresas com as quais tenhamos 

um relacionamento pessoal;
• Servir no conselho de outra empresa, especialmente um cliente ou concorrente;
• Oportunidades das quais tenhamos conhecimento através de trabalhos realizados para a Bruker ou nos 

quais a Bruker possa ter interesse (como uma oportunidade de investimento).

Integridade nas atividades da nossa empresa

P: Como posso  
saber se tenho 
um conflito de 

interesses?
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R: Faça as seguintes questões a si mesmo:

•  Os meus interesses externos influenciam (ou parecem influenciar) a minha  
   capacidade de tomar uma boa decisão de negócios para a Bruker?
•  Posso beneficiar do meu envolvimento nessa situação?  Um parente  

     próximo pode beneficiar?
•  A minha participação nessa atividade pode interferir na minha capacidade de  

    fazer idoneamente o meu trabalho?
•  Estou a colocar os meus interesses acima dos interesses da Bruker?

•  Se esta ação for de conhecimento público, irá ser uma contrangimento para mim  
               ou para a Bruker?
Caso tenha SIM a alguma das perguntas acima, provavelmente tem um conflito de interesses e deve 
procurar orientação de seu diretor/gerente ou do departamento jurídico/de conformidade.



Prevenindo o suborno e a corrupção

Na Bruker, não oferecemos nem aceitamos nada de valor que tenha a intenção de influenciar indevidamente uma decisão comercial, por exemplo:Subornos
• Subornos
• Gorjetas
• Extorsão 
• Fraude 
Entendemos que este tipo de práticas prejudicam a Bruker e a sua reputação, como também podem prejudicar economias em desenvolvimento. Uma grande parte 
dos governos está cada vez mais a tomar medidas agressivas para combater a corrupção, e a Bruker está comprometida em contribuir para esta causa, através da 
sensibilização da necessidade de existir uma cidadão corporativo global.

Não toleramos qualquer tipo de suborno, público ou privado. Qualquer pagamento realizado a funcionários públicos e parceiros comerciais deve apenas ser para 
despesas de negócios razoáveis e cuidadosamente documentadas e nunca com o propósito de assegurar uma vantagem comercial indevida.

Temos políticas anti suborno publicadas na intranet de conformidade da Bruker.

R: Sim, é importante lembrar que, não existindo permissão para fazer um negócio diretamente, não deve contratar terceiros para realizar 
esse ato comercial por si, pois todas as ações que possam advir desse negócio serão atribuídas diretamente a si. De forma a proteger a 
Bruker, impedimos que certos parceiros realizem negócios em nosso nome através de uma ferramenta de verificação de antecedentes e 

seguindo a nossa Política de Devida Diligência para Terceiros, que pode ser encontrada na intranet da Bruker.

P: Existem riscos  
de suborno 

associados ao 
uso de agentes ou 

intermediários?

“Jogue de 
acordo com as 

regras! Gostamos 
de ganhar, mas sempre, 

sempre seguindo as regras; 
temos tolerância zero 
para qualquer outra 

coisa” -Mark Munch,  
presidente do Grupo BNANO

“Esforce-se para 
fazer corretamente 

tudo o que faz e o sucesso 
inevitavelmente virá 

como resultado.”-Gerald Herman,  
diretor financeiro
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Presentes e entretenimento empresarial

Valorizamos a objetividade profissional nos nossos relacionamentos 
comerciais. É princípio orientador o de que não receber ou doar presentes 
quando a intenção primária é influenciar uma decisão comercial ou a 
decisão comercial de outra parte. Não devemos aceitar presentes, 
gratificações ou outros favores de qualquer cliente, fornecedor ou outra 
entidade/indivíduo que faça ou pretenda realizar negócios com a Bruker, 
exceto se forem itens de valor insignificante. Quaisquer presentes com 
um valor considerável ou que tenham a intenção de influenciar qualquer 
decisão comercial devem ser devolvidos imediatamente. Neste caso 
não existindo a devolução, o presente deve ser entregue à Bruker, que 
fará uma doação para fins de caridade ou decidirá que outro destino 
será dado ao presente. Não podemos aceitar presentes em dinheiro ou 
equivalentes a dinheiro.

O bom senso e a moderação devem prevalecer também nas refeições 
e entretenimento comercial. Somente forneça ou aceite refeições ou 
entretenimento comercial quando sejam:

• Pouco ou nada frequentes
• Modestos 
• Destinados a servir objetivos comerciais legítimos
• Sem esperar qualquer favor ou benefício em troca

Temos políticas anti suborno publicadas intranet de conformidade da 
Bruker.

R: Na maioria das circunstâncias, refeições 
comerciais podem ser aceites desde que 

sejam modestas e pouco frequentes. 
Mas, quando um fornecedor ou cliente 

paga por uma refeição, considere 
sempre as circunstâncias específicas do 

momento e se a sua imparcialidade pode ser 
comprometida. Por exemplo, se for oferecida 

como parte do relacionamento geral, a refeição 
pode ser aceitável. Mas caso a refeição seja 

oferecida durante as negociações de um contrato, 
você pode recusar educadamente o convite para 

evitar qualquer impressão de que a refeição influenciará 
seu julgamento comercial em relação ao contrato.

P: Posso aceitar  
uma refeição 

comercial de um 
fornecedor ou 

cliente?
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Conformidade de exportação e comércio internacional

Como uma empresa global, transferimos mercadorias, software, serviços 
e tecnologias em todo o mundo. As nossas transações comerciais estão 
sujeitas a várias leis de conformidade comercial, incluindo:

• Controlos de exportação impostos pelos governos, restrições comerciais, 
embargos comerciais, sanções económicas e boicotes;

• Sanções de diferentes governos ao redor do mundo que restringem 
atividades com determinados países, entidades ou indivíduos.

Temos o compromisso de garantir que as nossas transações comerciais sejam 
realizadas em conformidade com as leis aplicáveis do comércio internacional 
ou de conformidade de exportação. Caso manuseie produtos Bruker, software, 
serviços ou tecnologia além fronteiras, certifique-se de:

• Garantir que tudo seja classificado corretamente de forma antecipada com 
base no país de origem, no destino, no uso final e no utilizador final

• Incluir toda a documentação, etiquetas, licenciamento, autorizações e 
aprovações necessárias

• Consulte a equipa de conformidade de exportação para o negócio em 
questão ou o departamento jurídico/de conformidade

“Ética e 
integridade 

andam de mãos 
dadas. Não podem 

simplesmente ser deixadas 
na porta ou em numa 
estante quando for 

conveniente.” -Burkhard Prause,  
presidente do Grupo 
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Diversidade 

Como empresa multinacional comprometida com a excelência, abraçamos a diversidade e 
esforçamo-nos para criar uma cultura inclusiva que permita que cada um de nós se sinta 
capacitado para atingir a excelência.  Mais do que simplesmente proibir a discriminação, a 
Bruker aceita indivíduos de diferentes raças, etnias, nacionalidades, géneros, identidades de 
género, religiões, idades, estados civis, estruturas familiares, orientações sexuais, situações 
de veterano, habilidades físicas/mentais e aparências, assim como indivíduos com opiniões, 
visões políticas, perspetivas, estilos de vida, ideias, pensamentos e abordagens diversas. 
Acreditamos que a inovação e a criatividade são aprimoradas à medida que várias ideias, 
conceitos e abordagens são compartilhadas. A diversidade torna a Bruker mais forte sendo 
fundamental para o nosso sucesso.

Ambiente de trabalho livre de assédio; local de trabalho respeitoso

Esforçamo-nos para criar um ambiente onde todos os funcionários sejam tratados com 
dignidade, respeito e justiça. As nossas ações de recrutamento, retenção e outras decisões 
relacionadas ao gerenciamento de desempenho são baseadas apenas no mérito e outras 
considerações organizacionais, como a capacidade de um indivíduo realizar o seu trabalho 
com excelência e alinhado com os nossos objetivos estratégicos e operacionais.

Não se tolera qualquer forma de assédio ou abuso no local de trabalho. Cada um de nós deve 
agir profissionalmente em todas as atividades relacionadas com trabalho, incluindo eventos 
de trabalho externos. Não se tolera ameaças ou comportamentos verbais ou físicos que 
sejam intimidantes/humilhantes ou qualquer ato de violência. Acreditamos que todos sejam 
respeitosos nas comunicações com os demais, incluindo comunicações eletrónicas e on-line, 
através de e-mail, textos, mensagens instantâneas, messengers, blogs e nas redes sociais.

Respeito no nosso local de trabalho

R: Depende, mas independentemente disso, a situação cria 
um ambiente de trabalho negativo e não é consistente com 

o nosso compromisso, ou seja que todos se tratem de 
forma profissional e respeitosa. Compartilhe qualquer 

preocupação com os RH ou com o departamento jurídico/
de conformidade. Eles poderão ajudar a determinar se o 

comportamento do seu Diretor constitui assédio.

P: O Diretor 
muitas vezes perde a 

paciência e grita com as 
pessoas da equipa quando 

falhamos um prazo. 
Isso é assédio?
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Segurança e proteção no local de trabalho

Os nossos funcionários são o recurso mais valioso, e 
estamos comprometidos em proporcionar um ambiente 
de trabalho saudável e seguro para cada um deles. Não 
toleramos condições inseguras que possam colocar em 
risco os nossos funcionários ou visitantes nas nossas 
instalações e esforçamo-nos para cumprir todas as leis e 
regulamentos de saúde e segurança em todos os locais 
onde operamos. Cumpriremos as leis e requisitos de 
segurança nacional aplicáveis relativos à contratação de 
indivíduos, incluindo qualquer autorização de segurança e 
considerações semelhantes.

“Como fazemos 
as coisas é tão 

importante quanto o 
que fazemos. Em todos 

os aspetos do nosso negócio, 
queremos ser conhecidos 
pelo nosso compromisso 

implacável com a 
excelência e a 
integridade.” 

-Jurgen Srega,  
presidente do  
Grupo CALID
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Mantenha livros e registros precisos

A comunicação honesta e precisa de todas as transações comerciais é essencial para a condução de um negócio ético. Cada um de nós é responsável pela precisão 
e confiabilidade de nossos registos e relatórios. Informações precisas são essenciais para a nossa capacidade de tomar decisões comerciais responsáveis e atender 
às obrigações de transparência e relatórios públicos.

Custos e receitas devem ser registados nos períodos de tempo apropriados, e todos os registos devem refletir com precisão a verdadeira natureza das transações 
que registam. Nenhuma conta ou fundo não revelado ou não registado pode ser estabelecido para qualquer propósito. Nenhuma entrada falsa ou enganosa pode 
ser feita em nossos livros ou registos por qualquer razão, e nenhum desembolso de fundos corporativos ou de outra propriedade da empresa pode ser feito sem a 
documentação de apoio adequada.

Responsabilidade para com nossos acionistas

 

Informações confidenciais e proprietárias

Informações confidenciais são quaisquer informações não públicas ou proprietárias relacionadas ou mantidas pela Bruker. Isso inclui ativos valiosos da empresa, 
como:
• Informações financeiras não públicas, como receitas, lucros e informações sobre preços;
• Informações sobre potenciais aquisições, parcerias estratégicas ou contratos;
• Segredos comerciais, conhecimento e outras propriedades intelectuais;
• Invenções, ideias, métodos e descobertas não patenteadas;
• Planos estratégicos ou comerciais;
• Informações relacionadas com lançamento de produtos ou projetos;
• Listas de funcionários, clientes e fornecedores.

É fundamental para o nosso crescimento e competitividade contínua que essas informações permaneçam confidenciais e seguras. Não divulgue essas informações 
a pessoas ou empresas fora da Bruker a menos que exista um objetivo comercial específico e um contrato de confidencialidade em vigor, ou que seja exigido por lei 
divulgá-las. Também é importante respeitar nosso compromisso de proteger as informações confidenciais de outras empresas, incluindo os nossos fornecedores 
e clientes.

R: Livros e registos abrangem uma ampla variedade de informações, incluindo apresentações, mapas, documentos de folha de 
pagamento, cartões de ponto, registos de presença, informações arquivadas com agências governamentais, registos de stock, 
faturas, pedidos de compras, resultados de laboratório, resultados de pesquisa de mercado, resultados de controlo de qualidade, 

relatórios de viagens e despesas, registos de inspeção, registos de transporte, registos de materiais perigosos, relatórios de 
acidentes e planos de negócios. 

P: O que significa 
“livros e registos” 

na prática?
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Negociação com informações privilegiadas

No decorrer do nosso emprego, pode acontecer ter informações relevantes sobre a 
Bruker que não são de conhecimento público, como resultados financeiros, aquisições 
em potencial ou realizações tecnológicas. Também podemos ter informações relevantes 
não públicas sobre outras empresas, tais como os nossos fornecedores e clientes. Uma 
“informação relevante” é qualquer informação que faria com que um investidor razoável 
quisesse comprar ou vender ações de uma empresa. Até que essas informações sejam 
divulgadas oficialmente ao público:

• Não compre ou venda ações da Bruker ou ações dessas outras empresas.
• Não comunique essas informações a outras pessoas que possam negociar com base 

nessas informações.

A cada trimestre, estamos sujeitos a um período de restrição durante o qual não podemos 
negociar ações da Bruker. Esse período inicia-se duas semanas antes do fim do nosso 
trimestre fiscal e termina no fim do segundo dia comercial após o anúncio de nossos 
resultados trimestrais.

Temos uma política separada de negociações com informações privilegiadas publicada na 
intranet de conformidade da Bruker. Caso não tenha a certeza se está proibido de comprar 
ou vender ações da Bruker ou de qualquer outra empresa com a qual esteja familiarizado 
em virtude de seu relacionamento com a Bruker, consulte o departamento jurídico/de 
conformidade antes de fazer qualquer compra ou venda.

R: Deve-se ter cuidado para não discutir informações 
privadas da empresa em locais públicos onde outras 

pessoas possam ouvir, como comboios, restaurantes, 
táxis, elevadores, conferências ou feiras. Quando for 

necessário realizar uma chamada relacionada com 
trabalho em público, fique atento a quem o rodeia e ao 

que diz na sua conversa ao telefone.

P: Eu consigo 
optimizar o 

meu dia retornando 
as chamadas perdidas 
durante a viagem de 

comboio para o 
trabalho. É um 

problema?
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Usando as redes sociais com responsabilidade

Tudo o que escreve nas redes sociais pode afetar fortemente a marca e reputação de nossa empresa. Pense antes de clicar o botão “enviar”, porque 
comunicações on-line duram para sempre. Não divulgue informações confidenciais sobre a empresa ou negócios nas redes sociais, mesmo que a intenção 
seja corrigir declarações incorretas ou defender a empresa. Esse tipo de comunicação pode resultar na cedência de informações proprietárias ou confidenciais. 
Não escreva em nome da empresa nem responda a perguntas de quem quer que seja. Todos os contatos oriundos das redes sociais ou investidores devem 
ser direcionados ao setor das relações com investidores.

Protegendo os nossos ativos

Proteger e usar adequadamente os ativos da bruker

Proteger os ativos da empresa é crucial para o sucesso do nosso negócio. 
Esses ativos incluem equipamentos, ferramentas, materiais, suprimentos 
e recursos de tecnologia (como computadores, telefones e dispositivos 
móveis), bem como ativos intangíveis, como marcas registradas, direitos 
de autor e patentes. Roubo, perda, descuido e desperdício têm um impacto 
direto em nosso desempenho financeiro. Use os ativos da empresa para 
fins comerciais legítimos, e não para o seu benefício pessoal ou de qualquer 
outra pessoa. Não proteger os nossos recursos tecnológicos pode tornar os 
registos eletrónicos vulneráveis a ataques de hackers. Por favor, consulte a 
intranet de tecnologia da informação da Bruker.

R: Não. A menos que seja um 
porta-voz autorizado da Bruker, 

deve notificar a sua gerência 
na sua unidade comercial 
ou na Bruker Investor 
Relations. Informe sobre 

os fatos corretos e deixe que 
eles abordem a situação nas 

redes sociais ou de outra forma.

P: Vi uma publicação 
em um blog criticando 

a Bruker com informações 
incorretas sobre um dos nossos 
produtos. Eu conheço os fatos 

sobre esse produto e quero 
fazer um esclarecimento. 

Posso publicar uma 
resposta on-line?

R: Todos os funcionários da Bruker podem proteger nossa segurança de informações evitando:
•  Compartilhar senhas da Bruker com outras pessoas
•   Deixar o laptop ou dispositivo móvel abandonado 

•  Baixar software não autorizado ou não licenciado
•  Clicar em links de e-mails recebidos de fontes não confiáveis

P: Não sou do  
setor de TI.  Como 

posso proteger 
os sistemas de 

informação?

Todos os e-mail processados através de um servidor de e-mail da Bruker é considerado propriedade da Bruker e deve obedecer a este Código de Conduta. Não 
armazene, envie ou receba e-mails privados usando um servidor de e-mail da Bruker, e não encaminhe e-mails da Bruker para qualquer servidor de e-mail privado. 
A Bruker detém o direito de armazenar, aceder e rever qualquer e-mail processado por meio dos servidores da Bruker durante a realização de investigações 
internas e conforme exigido por lei, sempre em conformidade com as leis de privacidade de dados aplicáveis. Essas revisões só podem ocorrer após a aprovação 
por escrito do departamento jurídico/de conformidade.
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Informações pessoais e privacidade

Respeitamos a privacidade de todos os funcionários, parceiros comerciais e outras entidades com 
as quais realizamos negócios, e entendemos a importância de proteger informações pessoais. 
Sabendo que quem lida connosco demonstram confiança em nós ao partilharem informações 
pessoais connosco, temos o dever de preservá-las. Lidamos com os dados pessoais de maneira 
responsável e em conformidade com a política da empresa e as leis de privacidade e segurança 
da informação.

Devemos garantir que armazenamos, transferimos, usamos, partilhamos e descartamos 
informações pessoais sempre em conformidade com lei vigente e nunca esquecer de:

• Recolher apenas informações pessoais relevantes
• Manter as informações protegidas, confidenciais e atualizadas
• Corrigir informações pessoais imprecisas caso existam
• Usar informações apenas da maneira devida 
• Não partilhar informações com ninguém dentro ou fora da Bruker de maneira não autorizada
• Estar ciente de quais informações pessoais está a usar, por que está usando, com quem 

está partilhando, onde estão sendo armazenadas ou para onde serão enviadas e como 
pretende usá-las

• Reter informações pessoais apenas pelo tempo necessário para atingir seu objetivo comercial 
ou atender aos requisitos mínimos de retenção.

Por favor, consulte a intranet de privacidade da Bruker para mais informações.

R: Informações pessoais são quaisquer informações relacionadas 
a uma pessoa identificável ou, em alguns casos, uma empresa, 

incluindo: endereços residenciais, números de telefone, 
endereços de e-mail, números de identificação emitidos pelo 
governo, informações financeiras, detalhes bancários, salários 

e benefícios, registos de desempenho, registos médicos ou 
de seguros, e informações pessoais armazenadas pelos clientes 

enquanto usam os nossos produtos ou recebem os nossos serviços.

P: Que tipos de 
informações 
pessoais que 

recolhemos ou 
acedemos devem 
ser protegidas?
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Contribuições políticas

Cada um de nós deve sentir-se livre para participar de atividades políticas 
usando tempo extra trabalho e dinheiro pessoais. Mas é importante não 
estar envolvido em qualquer atividade política usando o tempo ou os 
recursos da empresa. Deve estar sempre claro que as suas opiniões e 
ações são suas, e nada pode comprometer a Bruker. Não use fundos da 
empresa para fazer pagamentos a nenhum partido político, candidato 
ou campanha sem a permissão do chefe financeiro mais antigo da sua 
empresa.

Contribuições para caridade

Estamos comprometidos com a cidadania corporativa responsável, 
ajudando a melhorar a qualidade de vida nas comunidades onde nossos 
funcionários vivem e trabalham. Encorajamos os funcionários envolver-se 
em atividades de caridade ou fazer contribuições para a caridade usando 
o próprio tempo e dinheiro. Podemos optar por disponibilizar fundos 
da empresa para contribuições ou doações para caridade ou doações 
para determinadas organizações isentas de impostos. Quaisquer 
solicitações para tais contribuições ou doações devem ser enviadas ao 
chefe financeiro mais antigo de sua empresa e ao departamento jurídico/
de conformidade. Os nossos funcionários também podem optar por 
participar de atividades de voluntariado patrocinadas pela empresa.

Protegendo o meio ambiente e os direitos humanos

Procuramos conduzir os negócios de uma maneira ambientalmente 
responsável e visando minimizar o nosso impacto no meio ambiente. 
Isso significa não apenas cumprir as leis ambientais aplicáveis a nós, 
mas também avaliar e aperfeiçoar continuamente processos a fim de 
promover as ciências da vida e, ao mesmo tempo, permanecer atento 
ao impacto das nossas operações no meio ambiente. Damos o nosso 
melhor para reduzir o desperdício e usar a energia de forma mais eficiente. 
Reconhecemos que somos cidadãos corporativos globais e respeitamos 
os direitos humanos de cada indivíduo. Não utilizamos trabalho forçado, 
involuntário ou infantil em nossas instalações e não toleramos este tipo 
de condutas em parte alguma da nossa cadeia de fornecimento.

Compromisso com nossas 
comunidades 
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Integridade no nosso mercado
Concorrência aberta e justa

Lutamos para superar os nossos concorrentes de forma justa, oferecendo produtos e serviços superiores, e nunca através de práticas comerciais para desprestigiar 
a concorrência. Não colaboramos com os nossos concorrentes para restringir a concorrência ou o comércio através do envolvimento em atividades como:

• Concordar em estabelecer ou manter preços
• Restringir vendas ou alocar territórios
• Definir preços de revenda com clientes ou fornecedores
• Participar de “lances simulados” incentivando outras partes a participar de um processo de licitação que não tenham intenção de ganhar, seja diretamente ou por 

meio de terceiros

Se um concorrente discutir qualquer um desses tópicos, não importa o quão casualmente, é importante interromper a conversa imediatamente e relatá-la ao seu 
gerente ou ao departamento jurídico/de conformidade.

Práticas de marketing honestas e éticas

Os nossos clientes estão no centro de tudo que criamos. Eles confiam nos produtos Bruker e em como os apresentamos. Lutamos para manter altos padrões 
éticos ao comercializar os nossos produtos e serviços. Representamos os nossos produtos de maneira verdadeira e precisa, evitando impressões enganosas nas 
comunicações de marketing.  

Coletando Inteligência Competitiva

Temos o compromisso de procurar ideias inovadoras que atendam às necessidades dos nossos clientes, bem como o objetivo de aprimorar as ciências da vida e 
o campo de diagnósticos. Entender a nossa concorrência é importante para competir no mercado global de hoje. Sempre obteremos e usaremos essa inteligência 
competitiva de maneira legal e ética.  Ao recolher inteligência competitiva, agimos com integridade ao:

• Usar informações de fontes públicas, como artigos publicados, registos públicos e folhetos oferecidos por concorrentes em feiras comerciais
• Nunca deturpar informação ou usar meios ilícitos para proteger informações
• Nunca procurar candidatos a emprego em busca de informações proprietárias sobre outras empresas
• Nunca aceitar, partilhar ou usar qualquer informação que possa ter sido recolhida indevidamente

R: Sim, pode ir ao Stand e recolher qualquer material distribuído publicamente. Mas caso converse com alguém no Stand, 
identifique-se como funcionário da Bruker e evite conversas sobre transações comerciais ou preços.

P: Vou a uma feira 
de negócios. Posso 
ir ao Stand de um 

concorrente?
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Isenções

Embora a maioria das políticas contidas neste código deva ser estritamente cumprida, em casos raros de exceções podem ser adaptadas. Qualquer 
funcionário que acredite que uma política deva ser adaptada deve obter a aprovação prévia do departamento jurídico/de conformidade.

Investigações 

Temos o compromisso de investigar detalhadamente os relatórios de potenciais violações deste Código. Se recebermos informações sobre uma suposta 
violação, iremos:

• Avaliar a informação
• Determinar se a investigação é justificada e caso seja, iniciar essa investigação
• Determinar as medidas disciplinares a ser tomadas
• Quando apropriado, relatar os resultados da investigação ao nosso Conselho Administrativo

Espera-se que cada um de nós coopere totalmente com qualquer investigação referente a uma suposta violação deste Código. A violação deste Código 
pode resultar em responsabilidade legal potencial para a Bruker ou causar sérios danos à nossa reputação. O não cumprimento do Código ou a não 
cooperação com uma investigação pode resultar numa medida disciplinar, incluindo repreensões, advertências, rebaixamentos, reduções no salário ou 
rescisão de contrato. 

Alterações

Procuramos a melhoria contínua em todos os aspetos do nosso programa de ética e conformidade. Como tal, podemos alterar este Código de tempos 
em tempos. A versão mais atual deste Código pode ser encontrada na página de políticas corporativas em www.bruker.com.

Aplicação deste código

“Não temos 
nenhum ativo maior 
do que a confiança 
de nossos clientes e 

funcionários; precisamos 
trabalhar duro para ganhar e 

merecer essa confiança 
todos os dias” –Kristin Caplice,  

chefe global de conformidade 
Proprietária da política:  

Kristin Caplice, conselheira geral e chefe de conformidade global
Revisão: 31 de março de 2019
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Caso deseje relatar uma preocupação em relação a questões descritas neste Código, 
pode entrar em contato com a linha dedicada do seu país acedendo a bruker.ethicspoint.
com ou telefonando para o número correspondente ao seu país abaixo e falar com um 
operador da EthicsPoint:

• Austrália 1-800-339276

• Brasil 0800-8911667

• Canadá 1-855-689-1003, 1-855-350-9393

• China 10-800-120-1239, 10-800-712-1239

• Hong Kong 800-964214

• Índia 000-800-100-1071, 000-800-001-6112

• Indonésia 001-803-011-3570, 007-803-011-0160

• Japão 0066-33-112505, 00531-121520

• Coreia 00798-14-800-6599, 00308-110-480, 00798-1-1-009-8084

• México 001-800-840-7907, 001-866-737-6850

• Nova Zelândia 0800-447737

• Singapura 800-1204201

• África do Sul 080-09-92604

• Taiwan 00801-13-7956

• Tailândia 001-800-12-0665204

• Estados Unidos 1-855-689-1003

Números e websites da linha 
direta confidencial
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