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A 3M está comprometida em fazer
negócios com integridade, livre de corrupção ou suborno de qualquer espécie.
Como um de nossos valiosos parceiros
de negócios, esperamos que você atue
sempre de forma ética e de acordo com
a lei em todas as suas atividades. As
informações contidas neste informativo
explicam as nossas expectativas e o nosso compromisso de trabalhar com você
para garantir que nossos negócios sejam
conduzidos da maneira certa.

A Visão da 3M

Expectativas da 3M com relação ao Suborno

Na 3M, valorizamos muito o relacionamento
com nossos parceiros de negócios. Não importa
onde você esteja localizado ou quais produtos ou
serviços ofereça, você tem um papel fundamental para desempenhar em nossos esforços para
alcançar nossa Visão.

A 3M proíbe o suborno e a corrupção em todas
as suas formas, independentemente dos costumes e das práticas comerciais que possam
existir em cada país, e esperamos que nossos
parceiros de negócios cumpram todas as leis
aplicáveis.
•
O suborno de indivíduos, funcionários
de empresas privadas e de funcionários públicos
é contra as leis aplicáveis e o Código de Conduta da 3M.

Compromisso da 3M com o combate ao
suborno
A 3M realiza negócios de forma ética e em
conformidade com as leis dos EUA e de todos os
países em que opera. A 3M escolhe cuidadosamente parceiros de negócios que compartilham
nossos valores e compromisso com a integridade. Nossa expectativa é que você também
conduza negócios livres de suborno e corrupção.

•
Subornos podem ocorrer de várias
formas, tais como presentes, entretenimento e
viagens de valor excessivo, ou contribuições de
caridade, propinas, doações políticas, ou ainda
pequenos pagamentos de facilitação (também
conhecidos como “grease payments”).

A 3M tem um longo histórico de sólido desempenho e operações de alto nível com base na
reputação extraordinária da nossa empresa e
no trabalho de nossos colaboradores. Juntos,
nós impactamos o modo como os negócios são
conduzidos em todo o mundo, conhecendo as
regras, fazendo as escolhas certas, e buscando
orientação sempre que temos uma preocupação
ou quando não temos certeza sobre como agir.
•
A 3M é membro do Pacto Global das
Nações Unidas (United Nations Global Compact
- UNGC) e do Grupo de Trabalho da UNGC no
Décimo Princípio.
•
Com grande orgulho e satisfação, a
3M foi reconhecida em 2016 pela Ethisphere
como uma das empresas mais éticas do mundo
(World’s Most Ethical Companies ®), pelo terceiro ano consecutivo.
•
A 3M foi reconhecida como uma das
Empresas mais admiradas do mundo (Fortune)
•
A 3M é uma das empresas mais respeitadas do mundo (Barron’s)

Quando o suborno e a corrupção são eliminados dos negócios, toda empresa concorre com
base em tecnologia, produtos e atendimento ao
cliente. Concorrendo em condição de igualdade,
todos têm a mesma oportunidade de conquistar
negócios de forma honesta!

•
Favores e/ou promessas - tais como a
proposta de contratar o parente de um funcionário público, ou de fornecer um desconto
não merecido, não disponível aos demais concorrentes - também podem constituir suborno e
violar nosso Código e as leis vigentes.

Evitar o suborno e a corrupção é a coisa certa a
fazer. Isso também é um bom negócio. Como
parte do nosso Código, o Princípio Antissuborno
da 3M garante o cumprimento das leis globais
anticorrupção, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (U.S. Foreign Corrupt
Practices Act), a Lei de Suborno do Reino Unido
(U.K. Bribery Act), bem como a legislação de
todos os países em que operamos, inclusive a Lei
Brasileira Anticorrupção nº 12.846/13.

Modo de fazer negócios da 3M
Na 3M, só há uma maneira de fazer negócios:
a maneira certa . Nosso Código de Conduta
contém orientações claras para os funcionários
e parceiros de negócios da 3M que atuam em
nome da 3M, sobre como tomar boas decisões
éticas todos os dias. O nosso Código de Conduta e o Princípio Antissuborno podem ser encontrados em www.3M.com/businessconduct

Dúvidas
Este informativo aborda questões jurídicas
complexas e dinâmicas. Portanto, se você tiver
alguma dúvida sobre as informações nele contidas, ou se houver alguma suspeita de conduta inadequada, fale com seu contacto da 3M
ou com o Departamento de Conformidade e
Conduta nos Negócios da 3M, ou ainda acesse
3M-Ethics.com.

