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CARTA DO PRESIDENTE EXECUTIVO

A todos os Associados da Goodyear,

Desde nossa fundação, em 1898, a Goodyear tem construído sua 
reputação como uma empresa com os mais elevados padrões de 
integridade. Nosso compromisso permanece até hoje e se reflete no  
Mapa Etratégico e no nosso compromisso geral de Proteger a Nosso  
bom Nome.

O mapa estratégico define os elementos fundamentais sobre os quais 
a Goodyear se sustenta e descreve os comportamentos que exigimos de nós mesmos e dos 
demais. Nossas expectativas de comportamento ético são resumidas em “Como trabalharemos: 
agir com integridade”.

O Manual de Conduta nos Negócios da Goodyear fornece detalhes sobre algumas das situações 
em que os associados da Goodyear devem agir com integridade.

Como associados da Goodyear, é solicitado que você leia atenciosamente o Manual de Conduta 
nos Negócios, se certifique que entende seus princípios, leia e entenda as políticas citadas no 
Manual que se aplicam aos seus negócios e que aja em conformidade com o mesmo. Também 
é solicitado que você denuncie qualquer conhecimento ou suspeita de comportamento ilegal ou 
antiético ou violações dessas políticas. Além disso, caso você seja um gerente, esperamos que 
você se certifique de que os associado subordinados a você também leiam, entendam e sigam 
essas políticas. Os gerentes devem estar disponíveis para os associados que desejam discutir ou 
reportar preocupações e encaminhar as preocupações denunciadas conforme necessário. Nosso 
foco inabalável em uma conduta ética sustentará um ambiente de trabalho que inclua o respeito 
mútuo e a abertura, e consolide nossa forte reputação por todo o mundo.

Esperamos que você, todos os dias e em todos os lugares que fazemos negócios, haja com 
honestidade, integridade e respeito e que proteja o legado de 120 anos que a Goodyear tem e 
continuará tendo em relação à alta qualidade do seu pessoal, produtos e processos.

Richard J. Kramer 
Presidente Executivo, Presidente e CEO
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PROTEGER NOSSO BOM NOME

COMO USAR ESTE MANUAL
Este Manual de Conduta nos Negócios (“Manual”) ajudará 
você a entender o compromisso da Goodyear para com 
os mais elevados padrões legais e éticos na condução dos 
negócios, reconhecer e fazer a coisa “certa”. O Manual 
não abrange cada lei ou padrão ético para toda e qualquer 
situação que você possa enfrentar, porém, resume muitos 
dos requisitos legais e éticos que todos devemos seguir.

O Manual é aplicável a todos os associsados da família 
das empresas Goodyear em todo o mundo, portanto, 
“Goodyear” ou “Empresa” se refere a quaisquer dessas 
empresas, e “associado” significa qualquer diretor, 
executivo e profissional assalariado e horista, a menos que 
seja de outra forma especificado. Em várias situações, 
as regras descritas neste Manual também se aplicam a 
outras pessoas trabalhando em nosso nome ou sob nossa 
gerência, como, por exemplo, contratantes, corretores  
ou agentes. 

IMPORTANTE

Este Manual de Conduta nos Negócios e as 
políticas nele descritas não correspondem 
a um contrato de emprego. A Goodyear não 
cria quaisquer direitos contratuais ao emitir 
este Manual ou as políticas.

Todas as informações apresentadas no Manual são 
importantes, mesmo que não lhe pareça que seu trabalho 
atual seja afetado por qualquer tópico em particular. A 
Goodyear solicita que você leia e compreenda este Manual, 
peça ajuda em relação a qualquer coisa que você não 
compreenda, procure aconselhamento sobre questões e 
situações em particular e comunique qualquer violação 
que possa vir a ter conhecimento. 

Para informações ou aconselhamento sobre conformidade 
e ética, você pode entrar em contato com:

•   Seu gerente;

•  Seu representante de recursos humanos;

•   A Vice-Presidência de Conformidade e Ética,  
pelo número 1-330-796-6635 (GTN 446-6635),  
o Diretor de Conformidade e Ética, pelo número  
1-330-796-7288 (GTN 446-7288); ou um Diretor 
Regional de Conformidade e Ética (consulte Site de 
Conformidade e Ética: go.goodyear.com/ethics/ para 
informação de contatos);

•   A Vice-Presidência de Auditoria Interna pelo número 
1-330-796-3143 (GTN 446-3143);

•   A Central de Integridade da Goodyear (os telefones e 
formulário de entrada online podem ser acessados na 
www.goodyear.ethicspoint.com); ou

•   O advogado da Goodyear responsável pela sua unidade 
de negócios ou função, ou o escritório do Vice-
Presidente Juridico Global e Conselheiro Juridico.

Contato Telefones

Escritório do Vice-Presidente 
Juridico Global e Conselheiro 
Juridico, Goodyear Akron

1-330-796-2408
GTN 446-2408

Diretor Juridico e Conselheiro 
Geral Associado, Américas

1-330-796-9435
GTN 446-9435

Diretor Jurídico e Conselheiro 
Geral Associado, Ásia-Pacífico

86-21-6132-6085
GTN 601-6085

Diretor Jurídico e Conselheiro 
Geral Associado, Europa, 
Oriente Médio e África

32-2-761-1807
GTN 669-1807
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OUTROS RECURSOS
Neste Manual, você encontrará referências às políticas 
da Goodyear relacionadas ao assunto discutido ou 
que fornecem mais informações sobre ele. Caso esteja 
consultando o Manual online, as referências às políticas 
são hiperlinks, que lhe direcionarão às políticas. Caso 
esteja consultando uma versão impressa do Manual, 
você pode acessar a lista completa de Políticas de 
Conformidade e Ética na página de Políticas Goodyear 
Online (GO) em go.goodyear.com/reference/policies/. 

Consulte o Manual sempre que tiver dúvidas e/ou 
quando sua situação de trabalho ou atribuição de 
tarefa for alterada. Caso precise de informações ou 
materiais adicionais, ou precise agendar um treinamento 
especial, entre em contato com o advogado da Goodyear 
responsável pela sua unidade de negócios ou função, ou 
com o Departamento de Conformidade e Ética.

SUA RESPONSABILIDADE –  
ASSOCIADO E GERENTE
RESPONSABILIDADE DO ASSOCIADO
Como associado, é sua responsabilidade:

•   Conhecer e cumprir com as políticas, leis e 
regulamentos aplicáveis a seu cargo e à Goodyear, 
quer estejam estabelecidos neste Manual ou em  
outra literatura;

•   Providenciar informações completas, precisas, 
oportunas e claras nos relatórios e documentos que 
a Goodyear deva apresentar ou enviar às autoridades 
governamentais e reguladoras, incluindo, mas não 
se limitando à Comissão de Valores Mobiliários, e em 
outros comunicados públicos feitos pela Goodyear;

•   Comunicar uma violação sempre que esta vier a 
seu conhecimento ou você suspeitar de que tenha 
ocorrido, ou caso solicitem ou exijam que você faça 
qualquer coisa que você acredita ser uma violação; e

•   Cooperar plena e honestamente em qualquer análise 
ou investigação de uma possível violação.

A conformidade com as políticas e padrões de ética da 
Empresa é vital para o nosso sucesso nos negócios e para 
Proteger nosso bom Nome.



TOMADA DE DECISÕES ÉTICAS — PERGUNTE A SI MESMO:
Nem todas as situações são claras, por isso, o bom senso é fundamental. Quando ficar em dúvida, faça a você mesmo 
essas perguntas sobre a ação que você está considerando.

Se você não tiver certeza da ação correta a ser tomada, discuta o assunto com um dos recursos listados.

A decisão 
de avançar 
parece ser 
apropriada.

É legal?

Está de acordo 
com os valores 
e as políticas 
da Empresa?

Protegerá a reputação 
da Goodyear como 
uma empresa ética?

•   É a coisa certa a 
se fazer?

•   Eu gostaria de  
vê-la nas notícias?

É para o bem 
da Empresa 
e de nossos 
acionistas?

Não tem certeza? Para 
obter orientações, entre em 
contato com o advogado 
da Goodyear responsável 
pela sua unidade de 
negócios ou função, ou 
com o Departamento de 
Conformidade e Ética.

Não tem certeza? 
Consulte as Políticas da 
Goodyear no GO, converse 
com o seu gerente, seu 
representante de HR, o 
advogado da Goodyear 
responsável pela sua 
unidade de negócios ou 
função, ou o Departamento 
de Conformidade e Ética.

Não tem certeza? Para obter 
orientações, converse com o seu 
gerente, com o advogado da Goodyear 
responsável pela sua unidade de 
negócios ou função, ou com o 
Departamento de Conformidade e Ética.

Não tem certeza? 
Para obter orientações, 
converse com o seu 
gerente, com o advogado 
da Goodyear responsável 
pela sua unidade de 
negócios ou função, ou 
com o Departamento de 
Conformidade e Ética.

Caso você responda “Não” a qualquer dessas perguntas, 
a ação pode ter sérias consequências. NÃO O FAÇA.

SIM SIM SIM

SIM
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RESPONSABILIDADES ADICIONAIS DOS GERENTES
Se você for um gerente, também é sua responsabilidade:

•   Liderar pelo exemplo. Demonstrar seu compromisso 
com os nossos altos padrões de ética através de suas 
palavras e ações.

•   Comunicar e discutir as políticas, leis e regulamentos 
aplicáveis. Certificar-se de que todos aqueles que você 
gerencia ou supervisione entendem suas obrigações 
e vivem à letra e ao espírito das nossas Políticas de 
Conformidade e Ética, leis e regulamentos. Garantir 
que os associados realizem todos os treinamentos 
obrigatórios relativos à Conformidade e Ética.

•   Monitorar e garantir a Conformidade por parte dos 
Associados. Fazer com que todos sejam responsáveis 
pelo comportamento ético. Garantir que nossas 
políticas e práticas comerciais sejam seguidas de 
forma consistente no seu departamento, unidade de 
negócios ou região. 

•   Encorajar uma comunicação honesta e aberta. 
Demonstrar abertura e disponibilidade aos associados 
que quiserem discutir uma preocupação, fazer uma 
denúncia ou uma pergunta. Criar um ambiente que 
encoraje perguntas e discussões sobre as práticas 
legais e de conformidade em todos os níveis.

•   Prestar suporte aos associados que levantem 
questões. Tratar com seriedade os problemas do 
associado e trabalhar em prol de uma solução rápida 
e eficaz.

•   Proteger a confidencialidade. Não compartilhe 
os problemas e preocupações do associado com 
outros que não tenham uma “necessidade de 
saber” legítima. Entretanto, não garanta a ninguém 
a confidencialidade absoluta, pois a Empresa pode 
ser obrigada a investigar uma preocupação. Todos os 
passos razoáveis serão tomados para salvaguardar a 
identidade do associado.

•   Comunique os problemas levados ao seu 
conhecimento. Se os associados relatarem a você 
preocupações relacionadas a comportamentos 
questionáveis ou antiéticos, você é responsável 
por levar essas preocupações ao departamento 
apropriado, para que se possa realizar uma avaliação 
e investigação. Você não deve realizar sua própria 
investigação, assim como não deve simplesmente dizer 
a quem faz a denúncia para “Telefonar para a Central”. 
Consulte a Seção Manifeste-se! abaixo para saber mais 
detalhes (p. 10).

•   Garanta que não haverá retaliação. Comunique de 
forma clara a política rigorosa de “não retaliação” da 
Empresa, que protege os associados que denunciam 
violações de boa fé de ações adversas porque eles 
fizeram uma denuncia.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•  Liderando com Integridade … Um Guia para Gerentes
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A LISTA “NÃO TENTE RESOLVER SOZINHO”

O que se segue são exemplos de alegações ou assuntos que precisam ser escalados ou 
encaminhados para investigação. Esta lista não abrange todos os casos possíveis. Caso tenha 
dúvidas se o assunto deve ser ecaminhado ou escalado, entre em contato com o advogado da 
Goodyear responsável pela sua unidade de negócios ou função. 

Assuntos relacionados ao produto:
•   Qualquer não cumprimento com os requisitos de qualidade do produto

Assuntos financeiros:
•   Pagamento de qualquer propina a um cliente ou recebimento de qualquer propina dada por um 

fornecedor/vendedor de produtos ou serviços da Goodyear

•   Oferecimento de subornos ou outros benefícios impróprios para um funcionário público

•   Benefícios oferecidos ou dados a um cliente para encorajá-lo ou recompensá-lo pela compra  
de produtos

•   Roubo ou fraude, seja da Goodyear ou executada por funcionário Goodyear, contratado  
ou terceirizado 

•   Reserva/contabilização imprópria de receitas ou despesas

•   Distorção intencional dos registros contábeis

•   Criação, divulgação ou falsificação imprecisa de registros comerciais e financeiros da empresa 
ou submissões regulamentares

•   Troca de informações sobre preços ou outras informações proprietárias com concorrentes

 Assuntos relacionados aos funcionários:
•   Práticas ou condições inseguras de trabalho

•   Discriminação ou assédio sexual

•   Violência no local de trabalho

•   Aceitação ou oferecimento de presentes ou entretenimento impróprios

•   Mau uso dos direitos de propriedade intelectual

•   Conflito de interesses

•   Violação da privacidade de dados, uso indevido de informações pessoalmente identificáveis (PII) 
ou outros assuntos de segurança cibernética
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MANIFESTE-SE!

COMUNICANDO UMA PREOCUPAÇÃO
Caso você tenha alguma preocupação em relação a 
assunto de conformidade e ética, você deve reportar a 
qualquer um dos seguintes recursos:

•   Seu gerente;

•   Seu representante de Recursos Humanos;

•   O Vice Presidente de Conformidade e Ética, o Diretor 
de Conformidade e Ética ou um Diretor Regional de 
Conformidade e Ética; 

•   O Vice-Presidente de Auditoria Interna;

•   A Central de Integridade da Goodyear (os telefones e 
formulários de admissão online podem ser acessados 
em www.goodyear.ethicspoint.com);

•   O advogado da Goodyear responsável pela sua 
unidade de negócios ou função, ou o escritório do 
Vice-Presidente Juridico Global e Conselheiro Geral

O QUE A GOODYEAR FARÁ AO RECEBER 
UMA DENÚNCIA ATRAVÉS DA CENTRAL 
DE INTEGRIDADE?
Cada relato é revisto pelo Departamento de Conformidade e 
Ética da Goodyear, para que se determine como a Empresa 
deve rever o assunto da melhor forma.

A Central de Integridade da Goodyear é operada por um 
prestador de serviços terceirizado que recebe as denúncias 
por telefone ou Internet e, em seguida, os encaminha para 
o Departamento de Conformidade e Ética da Goodyear. A 
Central de Integridade está disponível 24 horas por dia, 
todos os dias do ano. 

Se você ligar para a Central de Integridade, os serviços 
de tradução estão disponíveis mediante solicitação. 
Você também pode enviar relatórios para a Central de 
Integridade pela Internet em qualquer idioma.

Você pode utilizar a Central de Integridade da Goodyear 
para denunciar anonimamente uma possível violação. Se 
assim o fizer, você deverá fornecer informações suficientes 
sobre a possível violação para que a Goodyear possa 
realizar uma investigação eficaz. 

Algumas restrições relativamente a denúncias anônimas 
podem ser aplicáveis em determinados locais da União 
Europeia em virtude das leis relativas à privacidade locais. 
Onde denúncia anônima é proibida por lei local, você pode 
ainda denunciar à Central de Integridade ou entrar em 
contato com um dos recursos da p. 5.
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O QUE ACONTECE SE HOUVER UMA 
VIOLAÇÃO LEGAL OU DE UMA POLÍTICA?
Após à análise do assunto, qualquer associado que:

•   Violar, ou solicitar que alguém viole, uma política da 
Empresa ou um requisito legal;

•   Não denunciar de imediato uma violação suspeita  
ou confirmada;

•   Esconder ou destruir provas ou informações 
relacionadas a uma investigação ou uma violação; e/ou

•   Reter informações, se recusar a cooperar ou fornecer 
falsas informações durante a investigação de uma 
possível violação

estará sujeito a uma medida disciplinar adequada, 
podendo tal acarretar, como sanção máxima, a rescisão  
do contrato, a perda dos benefícios e um processo civil  
e criminal. 

A Empresa se compromete a aplicar ações disciplinares  
e punitivas de maneira consistente, proporcional e dentro 
da lei. 

PROIBIDA A RETALIAÇÃO 
A Goodyear proíbe terminantemente qualquer forma de 
retaliação contra indivíduos que:

•   denunciem de boa fé violações conhecidas ou 
suspeitas da política ou lei (mesmo que as mesmas 
venham a ser consideradas infundadas) ou

•   participem e cooperem de forma honesta e completa 
em uma investigação. 

Retaliação é uma má conduta grave e será punida com 
severas medidas disciplinares, incluindo a rescisão de 
contrato e perda de benefícios.

Se você acredita ter sofrido retaliação, ou acredita que 
outra pessoa tenha sofrido retaliação, comunique essa 
informação imediatamente, entrando em contato com um 
dos recursos da p. 5.

Denunciar ou cooperar em uma investigação, entretanto, 
não protege os indivíduos de disciplina avaliada por sua 
má conduta e infração. Por exemplo, se um associado 
envolvido em um esquema para defraudar a empresa 
denuncia a atividade ilegal, ela/ele não está imune de uma 
desciplina em relação à sua própria atividade.
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RESPEITO MÚTUO
A Goodyear exige um local de trabalho que maximize 
o potencial dos seus associados e incentive o espírito 
de equipe em uma força de trabalho diversificada. Por 
essa razão, a Goodyear tem tolerância zero em relação a 
atos de assédio e discriminação com base em raça, cor, 
etnia, religião, nacionalidade, sexo (incluindo gravidez), 
orientação sexual, identidade de gênero, idade, deficiência, 
status de veterano, informações genéticas, status de 
cidadania ou outras características protegidas pela lei 
aplicável. A Goodyear também tem tolerância zero a 
qualquer forma de violência no local de trabalho.

IMPORTANTE

Na Goodyear, respeitamos as habilidades, 
experiências, culturas e diferenças 
únicas de nossos associados. Abraçar a 
diversidade de nossos associados enriquece 
nosso ambiente corporativo, ajuda a 
criar uma vantagem de negócios e é um 
componente essencial do nosso sucesso.

A Goodyear recrutará, contratará, compensará, promoverá 
e fornecerá outras condições de emprego sem considerar 
raça, cor, etnia, religião, nacionalidade, sexo (incluindo 
gravidez), orientação sexual, identidade de gênero, idade, 
deficiência, status de veterano, informações genéticas 
ou outras características protegidas pela lei aplicável. A 
Goodyear usará o mérito, as qualificações e outros critérios 
relacionados ao trabalho como a única base para todas as 
decisões relacionadas ao emprego que afetem associados 
e candidatos.

A Goodyear é um empregador que oferere  igualdade 
de  oportunidades e oferece oportunidades iguais e 
oferece oportunidades iguais de emprego  aos associados 
qualificados e candidatos a emprego, sem distinção de 
raça, cor, etnia, religião, sexo, orientação sexual, identidade 
de gênero, nacionalidade, idade, deficiência, status de 
veterano, informação genética, status de cidadania ou outras 
caracteristicas protegidas pela lei aplicável.

Assédio inclui conduta indesejável e indesejada, com 
o propósito ou efeito de criar um ambiente de trabalho 
intimidante, hostil ou ofensivo.

Comportamento inadequado ou substancial inclui palavreado 
ofensivo, insultos, provocações, apelidos, ilustrações, piadas, 
cartazes, calendários, e-mails, sites da Internet ou outras 
coisas consideradas inapropriadas pela Empresa.

Esta política proíbe aproximações indesejadas de 
natureza sexual, solicitações de favores sexuais, e 
conduta visual, verbal e física de natureza sexual, 
incluindo, mas não se limitando a:

•   Oferta de benefícios de emprego em troca de favores 
sexuais;

•   Promoção ou ameaça de promoção de represálias 
após uma resposta negativa a avanços sexuais;

•   Conduta visual inadequada, tal como olhar lúbrico; 
gestos sexuais; visualização reencaminhamento ou 
exibição de objetos sexualmente sugestivos, fotos, 
desenhos, sites ou cartazes (incluindo em ativos 
disponibilizados pela empresa, como dispositivos 
móveis ou computadores);

•   Conduta verbal inadequada, como fazer ou usar 
comentários sexuais depreciativos, apelidos, insultos 
ou piadas; comentários verbais gráficos sobre o corpo 
de um indivíduo; comentários sexuais ou perguntas 
inapropriadas sobre a vida sexual ou atividades sexuais 
de um indivíduo; ou cartas, e-mails, fotos, pichações, 
postagens em mídias sociais, sites ou comentários 
obscenos; e

•   Conduta física inadequada, tal como comportamento 
que dificulte ou bloqueie movimentos, toque, 
apalpadas ou agressão.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•  Política de Tolerância Zero

•  Política Global de Confraternização no Local de Trabalho

•  Diretrizes sobre mídias sociais/Internet

•   Uso aceitável da Política relativa a Uso de Recursos  
de TI



13

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: É permitido ter um relacionamento afetivo com 
outro Associado da Goodyear?

R: A Goodyear não proíbe seus associados de 
manterem relacionamentos românticos ou pessoais 
consensuais uns com os outros. Entretanto, esses 
relacionamentos têm o potencial de criar Conflitos 
de Interesses e outros problemas. Sendo assim, os 
associadoassociados devem relatar imediatamente 
aos seus gerentes, ao Recursos Humanos ou ao 
Departamento Jurídico qualquer relacionamento 
romântico ou pessoal com outro associado que 
possa criar ou aparentar conflito de interesses 
com suas responsabilidades laborais ou com os 
interesses da Goodyear. Supervisores e gerentes 
são fortemente desencorajados de envolverem-se 
em relacionamentos pessoais ou românticos com 
subordinados ou associados hierarquicamente 
inferiores. Relacionamentos românticos são 
proibidos entre gerentes e associados que reportem 
a estes, ou que exerçam funções com autoridade 
para promoções ou decisões salariais. O melhor 
momento de abordar tais questões é antes do início 
do relacionamento. Como sempre, sua conduta deve 
ser guiada por este Manual e pela Política Global de 
Confraternização no Local de Trabalho.
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PROTEGER A NOSSA EQUIPE

SEGURANÇA E SAÚDE NO LOCAL  
DE TRABALHO
Segurança é algo de grande valor em quaisquer instalações 
e para todos os associados Goodyear, o que significa que 
todos devem assumir responsabilidade pessoal em relação 
à nossa segurança e à segurança de todos à nossa volta. 
Temos um objetivo simples e direto para a segurança na 
Goodyear e este é refletido através de nossas iniciativas de 
segurança globais: ninguém se machuca. Nosso objetivo 
é que todos os associados e contratados da Goodyear ao 
redor do mundo cheguem em casa sem nenhuma lesão, 
todos os dias.

A Goodyear está comprometida em operar instalações 
em conformidade com normas de segurança, saúde e 
requisitos ambientais nacionais, estaduais, municipais 
e locais. A gestão trabalha de modo a garantir que as 
instalações da Goodyear melhorem a qualidade de vida no 
local de trabalho e nas comunidades em que a Goodyear 
opera. Os associados da Goodyear são responsáveis por 
contribuir para uma cultura que reduz o risco de lesões 
para eles mesmos, seus colegas e outros. Os associados 
nunca devem comprometer a segurança ou a saúde de 
ninguém, incluindo a deles mesmos, em prol da produção 
ou de outros resultados. Os associados devem parar de 
trabalhar e reportar a um gerente responsável se souberem 
ou tiverem razões para crer que as condições no local de 
trabalho apresentam um perigo injustificável à segurança 
ou saúde do associado ou de outros.

CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS
A Goodyear está empenhada em proporcionar um 
ambiente de trabalho seguro e produtivo, livre da 
influência de álcool, drogas ilícitas e do uso indevido de 
medicamentos prescritos ou de certas drogas lícitas. 

É proibido o uso indevido, a venda, fabricação, compra, 
transferência ou posse, ou ainda estar sob o efeito de 
qualquer das substâncias acima mencionadas durante o 
horário de trabalho e dentro das instalações da Empresa.

Nos Estados Unidos, consulte as seguintes fontes para 
obter mais informações:

•   Política de Drogas Ilícitas e Álcool

Consulte seu representante local de recursos humanos ou 
o advogado responsável pela sua unidade de negócios na 
Goodyear para obter mais informações e políticas para o 
seu local.
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PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DO 
ASSOCIADO
A Goodyear está empenhada em conduzir suas operações 
de negócios em todo o mundo de uma forma que cumpra 
com todos os requisitos legais aplicáveis e proteja a 
privacidade pessoal. Quando os requisitos legais e de 
negócios exigirem que a Goodyear obtenha, grave, 
processe e armazene e use Informações Pessoalmente 
Identificáveis (PII), as informações devem ser tratadas de 
maneira adequada e segura. 

É da responsabilidade de todos os associados reconhecer 
e respeitar a natureza sensível e confidencial das PII. As 
PII são quaisquer informações relacionadas a uma pessoa 
identificável ou identificada. As PII incluem, entre outras, 
nome, endereço, número de telefone, endereço de e-mail, 
identificadores online (como, por ex., cookies, IDs de 
dispositivos, endereços de IP ou rótulos de RFID), dados 
de localização, dados genéticos, perfil financeiro, número 
de identificação pessoal (por exemplo, CPF ou outra 
identificação governamental) e informações de cartão  
de crédito.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Estamos fazendo um contrato com um 
novo provedor de benefícios dos funcionários e 
precisaremos transferir as PII do associado para 
o provedor para que este possa prestar serviços à 
Goodyear. Como lidamos com a transferência das PII 
do associado para terceiros?
 a)  falando com eles sobre nossos requisitos de 

proteção de dados e enviando-lhes um link para 
as nossas políticas de privacidade

 b)  trabalhando com o advogado responsável 
pela sua unidade de negócios ou função, para 
que este avalie a capacidade do provedor de 
proteger as PII e inclua as provisões contratuais 
corretas no contrato, de modo a garantir a 
conformidade com as políticas de privacidade 
da Goodyear e com as leis aplicáveis.

 c)  não permitir a transferência a terceiros, sob 
nenhuma circunstância.

R: A resposta correta é (b). Todos os contratos 
envolvendo informações sobre funcionários devem 
incluir a linguagem apropriada sobre os nossos 
requisitos de proteção de dados. Consulte o 
advogado responsável pela sua unidade de negócios 
ou função para obter as provisões contratuais 
corretas e garantir a conformidade com as leis 
vigentes. Como prática geral, você deve limitar a 
transferência de dados para apenas aquilo que 
é necessário para a prestação do serviço. E mais 
ainda, a Goodyear deve conduzir antecipadamente a 
”Due Diligence” para garantir que o terceiro protege 
adequadamente as PII.
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A Política de Privacidade Global, a Política de Privacidade 
do Associado e a Política de privacidade online da 
Goodyear explicam como a Goodyear protege as PII que 
coleta, utiliza e mantém no decorrer das operações de 
negócios. Conforme descrito nessas políticas, a Goodyear se 
empenhará em coletar e manter apenas os itens de PII que 
são necessários para fins de negócios e legais e também se 
empenhará em usar essa PII apenas das formas compatíveis 
com os propósitos para os quais a PII foi coletada ou 
subsequentemente autorizada pelo indivíduo.

Muitas jurisdições, incluindo a União Europeia (UE), têm 
leis e requisitos específicos que governam a forma que a 
Goodyear pode coletar e processar a PII. Os associados 
devem estar familiarizados e seguir todas as leis e políticas 
relativas à privacidade aplicáveis. Existem obrigações 
adicionais para a proteção de certas classes de dados. 
Por exemplo, existem leis americanas relativas à proteção 
de certas informações médicas ou de saúde, incluindo 
os requisitos da HIPAA. Da mesma forma, as leis da UE 
aplicam proteções especiais a “dados pessoais sensíveis”, 
o que inclui dados que revelem origem racial ou étnica, 
orientação sexual, opiniões políticas, crenças religiosas, 
afiliações a sindicatos e dados de saúde (incluindo 
dados genéticos ou biométricos). Caso existam questões 
relacionadas aos procedimentos necessários para a coleta 
de dados ou manuseio de PII, entre em contato com o 
advogado da Goodyear responsável pela sua unidade de 
negócios ou função, para a obtenção de assistência, ou 
com a Vice-Presidente de Conformidade e Ética, pelo 
número 1-330-796-6635 (GTN 446-6635), com  
o Diretor- de Conformidade e Ética, pelo número  
1-330-796-7288 (GTN 446-7288); ou com um Diretor 
Regional de Conformidade e Ética.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política de Privacidade Global

•   Política de Privacidade Online

•   Política de Privacidade do Associado

•   Aviso de Privacidade da HIPAA (EUA)

•   Uso aceitável da Política relativa a Uso de Recursos  
de TI
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PROTEGER NOSSOS NEGÓCIOS E ATIVOS

NEGÓCIOS COM O GOVERNO E 
CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS 
REGULAMENTARES
Existem regras especiais que se aplicam quando a 
Goodyear faz negócios com governos e empresas 
governamentais. Na Goodyear, estamos comprometidos 
em seguir todas as leis aplicáveis acerca de transações 
no mercado público e em cumprir todas as obrigações 
impostas por esse tipo de negócios.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Estou trabalhando com um consultor para ajudar 
a garantir um contrato de pneus de caminhões com 
o governo no Cazaquistão. A comissão do consultor é 
um pouco superior à que pagamos normalmente, e 
ele pediu que efetuemos o pagamento em dinheiro. 
Devemos avançar?

R: Primeiro, o consultor deve ser analisado como 
parte do processo de ”Due Diligence” antissuborno 
da Goodyear, de acordo com o Guia Operacional de 
Conformidade Antissuborno Internacional. Segundo, 
comissões elevadas e pagamentos em dinheiro 
são “bandeiras vermelhas” de comportamento 
potencialmente corrupto, especialmente se você 
estiver operando em um país onde o suborno e a 
corrupção são comuns. As bandeiras vermelhas 
precisam ser analisadas e DEVEM ser revisadas pelo 
advogado da Goodyear responsável pela sua unidade 
de negócios ou função antes de avançar. Contate o 
advogado da Goodyear responsável pela sua unidade 
de negócios ou função para obter assistência.

ANTISSUBORNO
Esta seção contém uma visão geral das principais 
disposições da Política Antissuborno. 

A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA – Foreign 
Corrupt Practices Act) define como crime, nos termos da 
legislação dos Estados Unidos:

•   oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar o 
pagamento de dinheiro ou qualquer coisa de valor a 
qualquer pessoa quando for de conhecimento que o 
total ou parte desse dinheiro ou coisa de valor será 
oferecido, dado ou prometido, direta ou indiretamente, 
a um Funcionário Público fora dos EUA com a 
finalidade de obter ou reter negócios ou assegurar 
qualquer vantagem imprópria. 

•   empresas como a Goodyear não consigam ter 
controles internos suficientes sobre seus relatórios 
financeiros.

•   falsificar intencionalmente os livros e registros das 
companias de capital aberto.

IMPORTANTE

A Política Antissuborno da Goodyear 
(“Política”) estabelece que nenhum 
associado da Goodyear oferecerá, pagará, 
prometerá pagar, autorizará o pagamento, 
receberá ou aceitará qualquer pagamento 
indevido ou algo de valor de ou a quem 
quer que seja, em qualquer lugar do 
mundo, direta ou indiretamente, para obter 
ou reter um negócio ou para assegurar 
qualquer vantagem indevida. Desistiremos 
de qualquer oportunidade de negócio que 
somente possa ser conquistado através de 
pagamento, suborno, presente, abatimento, 
propina, que sejam indevidas ou ilegais, ou 
que possuam persuasão similar.
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Para os propósitos desta Política, o termo “Funcionário 
Público fora dos EUA” significa: (a) qualquer funcionário 
público, empregado ou agente de governos fora dos EUA 
(incluindo membros das forças armadas e forças policiais), 
hospital público ou organização pública internacional 
fora dos EUA (como as Nações Unidas, Banco Mundial, 
Comissão Europeia, etc.); (b) qualquer funcionário de 
um partido político ou qualquer candidato de um partido 
político fora dos EUA; ou (c) qualquer funcionário ou 
agente de uma empresa estatal fora dos EUA. Caso 
você tenha dúvidas sobre o que constitui uma “Empresa 
Estatal”, consulte o Glossário de Termos de Conformidade 
com a Políticadevida Antissuborno. Um número cada vez 
maior de jurisdições e países também estão passando 
a adotar e aplicar leis e regulamentos anticorrupção e 
antissuborno semelhantes, como, por exemplo, Brasil, 
China, França, Quênia e Índia.

A Lei Antissuborno do Reino Unido (UK Bribery Act) 
prevê proibições semelhantes relativamente suborno de 
Funcionários Públicos. Além dessas proibições, a Lei 
Antissuborno do Reino Unido proíbe oferecer, fazer e 
receber subornos comerciais (subornos de e para pessoas 
e entidades que não são Funcionários Públicos). 

Espera-se que todos os associados da Goodyear cumpram 
todas as leis antissuborno e anticorrupção aplicáveis, 
incluindo, entre outras, a FCPA, a Lei Antissuborno do 
Reino Unido, e leis similares promulgadas em outros países 
e a Política Antissuborno da Goodyear.

Pagamentos indevidos ou coisas de valor podem inclur, 
mas não estão limitados a: 

•   Oferta em dinheiro ou equivalente (como vale-
presentes ou certificados de presente)

•   Presentes ou outros itens tangíveis

•   Comissões

•   Abatimentos ou descontos especiais

•   Propinas 

•   Honorários de consultoria ou outros serviços

•   Descontos especiais

•   Determinado entretenimento

•   Despesas de viagem

•   Pagamentos de Facilitação

•   Contratação ou estágios

•   Doações de caridade

onde seja conhecido (ou suspeito) que qualquer parte 
do pagamento ou coisa de valor será fornecida a um 
Funcionário Público fora dos EUA ou qualquer outra 
pessoa com a finalide de obter, reter um negócio ou para 
assegurar qualquer vantagem indevida para a Goodyear. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

P: Você está na alfândega e pediu para pagar a  
taxa devida para enviar mercadorias, mas o 
funcionário da alfândega cobra 10% adicional em 
dinheiro e se recusa a fornecer um recibo. O que 
você deve fazer?
 a)   Paga e não diz a ninguém sobre a quantia extra
 b)   Utiliza os fundos normais da empresa para 

pagar a taxa solicitada, mas utiliza o dinheiro o 
caixa pequeno para o 10% adicional

 c)   Se oferece para fazer um pagamento  
adicional maior para induzir o funcionário a 
emitir um recibo 

 d)   Não paga, deixa a alfândega e contata o 
advogado responsável pela sua unidade de 
negócios ou função

R: A resposta correta é (d). Você deve deixar a 
alfândega e imediatamente contatar o advogado 
responsável pela sua unidade de negócios ou função. 
O funcionário da alfândega pode estar tentando 
receber um Pagamento de Facilitação, o que é 
proibido de acordo com a política da Goodyear.

O advogado da Goodyear responsável pela sua 
unidade de negócios ou função pode ajudar você a 
avaliar se o pagamento é permitido e como proceder 
caso não seja.
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TERCEIROS
Terceiros, tais como Agentes, Distribuidores, Consultores  
e Conselheiros (veja o Glossário de Termos de 
Conformidade da Política Antissuborno) estão também 
proibidos de oferecer, pagar, prometer pagar, autorizar o 
pagamento de, receber ou aceitar qualquer pagamento 
indevido ou qualquer coisa de valor de ou a quem quer 
que seja, em qualquer lugar do mundo para obter ou reter 
negócio ou para assegurar qualquer vantagem indevida 
para a Goodyear. 

Os associados da Goodyear terão que assegurar que 
terceiros cumpram a Política Antissuborno, a FCPA e 
as leis locais quando estiverem atuando em nome da 
Goodyear. Em relação à seleção e retenção de terceiros, 
os associados devem cumprir com o Guia Operacional de 
Conformidade Antissuborno Internacional da Goodyear 
(“Guia Operacional”). Certos Terceiros, definidos como 
Terceiros Abrangidos, devem ser submetidos ao processo 
de ”Due Diligence” antissuborno da Goodyear antes que 
possam fazer negócios com a Goodyear. Esse processo é 
descrito em detalhes no Guia Operacional.

PAGAMENTOS DE  FACIL ITAÇÃO
“Pagamentos de Facilitação” são geralmente descritos 
como pagamentos feitos a funcionários públicos de 
nivel inferior para assegurar a realização de certos 
atos governamentais de rotina, não discricionários 
aos quais uma empresa já tenha direito segundo a 
lei local (como por exemplo, o processamento de 
documentos governamentais, como vistos, autorização 
de carregamento/descarregamento, disponibilização de 
proteção policial e coleta ou entrega de correio). A Lei 
Antissuborno do Reino Unido e outras leis de muitos países 
proíbem tais “pagamentos de facilitação”.

IMPORTANTE

PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO NÃO SÃO 
PERMITIDOS PELA POLÍTICA ANTISSUBORNO 
DA GOODYEAR.

EXTORSÃO OU COERÇÃO
Pagamentos feitos sob ameaça iminente e real de  
violência ou dano aos associados não violam a FCPA 
ou a Lei Antissuborno do Reino Unido. Assim sendo, a 
Política da Goodyear não proíbe pagamentos feitos sob 
ameaça real de violência ou dano se o pagamento for 
necessário para proteger a saúde, liberdade ou segurança 
do associado ou representante. Nessas situações, o 
pagamento deve ser inferior a US$ 100,00; deve haver 
uma declaração por escrito emitidas dentro de 48 horas 
ao Vice-Presidente Juridico Global e Conselheiro Geral da 
Goodyear Tire & Rubber Company; e esse pagamento  
deve ser adequadamente registrado nos livros e registros 
da Goodyear.
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CONTRIBUIÇÕES POL ÍT ICAS
A FCPA proíbe a oferta de qualquer coisa de valor a um 
partido político ou membro de partido fora dos EUA, ou 
a qualquer candidato a um cargo político fora dos EUA, 
para obter ou manter negócios ou para garantir qualquer 
vantagem indevida. Adicionalmente, outras leis restringem 
as contribuições feitas para candidatos a cargos federais 
ou outros cargos estaduais e locais dos Estados Unidos, a 
um partido político ou comitê político. Uma “contribuição” 
pode incluir, entre outras coisas, a prestação de tempo 
de trabalho de associados ou a autorização para usar 
quaisquer instalações ou recursos da Empresa. Restrições 
também podem ser aplicadas a determinados associados 
da Goodyear individuais. 

A política da Goodyear exige a aprovação específica do 
Vice-Presidente Juridico Global e Conselheiro Geral antes 
de poder ser feita qualquer contribuição à custa de fundos 
da Empresa, a qualquer partido político ou funcionário de 
partido ou comitê político, ou a um candidato a qualquer 
cargo estadual, municipal, local ou governamental, sejam 
eles dos EUA ou estrangeiros. É igualmente exigida a 
aprovação prévia do Vice-Presidente Juridico Global e 
Conselheiro Geral para contribuições de fora dos fundos da 
Empresa para apoiar qualquer eleição nos Estados Unidos, 
incluindo, entre outros fatores, obrigações escolares ou 
avaliações de água e esgoto.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•  Política de Atividade Política Individual 

DOAÇÕES DE  CARIDADE
Os associados e terceiros devem assegurar-se de que as 
doações de caridade em nome da Empresa sejam feitas 
com verdadeira intenção e finalidade caritativa e não  
sejam aplicadas indevidamente. Todas as doações de 
caridade devem ser registradas no código de registro de 
operações contábeis de “Doações de caridade”, conforme 
descrito no Quadro Financeiro Global de contas e Política 
Financeira Mundial. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Sou Gerente de Projeto responsável por um 
grande projeto de expansão de uma planta. 
Tivemos inúmeros atrasos e estamos com o prazo 
comprometido. Para obter a permissão necessária 
para a instalação da eletricidade de modo que esta 
fique disponível no início da produção, o oficial 
responsável do Ministério da Energia exige que 
façamos uma contribuição substancial à fundação 
do hospital do qual sua esposa é a médica-chefe. 
A fundação do hospital é uma boa instituição de 
caridade e o gerente da planta não se opõe à 
doação. O que devemos fazer? 

R: Independentemente de o hospital ser uma 
instituição de caridade legítima, esta é uma solicitação 
para uma doação em troca da obtenção de uma 
vantagem de negócios para a Goodyear e, portanto, 
é proibida segundo a FCPA e a Política Antissuborno 
da Goodyear. Entre em contato com o Vice-Presidente 
Juridico Global e Conselheiro Geral ou com o 
advogado responsável pela sua unidade de negócios 
ou função para mais informações e instruções.

Qualquer doação de caridade sugerida ou solicitada por um 
Funcionário Público deve ser aprovada com antecedência 
e por escrito por um Diretor Jurídico e Conselheiro Geral 
Associado da Região. Esta documentação da aprovação 
deve ser retida como parte do registro para essa doação 
de caridade. Adicionalmente, doações de caridade devem 
cumprir com os critérios listados na Política Antissuborno, 
sob o título “Doações de caridade”

Para políticas ou leis aplicáveis no país ou região ou 
negócio/função em que você trabalha, entre em contato 
com o advogado da Goodyear responsável por sua unidade 
de negócios.
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AQUIS IÇÕES,  JO INT  VENTURES,  
PARCERIAS  E  OUTROS INVEST IMENTOS  
OU TRANSAÇÕES ÚNICOS
As aquisições, joint ventures, parcerias e outras transações 
ou investimentos únicos exigem procedimentos específicos 
de verificação de antecedentes e ”Due Diligence” que 
sejam adequados a essas transações. Tais procedimentos, 
os quais estão descritos no Procedimento de “Due 
Diligence” Antissuborno para Aquisições ou Joint Ventures 
da Goodyear, devem ser obtidos do Vice-Presidente Juridico 
Global e Conselheiro Geral ou de qualquer Diretor Jurídico e 
Conselheiro Geral Associado da Região. A ”Due Diligence” 
e as verificações de antecedentes para tais transações 
exigirão esforço e tempo significativos para a sua realização. 
Por essa razão, é extremamente importante o envolvimento 
do Departamento Jurídico no início dos projetos.

PRESENTES ,  V IAGENS,  REFE IÇÕES E 
ENTRETENIMENTO PARA FUNCIONÁRIOS 
PÚBL ICOS FORA DOS EUA 
Presentes
De acordo com a Política Antissuborno da Goodyear, 
qualquer presente a Funcionários Públicos fora dos EUA 
deve cumprir com todos os critérios listados na Política 
Antissuborno, sob o título “Presentes, Viagens, Refeições e 
Entretenimento para Funcionários Públicos fora dos EUA”.  
Todos os presentes desse tipo devem ser registrados nos 
livros e registros da Empresa, usando o código adequado 
de registro de operações contábeis de “Presentes”. 

Presentes ou Doações de Pneus
Pode haver ocasiões em que um presente de pneus a 
uma agência ou departamento governamental fora dos 
EUA pode ter um valor promocional ou ser apropriado 
por outras razões. Além disso, pode ser apropriado fazer 
uma doação de pneus (ou dar um desconto especial 
nos pneus) a um departamento governamental fora dos 
EUA para que sejam colocados em um veículo oficial 
para efeitos de demonstração ou de teste. Todos esses 
presentes ou doações de pneus devem ser aprovados por 
um executivo da Goodyear e por um Diretor Jurídico e 
Conselheiro Geral Associado da Região. Os pneus (e, em 
especial, os descontos sobre pneus) não podem ser dados 
a Funcionários Públicos fora dos EUA para o uso em  
seus veículos pessoais ou nos veículos de membros da  
sua família.
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Viagens e Visitas de Representação
Pode haver ocasiões em que é adequado ou legalmente 
solicitado fornecer uma viagem a um Funcionário Público 
fora dos EUA, desde que seja feito de boa fé, sem qualquer 
intenção de corrupção ou expectativa de um favor e esteja 
diretamente relacionado a uma finalidade de negócios 
genuína e legítima (por exemplo, inspecionar uma fábrica 
da Goodyear a fim de se obter aprovação para exportação 
de pneus de tal instalação). Todas as viagens deste tipo 
devem ser antecipadamente aprovadas pelo Presidente 
Regional ou executivo eleito para o negócio ou função e 
pelo Vice-Presidfente Juridico Global e Conselheiro Geral, 
ou por um Diretor Jurídico e Conselheiro Geral Associado 
da Região, através do uso do formulário chamado Lista 
de Verificação de Viagens para Funcionários Públicos 
fora dos EUA, que deve ser enviado eletronicamente 
através da Solução de Contrato Global (“GCS” - Global 
Contract Solution). Adicionalmente, as viagens oferecidas 
devem cumprir com todos os critérios listados na Política 
Antissuborno, sob o título “Presentes, Viagens, Refeições e 
Entretenimento para Funcionários Públicos fora dos EUA”.

Refeições e Entretenimento
Pode haver ocasiões em que seja adequado oferecer 
refeições ou entretenimento a Funcionários Públicos 
fora dos EUA, desde que isso seja feito de boa fé e sem 
qualquer intenção de corrupção ou expectativa de um favor 
e esteja em conformidade com todos os critérios listados 
na Política Antissuborno sob o título “Presentes, Viagens, 
Refeições e Entretenimento para Funcionários Públicos 
fora dos EUA”.

PRESENTES ,  V IAGENS,  REFE IÇÕES E 
ENTRETENIMENTO PARA FUNCIONÁRIOS 
PÚBL ICOS DOS EUA
Presentes para Funcionários Públicos dos EUA
Os funcionários do governo federal, estadual e municipal 
dos Estados Unidos estão sujeitos à legislação e 
regulamentos especiais que restringem a possibilidade de 
receber presentes, refeições e entretenimento ou outros 
benefícios. Os associados devem conhecer e cumprir todas 
as leis e regulamentos federais, estaduais e municipais 
relativos a presentes e gratificações. Quaisquer refeições, 
viagens, alojamento ou entretenimento para Funcionários 
Públicos dos EUA devem ser aprovados com antecedência 
e por escrito pelo Departamento Jurídico. 

Regras sobre Presentes e Viagens para o Senado e 
Câmara dos Deputados
Faz parte da política da Goodyear cumprir todas as 
vertentes de todas as leis e regulamentos aplicáveis, 
incluindo as Regras vigentes do Senado e da Câmara dos 
Deputados dos EUA relativas a proibições e restrições 
sobre presentes e viagens de membros do Senado e da 
Câmara dos Deputados dos EUA e dos seus associados. 
Como uma organização que emprega lobistas federais, a 
Goodyear está proibida de dar qualquer oferta de qualquer 
valor a Membros do Congresso ou a funcionários do 
Congresso, salvo se o presente corresponder a uma das 
exceções à proibição de presentes. Ao abrigo das Regras, 
“presente” significa qualquer gratificação, favor, desconto, 
entretenimento, hospitalidade, empréstimo, indulgência 
ou outro item que tenha valor monetário e inclui ofertas de 
serviço, treinamentos, transporte, alojamento e refeições, 
sejam prestadas em espécie, por compra de um bilhete, 
pagamento antecipado ou reembolso.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política Antissuborno

•   Guia Operacional de Conformidade  
Antissuborno Internacional

•   Lista de terceiros cobertos pela Política Antissuborno

•   Regras Relativas a Viagens e Presentes Oferecidos ao 
Senado e à Câmara dos Deputados

•   Procedimento de ”Due Diligence” Antissuborno da 
Goodyear para Aquisições ou Joint Ventures

•   Lista de Verificação de Viagens para Funcionários 
Públicos fora dos EUA
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CONDUTA CONTRA A LAVAGEM  
DE DINHEIRO
A Goodyear está comprometida em cumprir totalmente 
com as leis e regulamentos aplicáveis contra lavagem de 
dinheiro, corrupção e financiamento terrorista em todo 
o mundo e a Empresa implementou os procedimentos 
adequados para cumprir com os requisitos de denúncia 
aplicáveis. Para apoiar isso, a Goodyear realiza negócios 
apenas com clientes envolvidos em atividades de negócios 
legítimas, com fundos oriundos de fontes legítimas.

O não cumprimento dessas leis pode acarretar penalidades 
civis e criminais para a Empresa e prejudicar sua 
reputação.

Lavagem de dinheiro é o ato de conversão de dinheiro 
ou outros instrumentos monetários, tais como ordens de 
pagamento, cheques ou cheques de viagem, obtidos por 
meio de atividades fraudulentas ou ilegais por associados, 
terceiros, criminosos, terroristas ou outros, em dinheiro ou 
investimentos que tornam os fundos legítimos, evitando 
que sejam rastreados de volta à sua fonte original.

Esteja alerta para as seguintes atividades que podem 
estar associadas a lavagem de dinheiro: 

•   Múltiplas ordens de pagamento, cheques de viagem 
ou grandes quantias em dinheiro;

•   Um cliente ou terceiro que está relutante em fornecer 
informações completas e fornece informações falsas 
ou suspeitas, está incorporado em uma jurisdição 
no exterior como, por exemplo, Ilhas Virgens 
Britânicas (IVB), Vanuatu, Guernsey ou Seicheles e/
ou está ansioso em evitar exigências de relatórios ou 
manutenção de registros;

•   Condições de pagamento excepcionalmente favoráveis 
ou transferências de fundos incomuns de ou para 
países estrangeiros não relacionados com a transação 
(consulte Pagamento de Acomodação, p. 27); ou

•   Estruturação de uma transação para evitar exigências 
da Empresa, tais como a realização de várias 
transações abaixo do montante-limite que exige 
comunicação ou um pagamento de acomodação 
(consulte Pagamento de Acomodação, p. 27).

Para orientações adicionais relativamente a este tópico, 
consulte suas políticas e procedimentos locais aplicáveis 
ou entre em contato com o advogado da Goodyear 
responsável pela sua unidade de negócios ou função.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações: 
•   Conduta contra a lavagem de dinheiro

•   Site de Controles de Transações Estrangeiras e 
Exportações da Goodyear EUA
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PROIBIÇÃO DE PAGAMENTOS  
DE ACOMODAÇÃO
A Goodyear exige que os pagamentos sejam feitos apenas 
à entidade à qual o pagamento é devido e na jurisdição 
onde é devido. Por exemplo, nunca faça um pagamento 
a um indivíduo (mesmo que seja o dono de uma 
organização) que não seja da organização com a qual a 
Goodyear realizou o negócio, ou para uma conta bancária 
em um país diferente daquele em que uma organização 
faz negócios, está incorporada ou onde as mercadorias ou 
serviços foram fornecidos. A política da Goodyear também 
proíbe outros “favores,” tais como fornecer uma fatura 
alterada ou realizar um pagamento em dinheiro que não 
seja refletido nos registros da Goodyear.

Algumas organizações podem solicitar que a Goodyear 
faça pagamentos a uma empresa afiliada ou a terceiros 
em outro país por razões de negócios legítimas, tais 
como descontos de duplicatas ou atribuição de direitos. 
Analise tais solicitações ou outras solicitações incomuns 
para tratamento especial ou exceções com o advogado 
da Goodyear responsável pela sua unidade de negócios 
ou função antes de concordar com tais arranjos de 
pagamento. A documentação desta análise deve ser 
mantida de acordo com os requisitos de retenção de 
registros de ngócios da Goodyear.

IMPORTANTE

Pagamentos de acomodações podem ser 
uma indicação de fraude, suborno, lavagem 
de dinheiro ou outro comportamento suspeito. 
Existem muitos outros sinais de fraude que 
podem alertá-lo de que algo não está correto. 
Estes são algumas vezes denominados 
“bndeiras vermelhas”. Alguns exemplos 
comuns de bandeiras vermelhas incluem:

•    Cultura da Empresa ou histórico de 
fraude, má conduta ou comportamento 
questionável

•    Taxas, comissões, descontos ou bônus 
excessivos cobrados/propostos para a 
serem cobrados

•    Acordos de consultoria que somente 
incluem serviços descritos de forma vaga

•    Terceiro tem uma linha de negócios 
diferente daquela para a qual foi 
contratado

•    Terceiro é relacionado ou recomendado 
por um funcionário público;

•    Terceiro é meramente uma empresa de 
fachada incorporada em uma jurisdição 
no exterior

•    Terceiro recusar prometer ou certificar por 
escrito que cumpre com a FCPA, outra lei 
aplicável ou a política da Goodyear

Para obter mais informações sobre os 
bandeiras vermelhas, entre em contato com 
o advogado da Goodyear responsável pela 
sua unidade de negócios ou função, ou com 
o Departamento de Conformidade e Ética.
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CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A 
GOODYEAR E ASSOCIADOS
A Goodyear espera que todas as ações e decisões dos seus 
associados sejam tomadas de forma objetiva e no melhor 
interesse da Empresa. Os associados devem estar isentos 
de qualquer influência indevida de interesses negociais 
pessoais ou externos, que possam parecer interferir, ou na 
verdade, interfiram com seu trabalho apenas de acordo 
com os interesses da Goodyear. Os associados não podem 
se colocar em nenhuma situação em que tenham um 
interesse direto ou indireto ou conexão com atividades de 
negócios externas relacionadas com quaisquer negócios 
da Goodyear. Da mesma forma, não devem competir com 
qualquer negócio da Goodyear, não devem tomar para si 
próprios uma oportunidade de negócios que, por direito, 
pertence à Empresa e não devem usar propriedade ou 
informações da Empresa, ou sua posição corporativa para 
ganho pessoal.

A seguir você encontrará exemplos de conflitos  
de interesses: 

•   Deter ou participar, direta ou indiretamente, por meio 
de familiares ou outros, um interesse substancial em 
um negócio que seja concorrente, cliente, fornecedor, 
agente, contratado ou subcontratado da Goodyear, ou 
que de outra forma possua negócios com a Empresa; 
prestar serviços sob qualquer forma a tal negócio 
como diretor, funcionário, consultor ou distribuidor; ou, 
direta ou indiretamente, aceitar pagamentos, serviços, 
empréstimos ou qualquer outro bem de valor mais do 
que simbólico de tal negócio;

•   Desviar negócios da Goodyear; usar seu cargo na 
Goodyear para impedir ou dificultar a sua capacidade 
de competir com outros; ou receber uma comissão 
indevida, presente, propina, suborno, pagamento ou 
de outra forma lucrar em uma transação da Empresa; 
ou

•   Repassar ou vender informações internas, ou usar 
informações internas para tirar proveito de uma 
oportunidade ou transação de negócios oferecida à 
Goodyear, ou que a Goodyear tenha desenvolvido; ou

•   Participar em um Conselho de Administração de um 
concorrente, fornecedor, contratado, agente, cliente 
ou qualquer outra entidade que tenha uma relação 
comercial ou de concorrência com a Goodyear 
(participar em um Conselho de Administração de outra 
organização, incluindo uma organização sem fins 
lucrativos ou de caridade, pode constituir um conflito 
de interesse e deve ser discutido com o seu gerente).
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Meu cunhado é um paisagista e quer ganhar a 
licitação do contrato de paisagismo da planta onde 
trabalho. O que devo fazer?

R: Dependendo de sua posição na planta, pode 
haver um conflito de interesse (por exemplo, se 
você for o gerente ou diretor financeiro da planta, 
trabalhar no departamento de compras ou for 
responsável pela supervisão de paisagistas).

Assim que tomar conhecimento de um possível 
conflito, você deve entrar em contato com o 
advogado responsável por sua unidade de negócios 
ou função. O advogado irá ajudá-lo a determinar se 
há, ou não, um conflito e documentar a situação. 
Além disso, você deve:

•   Repassar esta informação ao seu gerente para 
que ele ou ela esteja ciente da situação;

•   Certificar-se de que a equipe do departamento 
de compras está ciente da situação antes que o 
negócio seja fechado; e

•   Certificar-se de que você não tenha nenhuma 
influência sobre a decisão da escolha do 
paisagista e nenhuma influência futura sobre a 
decisão de manter ou contratar os serviços de 
paisagismo de seu cunhado.

É importante evitar um conflito de interesse real  
ou aparente.

Assim que você descobrir um potencial conflito de 
interesses com a Goodyear (de preferência antes que 
o conflito seja realmente criado), deverá comunicar os 
fatos da situação ao Vice-Presidente Juridico Global 
e Conselheiro Geral ou ao advogado da Goodyear 
responsável pela sua unidade de negócios ou função. A 
Goodyear reconhece que situações específicas podem 
variar e a Empresa irá analisar cada caso de forma 
exaustiva e objetiva. Violações estarão sujeitas a uma 
medida disciplinar adequada, incluindo até e inclusive, a 
rescisão do contrato de trabalho e a perda de benefícios. 

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política de Conflito de Interesse

•   Política de Conflito de Interesses do Conselho de 
Administração e dos Diretores Executivos

•   Política Global de Confraternização no Local  
de Trabalho

•   Política de Negociação de Informações Privilegiadas
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Sou um representante de vendas e tenho um 
fundo de aposentadoria administrado por um 
terceiro. O fundo tem ações em muitas empresas, 
incluindo uma das minhas principais contas, um 
OEM negociado na bolsa. Isto é proibido de acordo 
com a Política de Conflito de Interesse?

R: Sem mais detalhes, isto não criaria um conflito 
segundo a Política de Conflito de Interesse da 
Goodyear. Caso tome conhecimento de informações 
internas capazes de provocar impacto no valor 
comum do OEM, você está proibido de negociar 
na bolsa e deve rever a Política de Negociação de 
Informações Privilegiadas da Goodyear para obter 
mais informações. 

Além disso, como um representante de vendas para 
a sua conta principal, você não pode ativamente 
negociar na bolsa deste cliente da Goodyear. 

Da mesma forma, um associado de compras não 
pode negociar na bolsa ações de fornecedores com 
os quais faz negócios.

OFERTA E ACEITAÇÃO DE  
PRESENTES/ENTRETENIMENTO
Presentes e entretenimento em uma escala modesta 
são comumente usados para construir uma boa relação 
e fortalecer as relações de trabalho entre parceiros 
de negócios. Oferecer ou aceitar refeições ocasionais, 
pequenas lembranças da empresa e entradas para 
eventos esportivos e culturais pode ser apropriado em 
determinadas circunstâncias. Você deve rever a Política de 
Dar e Aceitar Presentes e usar o bom senso ao determinar 
se um presente, refeição ou entretenimento é adequado e 
fale com seu gerente ou o advogado responsável pela sua 
unidade de negócios ou função se você tem quaisquer 
dúvidas, para garantir se um evento, um presente ou uma 
despesa é adequado.

IMPORTANTE

Presentes e entretenimento (recebidos, 
oferecidos ou aceitos) devem ser 
comunicados no Formulário de 
comunicação de presentes/entretenimento, 
quando necessário.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: É permitido que um fornecedor pague minhas 
passagens de avião, despesas com acomodação 
ou inscrições para uma conferência, caso estejam 
pagando todas as despesas dos participantes? E 
caso eu seja um palestrante da conferência e o 
fornecedor se oferecer para pagar todas as minhas 
despesas em troca de minha participação?

R: Não é apropriado que um fornecedor pague 
por suas passagens aéreas, despesas de hotel 
ou taxas de inscrição para a conferência pela 
sua participação, mesmo que esteja pagando as 
despesas de outros participantes. O fornecedor 
pode pagar as taxas de inscrição para a conferência 
caso você ministre uma palestra ou faça uma 
apresentação na conferência. No entanto, a Goodyear 
ainda deverá pagar suas despesas de viagem, tais 
como passagem aérea, aluguel de carro ou hotel. 
Uma exceção pode ser permitida se a conferência 
na qual você fizer uma apresentação for patrocinada 
ou apoiada por uma associação independente (não 
um cliente ou fornecedor), por exemplo, American 
Bar Association, American Marketing Association, ou 
uma instituição de pesquisa ou educacional. O hotel 
pode ser pago por esta associação ou instituição. 
Consulte o advogado responsável pela sua unidade 
de negócios ou função antes de aceitar fazer 
apresentações em qualquer conferência, pois outros 
requisitos podem ser aplicáveis.

PRESENTES
Os associados podem dar ou receber presentes de/a 
fornecedores, clientes ou outras pessoas com quem a 
Goodyear faça negócios ou possa vir a fazer negócios, caso 
o presente cumpra todos os seguintes critérios: 

•   O valor do presente deve ser inferior a US$100. 
    Um presente maior, que não deve ultrapassar o valor 

de US$250, deve ser aprovado pelos seus gestores 
de primeiro e segundo nível 

   Presentes com valores superiores a US$250 exigem 
a aprovação do Presidente ou de um responsável 
eleito e do Diretor Jurídico e Conselheiro Geral 
Associado da Região

•   O presente não é dinheiro nem um equivalente de 
dinheiro, tal como certificados de presente, vale-
presentes ou pagamentos eletrônicos em sites como 
PayPal, Zelle ou WeChat Pay (presentes em dinheiro 
ou equivalentes de dinheiro são absolutamente 
proibidos);

•   O presente é é habitual e não pareça extravagante, 
impróprio ou inadequado ao destinatário ou a alguém 
que esteja observando;

•   O presente não impõe nenhum senso de obrigação por 
parte do doador ou do beneficiário 

•   O presente não resulta em qualquer tratamento 
especial ou favorecido entre o doador e o beneficiário; 

•   O presente está em conformidade com quaisquer 
limites adicionais específicos estabelecidos pela gestão 
local da Goodyear;

•   Os presentes oferecidos são listados em um relatório 
de despesas apropriado e reembolsáveis pela 
Goodyear; e

•   O presente não viola a política interna do doador ou  
do beneficiário.

IMPORTANTE

Consulte a seção em Presentes, Viagens, 
Refeições e Entretenimento para 
Funcionários Públicos fora dos EUA em 
página 23 e Presentes, Viagens, Refeições e 
Entretenimento para Funcionários Públicos 
dos EUA em página 25.
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IMPORTANTE

Presentes e entretenimento oferecidos a 
Funcionários Públicos também devem estar 
em conformidade com as seções aplicáveis 
da Política Antissuborno da Goodyear.

Exemplos de presentes geralmente aceitáveis:
•   Itens promocionais padrão ou publicitários regulares, 

tais como canetas, canecas de café ou roupas com o 
nome ou o logotipo da empresa impressos;

•  Cestas de frutas e outros alimentos; e

•  Flores e plantas.

Os associados não devem solicitar presentes de um cliente 
ou fornecedor e devem recusar ou devolver qualquer 
presente que não esteja em conformidade com qualquer 
política da Empresa. Se a recusa ou devolução puder 
prejudicar uma relação de negócios importante, o presente 
deverá ser entregue imediatamente ao Diretor Jurídico 
e Conselheiro Geral Associado da Região ou função de 
negócios para a verificação e disposição final.

ENTRETENIMENTO 
Os associados podem oferecer ou aceitar refeições e 
entretenimento ocasionais a/de fornecedores, clientes 
ou outros indivíduos com quem fazemos negócios ou 
podemos vir a fazer negócios, se o entretenimento cumprir 
todos os seguintes critérios:

•   O entretenimento for habitual e não parecer 
extravagante, impróprio ou inadequado ao destinatário 
ou a alguém que esteja observando; 

•   O entretenimento não impuser nenhum senso de 
obrigação por parte do doador ou do beneficiário; 

•   O entretenimento não resultar em qualquer tratamento 
especial ou favorecimento entre aquele que oferece e o 
beneficiário 

•   O cliente ou fornecedor participe do que está 
fornecendo, seja uma refeição ou um entretenimento;

•   O evento seja realizado em um local adequado para 
discussões de negócios; 

•   O entretenimento esteja em conformidade com 
quaisquer limites específicos adicionais estabelecidos 
pela gestão local da Goodyear;

•   O entretenimento fornecido é reportado em um 
relatório de despesas apropriado e reembolsável pela 
Goodyear; e

•   O entretenimento não viole a política interna do doador 
ou do beneficiário.

IMPORTANTE

Se você está em uma posição de oferecer ou 
aceitar entretenimento, tenha em mente os 
seguintes princípios:

•   Você e o doador (ou beneficiário)  
devem participar;

•   O valor do entretenimento deve  
ser razoável; 

•   O entretenimento deve ser realizado em 
um local apropriado para a condução de 
negócios; e

•   O entretenimento não deve ser ofensivo, 
sexualmente orientado ou contrário ao 
nosso compromisso para com o  
respeito mútuo.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Um fornecedor convidou a mim e a outros  
líderes da indústria para uma excursão de golfe. 
Devo participar?

R: Tenha em mente que a aceitação de 
entretenimento apropriado de fornecedores deve 
ser ocasional e o fornecedor deve participar. O 
fornecedor não pode pagar por quaisquer despesas 
de viagem ou alojamento relacionadas ao evento. 
Esteja ciente da limitação da política de presentes 
para quaisquer itens que possam ser fornecidos 
durante a excursão. Se um contrato está atualmente 
em fase de negociação com o fornecedor, você deve 
discutir com seu gerente se é ou não apropriado 
que você participe. Se os concorrentes participarem 
ou se você tiver dúvidas, você deve consultar o 
escritório de Conformidade e Ética ou o advogado da 
Goodyear responsável pela sua unidade de negócios 
ou função antes de aceitar qualquer convite.

Exemplos de entretenimentos admissíveis:
•   Bebidas antes, durante ou após uma reunião de 

negócios;

•   Refeições antes, durante ou após uma reunião de 
negócios ou quando de outra forma relacionadas aos 
negócios; e

•   Convites ocasionais relacionados aos negócios para 
participar em atividades como eventos esportivos ou 
culturais.

Esta política não se destina a cobrir viagens de incentivo  
de revendedores/distribuidores da Goodyear ou programas 
de prêmios. Estes devem ser revisados pelo advogado  
da Goodyear responsável pela sua unidade de negócios  
ou função, antes que tais viagens ou programas  
sejam oferecidos. 

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política de Oferta e Aceitação de Presentes

•   Formulário de Rastreio de Presentes e Entretenimento

•   Política Antissuborno

•   Guia Operacional de Conformidade  
Antissuborno Internacional

•   Política de Conflito de Interesse
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ENDOSSO DE FORNECEDORES, 
CLIENTES OU OUTROS
A Goodyear geralmente não endossa os produtos ou 
serviços que possa utilizar ou as pessoas e empresas que 
os fabricam e fornecem. 

A aprovação do Departamento de Direitos de Propriedade 
Intelectual, do Departamento de Comunicação Global e do 
Vice-Presidente e Diretor Executivo de Compras é necessária 
para (i) aprovar o uso de quaisquer nomes comerciais, 
marcas ou logotipos em propagandas, anúncios ou 
publicidade de outra empresa, (ii) oferecer ou dar qualquer 
declaração de apoio a um evento, produto ou serviço ou (iii) 
firmar qualquer contrato que necessite de uma declaração 
de apoio ou endosso por parte da Goodyear. 

Da mesma forma, você não poderá usar seu cargo ou 
afiliação com a Goodyear para endossar pessoalmente 
um evento, ou o produto ou serviço de um fornecedor 
ou cliente, a menos que receba aprovação prévia do 
Departamento de Direitos de Propriedade Intelectual, 
do Departamento de Comunicação Global e do Vice-
Presidente e Diretor Executivo de Compras. 

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•  Política de Endosso a Fornecedores, Clientes e outros

•  Diretrizes sobre Mídias Sociais/Internet
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USO DE RECURSOS CORPORATIVOS 
A Goodyear fornece a você vários bens e recursos (por 
exemplo, laptops, dispositivos móveis, material para 
escritório, ferramentas, telefones, copiadoras, cartões de 
crédito, automóveis) para a condução dos negócios da 
Empresa. Você é responsável pelo uso cuidadoso, eficiente 
e adequado dos bens e recursos disponibilizados pela 
empresa para fazer seu trabalho e deve protegê-los contra 
uso indevido, danos, roubo ou outras perdas. 

Você pode fazer uso pessoal limitado dos bens e recusos 
da Goodyear se o uso: 

•  é apenas ocasional;

•   não resulta em custos mais do que nominais e 
incidentais; e

•   cumpre com todas leis aplicáveis, o Manual e outras 
políticas da Empresa.

Você não deve utilizar os recursos da Goodyear para 
realizar qualquer negócio externo. 

A Goodyear adotou políticas de segurança rigorosas para 
a utilização dos recursos de Tecnologia da Informação 
(“TI”) por parte dos associados. O não cumprimento dos 
requisitos das políticas pode fazer com que os sistemas 
da Empresa fiquem vulneráveis a danos capazes de 
interferir com as operações. A Goodyear proíbe a utilização 
de computadores, sistemas de e-mail, dispositivos 
móveis da Empresa para receber, criar ou transmitir 
quaisquer materiais ilegais ou inadequados (por exemplo, 
mensagens pornográficas, discriminatórias, ofensivas ou 
abusivas). Se você tiver qualquer dúvida quanto ao uso 
adequado de recursos de TI, entre em contato com o 
advogado da Goodyear responsável pela sua unidade de 
negócios ou função, com o Departamento de Direitos de 
Propriedade Intelectual em Akron, com a equipe de TI de 
seu Departamento ou com o Departamento de Gestão de 
Segurança de TI Global da Goodyear, em Akron (envie um 
e-mail para “itsupport_email@goodyear.com”). 
 
Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:

•   Uso aceitável da Política relativa a Uso de Recursos  
de TI

•   Diretrizes sobre Mídias Sociais/Internet

•   Política de conflito de interesse

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Gerencio um time esportivo externo e gostaria 
de atualizar o site do time do meu computador de 
trabalho e também precisarei criar e imprimir cópias 
da programação. É um problema?

R: A Goodyear entende que os associados 
ocasionalmente precisarão usar equipamentos 
de negócios (por exemplo, copiadoras, telefones, 
computadores ou dispositivos móveis, e-mail, 
internet, etc.) para questões pessoais.

A política da Goodyear com relação ao uso adequado 
dos ativos afirma que:

•   O uso pessoal de ativos é permitido de maneira 
limitada, o que significa o uso ocasional 
de telefones, copiadoras, computadores e 
equipamentos periféricos; e

•   Independentemente do uso, os ativos só podem 
ser utilizados para atividades legais e éticas, e 
em conformidade com as políticas da Empresa.

Os recursos não podem ser utilizados para conduzir 
quaisquer negócios externos, para concorrer de 
qualquer maneira com os negócios da Goodyear ou 
para o envolvimento em uma atividade que constitua 
uma violação do Manual ou de qualquer política.
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PRÁTICAS DE NEGÓCIOS  
GLOBAIS ADICIONAIS 

LEIS SOBRE CONCORRÊNCIA  
E ANTITRUSTE
INTRODUÇÃO
A Goodyear está comprometida com o cumprimento das 
leis e regulamentos sobre concorrência e antitruste em 
todo o mundo. “Lei antitruste” e/ou “lei de concorrência” 
refere-se a leis civis e criminais que regulam a conduta dos 
negócios. Essas leis promovem uma concorrência vigorosa, 
livre e aberta no mercado. Decisões de negócios rotineiras 
envolvendo preços, termos e condições de venda, negócios 
com fornecedores ou clientes, vendas e compras de ativos 
ou empresas e muitos outros assuntos frequentemente 
apresentam grandes problemas ao abrigo das leis antitruste 
ou sobre concorrência. 

Essas leis são vigorosamente aplicadas em todo o mundo. 
As penalidades para as violações podem ser severas, 
incluindo multas elevadas para empresas e indivíduos e 
outras penalides penais, incluindo a prisão de pessoas. 
A violação dessas leis pode arruinar a carreira de um 
indivíduo, podendo provocar um grave impacto para 
a Goodyear. Portanto, é fundamental que você esteja 
familiarizado com essas leis na medida em que as mesmas 
se apliquem às suas responsabilidades e função. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Em um jantar durante uma reunião de uma 
associação comercial, representantes de vendas de 
alguns de nossos concorrentes começaram a discutir 
seus territórios e os diferentes tipos de clientes que 
têm. Um deles sugeriu que cada uma de nossas 
empresas servisse uma categoria diferente de  
cliente nos territórios. O que eu deveria ter feito 
nesta situação?

R: Essa conversa é proibida, porque os participantes 
estão discutindo como dividir os clientes por 
categorias entre os concorrentes, o que viola as leis 
sobre concorrência. Nessa situação, você deve deixar 
claro que não vai participar nesses atos. Peça licença 
a todos na mesa e saia. Comunique imediatamente 
a situação ao Vice-Presidente Jurídico Global e 
Conselheiro Geral, um Diretor Jurídico e Conselheiro 
Geral Associado da Região ou ao advogado da 
Goodyear responsável pela sua unidade de negócios 
ou função. Se esta situação ou algo similar acontecer 
em uma reunião, solicite que sua saída seja 
registrada na ata da reunião.
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PRÁT ICAS  PROIB IDAS  E  SANÇÕES
Esta seção do Manual fornece uma “lista de verificação” 
das principais leis de concorrência. Se você acredita estar 
perante uma questão envolvendo essas leis, procure 
imediatamente a ajuda do advogado da Goodyear 
responsável por sua unidade de negócios. 

Os Estados Unidos e outras jurisdições proíbem acordos, 
contratos, combinações e conspirações - sejam eles formais 
ou informais - que restrinjam o comércio. Esta restrição 
geral rege a conduta entre concorrentes e as relações entre 
os mesmos. Por causa da quantidade, complexidade e 
integração de nossos negócios, é imprescindível que os 
associados reconheçam quem realmente são os nossos 
concorrentes. Os concorrentes da Goodyear não são 
simplesmente outros fabricantes de pneus ou produtos 
químicos. Muitos concorrentes são óbvios, mas você deve 
lembrar que um cliente, distribuidor ou fornecedor de um 
negócio pode ser um concorrente de outro negócio. Por 
exemplo, um cliente do nosso negócio de fabricação de 
pneus poderia ser um concorrente dos nossos negócios 
de varejo ou distribuição. Por esta razão, você deve ter 
cuidado e seguir as leis e regulamentos em suas relações 
com todos os clientes, fornecedores e concorrentes. Essas 
mesmas proibições formam a base de praticamente todas 
as leis sobre concorrência em outros países e jurisdições, 
por exemplo, na União Europeia, Austrália, China, Japão, 
Índia e Brasil.

As seguintes práticas são ilegais nos Estados Unidos e 
de acordo com as leis de outros países e jurisdições, e, 
portanto, são proibidas pela Goodyear:

•   Acordos, contratos ou conspirações – sejam formais 
ou informais – para fixação de preços, fraude de 
licitações ou envolvimento em comunicações com os 
concorrentes sobre preços ou intenções de afetar ou 
influenciar preços, como a sinalização de preços e a 
estabilização de preços. 

    Esta proibição é aplicável a todos os aspectos 
relativos a preços e a outros termos e condições 
da venda, tais como fatores e métodos de cálculo 
de preços, condições de crédito, descontos, 
abatimentos, publicidade, garantias, margens de 
lucro ou custos.

    A troca, o recebimento ou o fornecimento a qualquer 
concorrente de listas de preços ou outras informações 
sobre preços, termos ou condições de venda é contra 
a política da Goodyear, conforme estabelecido no 
Manual ou em outras políticas da Goodyear;

•   Acordos, contratos ou conspirações para dividir ou 
alocar clientes, fornecedores, territórios ou produtos 
com um concorrente, incluindo revendedores e 
franqueados em mercados onde são conduzidas 
operações de varejo pela Goodyear; 

•   Acordar ou conspirar para restringir ou limitar a 
produção ou a saída de mercadorias; e

•   Acordar ou conspirar com alguém para boicotar ou 
se recusar a vender a um cliente, boicotar ou se 
recusar a comprar de um fornecedor, ou se unir a um 
concorrente contra outro.

L IMITAÇÕES EM D ISCUSSÕES  
COM CONCORRENTES
Ocasionalmente, você pode entrar em contato com 
concorrentes, e tal contato, por si só, pode levantar 
preocupações em relação à lei de concorrência. Portanto, 
você deve limitar o contato com os concorrentes para o 
mínimo possível e não deve discutir nenhuma informação 
com relevância competitiva com nenhum concorrente.
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OS PERIGOS DAS  AT IV IDADES DE 
ASSOCIAÇÕES COMERCIA IS
Diversas ações de fiscalização de normas antitruste têm sido 
iniciadas pela conduta dos participantes em reuniões de 
associações comerciais, seja durante as sessões formais ou 
durante as atividades sociais relacionadas a tais reuniões. 
Por conta de ser uma situação delicada, tenha sempre 
cuidado ao participar de associações comerciais.
 
Se for participar de uma reunião de qualquer  
associação comercial:

1)  A Goodyear deve ser membro da associação ou você 
deve obter uma aprovação específica do advogado da 
Goodyear responsável pela sua unidade de negócios 
ou função, e

2)  Se os concorrentes participarem, um advogado da 
Goodyear deverá estar presente com você, ou um 
advogado da Goodyear deverá ter revisado a agenda 
proposta E você deverá ter recebido treinamento em 
relação à conformidade com leis de concorrência.

Se você participar em uma reunião de uma associação 
comercial ou em qualquer outra reunião onde ouça 
questões sendo discutidas sobre questões concorrenciais 
delicadas, você deverá deixar imediatamente a reunião. 
Você deve solicitar que sua saída seja registrada na ata 
da reunião e deve relatar o incidente imediatamente ao 
advogado da Goodyear responsável pela sua unidade de 
negócios ou função.

RELAÇÕES COM CL IENTES  E  FORNECEDORES 
NOS TERMOS DAS  LE IS  DE  CONCORRÊNCIA
Leis e regulamentos sobre concorrência regem o 
comportamento diário de negócios com clientes e 
fornecedores. Além das proibições dos Estados Unidos em 
relação a certos comportamentos de monopólio, outras leis 
dos Estados Unidos proíbem a discriminação de preços 
entre clientes sempre que essa discriminação possa afetar 
a concorrência. 

IMPORTANTE

Leis e políticas de aplicação podem variar 
amplamente de país para país e estão 
sujeitas a alterações. Aquilo que é aceitável 
hoje pode tornar-se problemático no futuro. 
Por exemplo, as autoridades reguladoras de 
um país recentemente alteraram as suas 
políticas e realizaram um amplo rastreio em 
todo o setor relacionado com práticas de 
incentivo de longa data entre fabricantes 
e revendedores de pneus. Após a revisão, 
a Goodyear pagou uma multa de US$2 
milhões e incorreu em custos significativos 
relacionados com a investigação. Lição 
principal: Mantenha-se informado sobre as 
leis e regulamentos e certifique-se de que os 
programas recebam revisão jurídica regular.
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As práticas que levantam questões legais relativas à 
concorrência e que requerem revisão e aconselhamento do 
advogado da Goodyear responsável pela sua unidade de 
negócios ou função incluem: 

•   Preços de revenda mínimos ou máximos – forçar ou 
tentar forçar um cliente a anunciar (de forma online ou 
impressa) ou vender nosso produto a um determinado 
preço ou a não anunciar ou vender nosso produto 
abaixo ou acima de um determinado preço; 

•   Tentar restringir um distribuidor ou cliente a 
determinado território ou mercado ou ajudar um 
cliente a evitar a entrada de outro cliente no território 
do primeiro;

•   Discriminar preços (direta ou indiretamente), 
publicidade ou outros serviços entre clientes;

•   Exigir que um cliente compre determinado produto 
para poder adquirir outro;

•   Exigir exclusividade de um cliente, distribuidor  
ou fornecedor; 

•   Exigir que um fornecedor compre produtos ou serviços 
da Goodyear como condição para obter um contrato de 
fornecimento; ou

•   Oferecer abatimentos, presentes de incentivo ou 
pontos para obter prêmios ou outros programas 
para ajudar a vender ou comercializar produtos com 
distribuidores ou lojas de varejo.

Por serem relações delicadas nos termos das leis sobre 
concorrência, as políticas e programas da Goodyear 
relativas aos nossos clientes, fornecedores e canais 
de distribuição, bem como quaisquer alterações a tais 
políticas, devem ser analisadas pelo advogado da  
Goodyear responsável por sua unidade de negócios antes 
da implementação.

ANÁL ISE  DE  FUSÕES,  AQUIS IÇÕES  
E  JO INT  VENTURES
Leis de concorrência também regulamentam as 
concentrações de atividades empresariais, tais como fusões, 
aquisições, alienações ou vendas de ativos ou de empresas 
e a formação de joint ventures ou alianças estratégicas. 
Antes que as discussões ou negociações relativas a qualquer 
uma dessas operações tenham início, você deve consultar 
o advogado da Goodyear responsável pela sua unidade de 
negócios ou função para saber se a transação proposta é 
permitida nos termos das leis e regulamentos aplicáveis, se 
é necessário um registro e se outras etapas ou precauções 
são necessárias durante a negociação, a ”Due Diligence” e 
as fases do processo de contrato.

ESCREVER COM CLAREZA E  NÃO EXAGERAR
Em investigações ou processos judiciais relacionados 
à concorrência, a Goodyear pode ser solicitada a 
fornecer para a outra parte ou para o governo quaisquer 
documentos da Empresa, incluindo e-mails e outros 
documentos e dados armazenados eletronicamente, seja 
no computador, ou em dispositivos móveis. A Goodyear 
e seus associados podem ser lesados por documentos 
internos, tais como memorandos, e-mails, textos, conversas 
ou outras comunicações através de dispositivos móveis, 
que contenham frases apenas com o intuito de exagerar, 
enfatizar, fazer piada ou provocar uma resposta do leitor 
(palavras como “dominar, destruir, esmagar ou matar 
a concorrência”). Assim, você precisa ser cuidadoso e 
preciso em suas comunicações, incluindo e-mails, para 
que aquilo que você escreva e as ações resultantes não 
sejam passíveis de má interpretação, mesmo que vistos 
fora do contexto. Tenha o cuidado de reler até mesmo 
e-mails ou outras comunicações de rotina antes de  
enviá-los, de modo a assegurar que você tenha certeza  
do que escreveu. Consulte Comunicações Sigilosas em  
p. 48 para obter mais detalhes.

Consulte as seguintes políticas para obter  
mais informações:

•   Guia de Concorrência da EMEA: Recolher e Utilizar 
Informações de Mercado e Comportamento de Preços

•   Guia sobre a Coleta de Inteligência Competitiva

•   Diretrizes para trabalhar com a TireHub
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EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO 
A natureza global dos negócios da Goodyear faz com  
que a Empresa esteja sujeita a uma diversidade enorme 
de leis e regulamentos relacionados às atividades 
internacionais, incluindo: 

•   Leis fiscais e aduaneiras e regulamentos  
relativos à avaliação de mercadorias, entradas,  
desembaraços impostos.

•   Leis de controle de moeda;

•   Controles de transações norte-americanas e 
estrangeiras que regulam a exportação e reexportação 
de mercadorias ou tecnologia dos EUA e impõem 
proibições ou outras restrições sobre o comércio com 
determinados países, entidades e indivíduos;

•   A Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), 
a Lei Antissuborno do Reino Unido ou outras leis 
anticorrupção ou antissuborno de outros países 
(consulte a seção Antissuborno, com início na  
página 18);”

•   Regras que proíbem a participação, a cooperação ou o 
suporte de práticas de boicote internacional nas quais 
os Estados Unidos não participem; 

•   Regras proibindo a lavagem de dinheiro e 
regulamentos relacionados aos requisitos para 
declaração de certas transações; e

•   Leis complexas e muitas vezes conflitantes de  
outros países. 

IMPORTANTE

Podem ser aplicáveis controles e sanções 
a exportações, por parte dos EUA, em 
diversas situações cotidianas envolvendo, 
entre outros fatores:

•   Emprego ou contratação de associados, 
incluindo em instalações específicas da 
Goodyear;

•   Visitas de terceiros ou de membros da 
Goodyear a locais da Goodyear;

•   Aquisição de matérias-primas ou 
serviços bancários, transporte ou 
serviços contratados; e 

•   Desenvolvimento de pneus para as 
forças armadas; 

•   Transferência de dados para outras 
unidades de negócios da Goodyear; e

•   Pagamentos (incluindo devoluções  
ou créditos) para ou de um cliente  
ou fornecedor.

Lembre-se de que outros países ou regiões 
podem também ter em vigor programas de 
controle ou sanção de exportações.
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Uma vez que a Goodyear é responsável pelas ações de 
agentes e representantes não associados, todos os acordos 
para uso de agentes comissionados e consultores de 
vendas em operações de exportação devem ser firmados 
por escrito e aprovados pelo advogado da Goodyear 
responsável pela sua unidade de negócios ou função, 
e tais agentes e outros terceiros abrangidos devem ser 
adequadamente avaliados de acordo com a Política 
Antissuborno da Goodyear. A Goodyear compromete-
se com o pagamento de todos os impostos aplicáveis 
e com o cumprimento de todas as leis e regulamentos 
de importação e exportação aplicáveis por parte de 
todos os seus associados, agentes e representantes. Em 
particular, todas as importações devem ser avaliadas 
com precisão em todas as faturas e declarações de 
importação, e as informações enviadas a todas as 
autoridades governamentais, incluindo autoridades fiscais, 
sobre qualquer assunto, devem ser precisas. Para obter 
aconselhamento sobre leis de importação e exportação 
aplicáveis ao seu negócio, consulte o advogado responsável 
pela sua unidade de negócios ou função.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Site de Controles de Transação Estrangeira e 

Exportação da Goodyear EUA

•  Acordo de Visitação às Instalações da Goodyear

•  Política Antissuborno

•   Guia Operacional de Conformidade  
Antissuborno Internacional

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Jan está enfrentando cortes no orçamento no 
final do ano. Para adiar o reconhecimento de uma 
despesa, Jan pede a um fornecedor que gere a 
fatura relativa a um equipamento para a Goodyear 
alguns dias em atraso, para que a compra seja 
registrada no próximo ano. O fornecedor será pago 
e o departamento de Jan cumprirá seu orçamento. 
Esta atitude é considerada adequada?

R: Não. Os custos devem ser reconhecidos no 
mesmo período de tempo em que o produto ou serviço 
relacionado foi recebido. Você nunca deve atrasar 
ou intencionalmente registrar informações inexatas, 
incompletas ou deturpadas sobre transações.

REGISTROS FINANCEIROS, 
DIVULGAÇÕES PÚBLICAS, 
CONTABILIDADE, CONTROLES  
INTERNOS E AUDITORIA
A Goodyear baseia-se em informações precisas e registros 
confiáveis para tomar decisões de negócios responsáveis. 
Esses registros servem como base para a gestão dos 
negócios da Goodyear; para medir e cumprir as obrigações 
da Goodyear perante os acionistas, clientes, associados, 
fornecedores e outros; e para cumprir os requisitos de 
reporte fiscal e financeiro, incluindo a elaboração de 
relatórios financeiros públicos da Goodyear. Todos os 
associados devem:

•   Manter todos os livros, registros e contas 
em conformidade com os requisitos legais e 
regulamentares e com os princípios contábeis 
geralmente aceitos;

•   Estar em conformidade com as políticas e regras 
de contabilidade da Goodyear e com o sistema de 
controle interno da Goodyear;

•   Registrar e relatar informações de maneira imediata, 
precisa, completa e honesta;

•   Providenciar informações completas, justas, exatas, 
oportunas e compreensíveis nas declarações e 
documentos que a Goodyear registra na Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos 
(Securities and Exchange Commission), em outras 
bolsas de valores ou em todas as outras comunicações 
públicas feitas pela Goodyear;

•   Garantir que todas as entradas financeiras e 
respectivas divulgações caracterizem com precisão a 
verdadeira natureza das transações e eventos;

•   Nunca estabelecer quaisquer fundos, ativos ou 
dívidas não revelados ou não registrados em nome da 
Empresa para qualquer finalidade; e

•   Assinar somente aqueles documentos relativamente 
aos quais se acredite apresentarem informações 
precisas e confiáveis.
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Associados com preocupações em relação a assuntos 
questionáveis de contabilidade ou auditoria, ou que 
detectarem fraudes ou suspeitas de fraude podem fazer 
uma denúncia ao Vice-Presidente e Auditor Geral ou à 
Central de Integridade da Goodyear; tal denúncia pode ser 
feita anonimamente.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações: 
•   Política de Fraudes Corporativas

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE 
INTELECTUAL E DAS  
INFORMAÇÕES PESSOAIS

PROTEÇÃO DE SEGREDOS COMERCIAIS 
E INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
Os segredos comerciais da Goodyear e outras informações 
confidenciais e sigilosas nos oferecem vantagens no 
nosso setor. Se as informações confidenciais e sigilosas 
da Goodyear forem divulgadas e usadas por outros, a 
Goodyear pode ser exposta a perdas financeiras ou danos 
concorrenciais. Informações confidenciais e sigilosas são 
informações que não foram divulgadas ao público em 
geral. Exemplos comuns incluem fórmulas, processos 
de negócios e fabricação e segredos comerciais, assim 
como informações financeiras, estratégias corporativas e 
informações sobre relacionamento com nossos clientes 
e fornecedores. Você pode ter acesso a este tipo de 
informações em seu trabalho e protegê-las contra a 
divulgação não autorizada é parte de sua responsabilidade. 

IMPORTANTE

Proteja nossa propriedade intelectual, 
nunca permitindo que ela seja usada ou 
compartilhada fora da Empresa sem que 
antes os devidos documentos tenham  
sido providenciados.

Para proteger as informações confidenciais e sigilosas da 
Goodyear, os associados devem:

•   Seguir as políticas e diretrizes de TI para proteger as 
informações confidenciais da empresa (ex. utilização 
de senhas fortes, criptografia de informações sensíveis 
e emprego das melhores práticas de segurança virtual, 
conforme descrito no site Fique atento);

•   Nunca divulgue informações confidenciais e  
sigilosas a outras partes sem um acordo de 
confidencialidade apropriado ou uma aprovação  
prévia do Departamento Jurídico;

•   Nuca discuta informações confidenciais ou sigilosas 
em lugares públicos, tais como elevadores, aviões ou 
restaurantes;

•   Tenha cuidado com a transferência de informações 
sigilosas; e

•   Utilize acordos de confidencialidade quando 
apropriado e conforme aconselhado pelo advogado 
responsável pela sua unidade de negócios ou função.
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O Acordo de Confidencialidade e Propriedade Intelectual 
do Associado (ACIPA), ou acordo similar que você possa 
ter assinado durante o processo de integração, contém 
mais detalhes sobre as suas obrigações relativas aos 
segredos comerciais da Goodyear, e o Departamento 
Jurídico pode orientá-lo a qualquer momento caso você 
tenha uma pergunta sobre o que deve ser considerado 
como informações confidenciais e sigilosas. Além disso, 
você pode ter responsabilidades similares relativas a 
segredos comerciais de outras partes com quem realiza 
negócios. O não cumprimento da proteção dos segredos 
comerciais pode significar uma violação da ACIPA ou 
acordos similar e lei local.

Se você tiver perguntas, consulte o seu gerente, os 
Departamentos Jurídico ou de Propriedade Intelectual  
ou o advogado responsável pela sua unidade de negócios 
ou função. 

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política de Divulgação de Informação da Empresa

•   Acordos de Confidencialidade e de  
Propriedade Intelectual

•   Site de Controles de Transação Estrangeira e 
Exportação da Goodyear EUA

•  Orientações sobre a Coleta de Inteligência Competitiva

PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DOS 
CLIENTES, FORNECEDORES E  
DEMAIS PARTES COM AS QUAIS 
FAZEMOS NEGÓCIOS
A Goodyear está empenhada em conduzir suas operações 
de negócios em todo o mundo de uma forma que proteja 
de maneira ativa a privacidade individual e cumpra 
com todas as leis aplicáveis relativas à privacidade. 
Quando os requisitos legais e de negócios exigirem que a 
Goodyear obtenha, grave, armazene e utilize informações 
pessoalmente identificáveis, as informações devem ser 
tratadas de maneira adequada. 

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política de Privacidade Global

•   Política de Privacidade do Associado

•   Política de Privacidade Online

•   Aviso de Privacidade da HIPAA (EUA)

•   Acordos de Confidencialidade e de  
Propriedade Intelectual
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USO DE NOMES CORPORATIVOS  
E LOGOTIPOS 
Você pode usar o nome ou logotipo e outras marcas da 
Empresa apenas na condução de negócios da Empresa 
e para nenhuma outra finalidade, a menos que aprovada 
pelo Departamento de Direitos de Propriedade Intelectual. 
Nossa política proíbe a criação e o uso de qualquer design 
de logotipo, até mesmo para fins de negócios, sem a 
aprovação prévia específica do advogado da Goodyear 
responsável pela sua unidade de negócios ou função e do 
Departamento de Direitos de Propriedade Intelectual da 
Goodyear em Akron.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política de Endosso de Fornecedores, Clientes e Outros

COMUNICAÇÕES SIGILOSAS
Todos os associados devem tomar cuidado e ser precisos 
nas comunicações com outras pessoas no curso de 
negócio da Empresa. Algumas vezes é fácil enviar 
comunicações para fora que inadvertidamente contenham 
informações ou comentários não apropriados. Reserve 
um tempo para preparar e rever cuidadosamente todos os 
documentos e comunicações eletrônicas. 

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: O departamento da Ana coletou uma grande 
quantidade de Informações Pessoalmente 
Identificáveis (“PII”) do consumidor como parte  
de uma pesquisa de cliente. Matthew, que trabalha 
no Departamento de Marketing, entra em contato 
com Ana para pedir os arquivos contendo essas  
PII para que ele possa desenvolver e-mails de 
marketing direcionado. A Ana deve fornecer os 
arquivos ao Matthew?

R: Não. Embora o Matthew tenha motivo que possa 
parecer negócio legítimo para o uso dessa PII, os 
indivíduos que participaram da pesquisa de cliente 
podem ter optado por não permitir que a Goodyear 
use suas informações para fins de marketing. Sendo 
assim, a Ana não deveria fornecer as PII ao Matthew 
para este fim. De acordo com a Política relativa à 
Privacidade da Goodyear e diversas leis locais, só 
podem ser enviados e-mails de marketing para 
clientes que optarem por recebê-los. 
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Siga estas diretrizes:
•   Seja claro, conciso e preciso;

•   Mantenha um espírito de profissionalismo em todas as 
suas comunicações; 

•   Atenha-se aos fatos; não exagere nem cometa excessos;

•   Certifique-se de que a publicidade, empacotamento e 
promoções não contêm erros nem passam impressões 
enganosas. As declarações em relação aos produtos 
da empresa devem ser reais e completamente 
fundamentadas.

•   Atenha-se a sua área de atuação;

•   Nunca crie comunicações ameaçadoras, sarcásticas 
ou insultuosas sobre a Empresa, nossos associados, 
concorrentes, clientes ou fornecedores;

•   Evite frases que possam ser interpretadas como 
inadequadas ou antiéticas;

•   Selecione os meios mais adequados de comunicação 
– questões sigilosas devem ser comunicadas 
verbalmente;

•   Envie comunicações apenas para associados ou outras 
pessoas que tenham necessidade de receber as 
comunicações;

•   Tome cuidado para não divulgar informações 
confidenciais sobre a Goodyear ou outros;

•   Nunca especule ou ofereça uma opinião a respeito da 
legalidade da conduta de negócios; e

•   Não declare, sugira ou deixe implícito em suas 
comunicações pessoais que suas visões ou opiniões 
são as mesmas que as da Goodyear.

POSTAGENS NAS MÍDICAS  
SOCIAIS/INTERNET
A Goodyear reconhece que a Internet oferece muitas 
oportunidades para instantaneamente compartilhar opiniões, 
experiências, fotos e outras informações entre uma pessoa e 
outra, entre poucas pessoas ou entre várias pessoas, usando 
uma ampla variedade de sites de redes sociais e multimídia, 
tais como o Facebook, LinkedIn, Yammer, Instagram, 
WeChat y Skype; blogs e microblogs como o Twitter e o 
Weibo; e wikis como a Wikipédia. 

É importante que os associados de todo o mundo 
estejam cientes dos riscos inerentes envolvidos em tais 
comunicações e entendam as responsabilidades de sua 
participação em mídias sociais.

•   Use o bom senso – se você não diria alguma coisa 
pessoalmente, não a poste na Internet, em mídias 
sociais nem a escreva em um e-mail;

•   Tenha em mente que não existe anonimato na Internet; e

•   Lembre-se de que mensagens eletrônicas (incluindo 
e-mails e mensagens de texto) são registros 
permanentes e transferíveis de comunicações.

Todos os associados da Goodyear – em especial aqueles 
que participam em mídias sociais e são identificáveis 
online como associados da Goodyear – devem ler e seguir 
as diretrizes explicadas nas Diretrizes sobre Mídias Sociais/
Internet da Empresa. Lembre-se também que você deve 
seguir as Diretrizes sobre a Internet/Mídias Sociais e a 
Política de Divulgação de Informações da Empresa antes 
de postar qualquer informação ou responder qualquer 
pergunta sobre os negócios da Goodyear.
 
Se tiver dúvidas, entre em contato com um membro da 
equipe de Comunicação Global, com o advogado da 
Goodyear responsável pela sua unidade de negócios ou 
função, com o Departamento de Conformidade e Ética, ou 
com o seu representante de Recursos Humanos. 

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Diretrizes sobre Mídias Sociais/Internet

•   Uso aceitável da Política relativa a Uso de Recursos  
de TI

•   Política de Privacidade Global 

•   Política de Divulgação de Informações da Empresa
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CONDUTA EM RELAÇÃO A 
INVESTIGAÇÕES EXTERNAS 
De tempos em tempos, a Goodyear é contatada por 
terceiros em relação a vários assuntos. Independentemente 
do que a pergunta ou a pesquisa possa ser, ou de como 
chegou até você, lembre-se de que todas as respostas a 
perguntas externas devem ser tratadas pelo Departamento 
de Comunicação Global ou pelo representante de 
comunicações de sua unidade de negócios ou função. 
Perguntas que envolvam informações financeiras ou com 
implicações legais ou governamentais podem exigir ainda 
outras aprovações, portanto, entre em contato com o 
advogado da Goodyear responsável por sua unidade  
de negócios. 

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política de Divulgação de Informações da Empresa

•   Diretrizes sobre Mídias Sociais/Internet

EVITANDO O ABUSO DE  
INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 
Esta seção contém um resumo das principais disposições 
da Política de Abuso de Informações Privilegiadas. Você 
deve consultar a Política relativa ao Abuso de Informações 
Privilegiadas completa para obter detalhes sobre suas 
restrições e para obter uma lista das pessoas sujeitas a 
períodos de embargo trimestral.

Enquanto trabalha para a Goodyear, você pode obter 
informações sensíveis sobre a Goodyear e suas 
subsidiárias, ou os negócios de outras empresas, que 
ainda não foram disponibilizadas ao público em geral. 
Você está proibido de usar essas informações para seu 
próprio benefício financeiro ou de divulgar tais informações 
a outros para que obtenham benefícios financeiros. Se, 
por exemplo, você ficar sabendo de algo que poderia 
afetar o preço das ações ordinárias ou de outros títulos 
da Goodyear, ou as ações ou outros valores mobiliários de 
uma outra empresa, você não deve comprar ou vender 
essas ações ou valores mobiliários, nem divulgar essa 
informação a outros, até depois que a informação tenha 
sido liberada ao público. 

Exemplos de divulgação pública efetiva incluem:
•   a divulgação pela Goodyear nos registros da SEC 

(CVM-Comissão de Valores Mobiliários) dos Estados 
Unidos ou de outras bolsas de valores nas quais os 
títulos de uma afiliada ou subsidiária da Goodyear 
possam ser negociados.

•   comunicados de imprensa; e

•   chamadas de conferências ou webcasts que estejam 
abertos ao público. 

A circulação de rumores, mesmo que precisos e relatados 
na mídia, não constitui divulgação pública efetiva. O 
abuso de informações privilegiadas é uma violação tanto 
de leis estrangeiras quanto de leis norte-americanas e 
das políticas da Goodyear. As consequências do abuso 
de informações privilegiadas são graves, incluindo multas 
civis e criminais e prisão por até 20 anos. O abuso 
de informações privilegiadas é detectado com relativa 
facilidade pelas autoridades, e a SEC (CVM-Comissão de 
Valores Mobiliários) dos Estados Unidos é extremamente 
severa com casos de abuso de informações privilegiadas.

Se você tem conhecimento de informações não públicas 
materiais, você não deve se envolver em transações 
relacionadas a títulos da Goodyear (ou títulos de outras 
empresas afetadas) até que tenha se passado dois 
dias completos de negociação depois do dia efetivo de 
divulgação pública oficial das informações materiais.
.
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QUE TRANSAÇÕES SÃO PROIB IDAS?
Transações com Títulos da Goodyear. Quando um 
associado tem conhecimento de materiais de informações 
não públicas relevantes sobre a Goodyear, ele ou ela ou 
qualquer pessoa que more em sua casa não poderá:

•   Comprar, vender ou transferir títulos da Goodyear;

•   Aconselhar outros a comprar, vender ou reter títulos  
da Goodyear;

•   Fazer com que outros comprem, vendam ou transfiram 
títulos da Goodyear para ele ou ela, ou para o benefício 
dos membros de sua família, incluindo quaisquer 
títulos retidos em qualquer conta de previdência ou 
instituição financeira;

•   Estabelecer, alterar ou cancelar qualquer pedido 
vigente ou limite de pedido para a compra e venda de 
títulos da Goodyear, incluindo o exercício de quaisquer 
opções sobre ações ou direitos de valorização de ações 
e instruções relativamente às transações do fundo de 
ações da Goodyear do plano 401(k);

•   Divulgar (também conhecido como “dar dicas”) de 
materias de informações não públicas para ninguém, 
sob nenhuma circunstância, incluindo familiares 
e amigos, que não seja alguém cuja posição ou 
relação com a Goodyear obriga que conheçam tais 
informações; ou

•   Ajudar qualquer um em qualquer uma destas atividades.

IMPORTANTE

Revise estas situações antes de negociar 
para se proteger, proteger sua família e a 
Empresa de uma violação de informações 
privilegiadas:

•   Se você possui informações importantes 
sobre a Goodyear ou outras empresas 
(sejam positivas ou negativas) que 
podem afetar o preço das ações  
quando divulgadas, não as compartilhe 
nem troque.

•   Se você não tiver certeza se notícias 
importantes sobre a Goodyear são 
informações privilegiadas, não as 
compartilhe nem divulgue.

•   Se você possuir informações prévias 
sobre lucros trimestrais da Goodyear ou 
outros comunicados significativos, não 
as divulgue até dois dias de negociação 
completos após nosso comunicado 
público oficial dessa informação.
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IMPORTÂNCIA DE INFORMAR A SUA FAMÍLIA  
SOBRE O ABUSO DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Os associados são responsáveis pelas 
transações realizadas por membros de sua 
família. Em casos nos quais um membro da 
família obtém informações confidenciais, 
esse membro da família se torna um 
“detentor temporário de informações 
privilegiadas” para efeitos das leis relativas 
a abuso de informações privilegiadas. Pelo 
fato de o abuso de informações privilegiadas 
ser uma prática altamente regulamentada 
e que acarreta penalidades severas para 
os infratores, aconselha-se falar com seus 
familiares sobre a Política relativa ao Abuso 
de Informações Privilegiadas e sugerir que 
eles peçam informações a você antes de 
realizar quaisquer transações que envolvam 
títulos da Goodyear.

As proibições contra o abuso de informações privilegiadas 
descritas anteriormente se aplicam igualmente às 
transações de títulos das nossas subsidiárias da Goodyear 
ou de outras empresas, incluindo aquelas de clientes ou 
fornecedores, se o associado da Goodyear estiver ciente de 
materiais de informações não públicas. 

Os associados da Goodyear, independentemente de estar 
ou não cientes de materiais de informações não públicas 
sobre a Empresa, estão proibidos de realizar vendas de 
títulos da Goodyear, outras transações vinculadas à queda 
nos preços de títulos da Goodyear ou quaisquer operações 
de cobertura. Os associados da Goodyear também estão 
proibidos de possuírem títulos da Goodyear em uma conta 
margem ou de outra forma, comprometerem títulos da 
Goodyear como garantia para um empréstimo.

PERÍODOS DE  NEGOCIAÇÃO
Períodos Regulares de Embargo Trimestral. A cada 
trimestre, ocorre um período de embargo relacionado à 
publicação de relatórios públicos relativos aos resultados 
financeiros da Goodyear. O período de embargo trimestral 
começa no dia 16 do último mês de cada trimestre e 
termina depois do segundo dia de negociação completo 
após a data em que os resultados financeiros são 
anunciados ao público. Qualquer associado que receber, 
ou tiver acesso, aos resultados financeiros de fim de ano 
ou aos resultados financeiros trimestrais da Empresa está 
proibido de negociar títulos da Goodyear durante o período 
de embargo trimestral. Para uma lista detalhada dos 
associados que não podem negociar títulos da Goodyear 
durante os períodos de embargo, consulte a Política relativa 
ao Abuso de Informações Privilegiadas.

COM QUEM ENTRAR EM CONTATO PARA 
OBTER ORIENTAÇÃO
Para mais informações ou orientações sobre a Política 
de Abuso de Informações Privilegiadas ou o que pode 
constituir abuso de informações privilegiadas, incluindo se 
você está ou não ciente de materiais de informações não 
públicas, entre em contato com o Secretário Assistente, 
com a Conselheiro Jurídico Sênior, com o Departamento de 
Conformidade e Ética ou com o advogado responsável pela 
sua unidade de negócios ou função da Goodyear.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações: 
•  Política de Abuso de Informações Privilegiadas
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QUALIDADE DOS PRODUTOS
A reputação da Goodyear tem como base a qualidade 
de todos os produtos que fabricamos. Devemos sempre 
seguir as especificações aplicáveis e os procedimentos 
estabelecidos para que possamos incorporar qualidade 
em todos os produtos. Informe seu gerente sobre 
qualquer produto ou processo que não cumpra com os 
padrões de qualidade da Goodyear. Todos os associados 
devem fazer a sua parte para garantir que os padrões de 
qualidade da Goodyear estejam presentes na forma como 
fazemos negócios todos os dias e em todos os lugares que 
operamos. A Goodyear atinge a excelência nos negócios:

•   Ouvindo nossos clientes;

•   Concebendo e produzindo produtos de qualidade que 
oferecem valor;

•   Gerenciando processos para garantir um desempenho 
de qualidade consistente;

•   Proporcionando excelência no serviço;

•   Incentivando e gerando expectativas quanto à 
participação criativa de cada associado em atividades 
de melhoria contínua; e

•   Auditando de maneira adequada o desempenho do 
sistema de qualidade.

IMPORTANTE

Caso você tome conhecimento ou suspeite 
que algum associado não está cumprindo 
com as nossas expectativas de qualidade, 
segurança ou ambientais, entre em contato 
com seu gerente, o advogado responsável 
pela sua unidade de negócios ou função ou 
com a Central de Integridade.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
A política da Goodyear é sempre fabricar, manipular e 
descartar materiais de forma ambientalmente responsável, 
e a Empresa exige um estrito cumprimento de todas as 
leis e regulamentos aplicáveis. A Goodyear também está 
comprometida com a conservação dos recursos naturais 
e a redução de resíduos, e espera contar com a ajuda de 
cada associado nesses e em outros esforços sustentáveis. 

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política de Saúde e Segurança Ambiental

•   Site de Responsabilidade Corporativa 

•   Código de Conduta do Fornecedor

•   Política de Aquisição de Borracha Natural

POLÍTICA RELATIVA AOS DIREITOS 
HUMANOS GLOBAIS
A Política dos Direitos Humanos Globais da Goodyear se 
aplica às operações da Empresa em todo o mundo e faz 
parte de nosso compromisso para com o comportamento 
ético e socialmente responsável. 

Nossa política serve como um guia de como realizamos 
negócios em todo o mundo. Conforme estabelecido 
na Política relativa aos Direitos Humanos Globais, nós 
respeitamos os seguintes princípios:

•   Manutenção de um local de trabalho inclusivo, livre de 
assédio discriminação ilegal e;

•   O emprego é voluntário; são proibidas todas as formas 
de trabalho compulsório ou tráfico de pessoas;

•   A exploração de crianças, incluindo o trabalho infantil, 
não é permitida;

•   Os associados têm o direito de se filiar a organizações 
(como sindicatos) de sua escolha ou de abster-se da 
filiação a organizações;

•   Cumprimento com todas as leis e regulamentos 
aplicáveis relacionados a salários e horas trabalhadas; e

•   Proporciar um local de trabalho protegido e seguro.

A Goodyear procura fazer negócios com clientes e 
fornecedores que seguem padrões semelhantes com seus 
próprios funcionários e fornecedores.

Consulte as seguintes fontes para obter mais informações:
•   Política dos Direitos Humanos Globais

•   Código de Conduta do Fornecedor

•   Site de Responsabilidade Corporativa 

•   Política de Aquisição de Borracha Natural
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