
 
 

CODIGO DE ETICA E CONDUTA PROFISSIONAL PARA OS FORNECEDORES 
DA ORACLE  
 
I. APLICABILIDADE 
 
Este C6digo e aplicavel aos Fornecedores da Oracle, assim como aos respectivos 
empregados dos Fornecedores e pessoal que preste servigos aos Fornecedores 
em todo o mundo. A Oracle Corporation e respectivas empresas subsidiarias 
("Oracle") exigem que o Fornecedor cumpra todas as leis e regulamentos 
aplicaveis ao respectivo neg6cio, onde quer que seja realizado, assim como 
este C6digo.  
 
II. CUMPRIMENTO DAS LEIS, REGULAMENTOS E PRATICAS DE CONDUTA 
PROFISSIONAL 
 
O cumprimento da lei significa nao s6 respeita-la, mas tambem realizar uma 
atividade empresarial que reconhece as responsabilidades eticas e que as 
cumpre. Sempre que a legislagao local possa ser considerada menos restrita 
do que este C6digo, o Fornecedor devera respeita-lo, ainda que a atividade 
realizada possa ser considerada legal. Por outro lado, se a legislagao local 
puder ser considerada mais restrita do que o C6digo, no minimo, devera 
sempre cumprir essa legislagao. 
 
A Oracle procura manter relag6es empresariais abertas e transparentes com 
todos os seus Fornecedores e esforga-se para desenvolver neg6cios vantajosos 
para ambas as partes. A Oracle espera do Fornecedor o respeito total por 
padr6es eticos elevados, evitando envolver-se em qualquer atividade com 
o minimo indicio de desonestidade. 
 
Nenhum Pagamento Ilicito ou Boicote Economico 
 
O Fornecedor nao pode efetuar ou prometer pagamentos ilicitos em dinheiro 
ou artigos de valor, direta ou indiretamente, a qualquer membro do governo 
ou organizagao publica internacional, partidos politicos ou candidatos a cargos 
politicos, administrador, gestor ou empregado de uma empresa ou a um agente 
de um cliente ou fornecedor comercial, com o intuito de alcangar ou manter 
atividades comerciais ou de obter vantagem indevida. 
 
O Fornecedor nao deve participar de qualquer boicote econ6mico nao sancionado 
pelo Governo dos Estados Unidos da America. lgualmente, nao pode fornecer 
informag6es suscetiveis de serem interpretadas como apoio aos mesmos.  
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Integridade Financeira 

O Fornecedor deve documentar com exatidao nos livros, registos e declarag6es 
fiscais, assim como em relat6rios e outros documentos fornecidos pela Oracle, 
todas as transag6es relativas ao contrato e formularios de encomendas relevantes, 
alem de nao celebrar contratos marginais, orais ou por escrito. A gestao e 
desembolso de fundos relacionados com as transacg6es comerciais com a Oracle 
devem ser realizados ao abrigo de um contrato escrito e com a devida autorizagao 
da Oracle, com procedimentos claramente definidos. Os documentos nao devem 
ser alterados de forma indevida nem ser assinados por pessoas que nao tenham 
a autoridade adequada. Nao deverao ser estabelecidos ou mantidos por divulgar 
quaisquer fundos ou bens relacionados com qualquer transagao com a Oracle, 
seja qual for o fim. 

Os livros, registos e declarag6es fiscais do Fornecedor devem documentar 
devidamente todos os ativos e passivos e reflectir corretamente todas as 
transag6es da empresa em relagao a produtos e servigos da Oracle. Alem disso, 
os registos da empresa devem ser mantidos de acordo com as politicas de 
manutengao de registos, assim como com todas as leis e regulamentos 
aplicaveis. 

A politica da Oracle e de comunicar os respectivos resultados financeiros e outros 
desenvolvimentos importantes da forma mais completa, correta, oportuna e 
compreensivel possivel. A Oracle espera que o Fornecedor cumpra esta politica, 
juntamente com todas as leis e regulamentos aplicaveis. 

Cortesias Empresariais que Podem ser Oferecidas 

O Fornecedor deve ser prudente e cuidadoso ao garantir que as despesas com 
os funcionarios ou representantes da Oracle sao razoaveis e que sao originadas 
pelo curso normal do neg6cio. Nao poderao ser interpretadas como subornos ou 
aliciamento ilicito ou violar, seja de que forma for, as leis e/ou regulamentos 
aplicaveis. Em hip6tese alguma o Fornecedor deve oferecer ou aceitar refeig6es 
de neg6cios ou participar em eventos de neg6cios em estabelecimentos de 
entretenimento para adultos. 

Seja qual for o caso, as cortesias empresariais nao devem ser interpretadas 
como tentativas para influenciar a decisao do alvo das mesmas, com o intuito 
de garantir tratamento preferencial injusto ou ganhar vantagem indevida. Uma 
diretriz para avaliar a integridade de uma cortesia empresarial consiste em 
considerar se a divulgagao publica da mesma constituiria um embarago para 
o Fornecedor, a Oracle ou o alvo da cortesia. 

04/07/2009 2 



 
 

 

      
 

           
          
            

             
   

 
     

 
          

           
            
           

            
          

 
             
           

          
         

          
         

         
             

      
 

            
           

          
            
             
             

 
          

           
          

           
           

              
           

            
          

         
 

Cortesias Empresariais que Podem ser Aceitas 

O Fornecedor e responsavel por garantir que a aceitagao de cortesias 
empresariais, ofertas ou entretenimento sao adequadas e nao poderao ser 
interpretadas como uma tentativas da parte que efetua a oferta de assegurar 
tratamento preferencial ou, seja de que forma for, como uma violagao de leis 
e/ou regulamentos aplicaveis. 

Leis Anti-Monop6lio e de Concorrencia 

Muitos paises tem leis e regulamentos, normalmente chamados de leis anti-
monop6lio ou da concorrencia, que proibem a restrigao da concorrencia comercial. 
O Fornecedor deve cumprir sempre estas leis. Estas sao concebidas para proteger 
os consumidores e a concorrencia contra praticas empresariais desleais e para 
promover e proteger a livre concorrencia. A Oracle esta empenhada em cumprir 
escrupulosamente as leis anti-monop6lio e da concorrencia de cada pais. 

Estas leis variam de pais para pais mas, na generalidade, proibem acordos ou 
ag6es que limitem a concorrencia sem beneficiar o consumidor. Dentre as 
atividades que regularmente violam as leis anti-monop6lio ou da concorrencia 
encontram-se acordos ou entendimentos entre concorrentes para: concertar ou 
controlar pregos, estruturar ou orquestrar propostas para realizar um contrato 
com um determinado concorrente ou revendedor (manipulagao fraudulenta do 
concurso); boicotar determinados fornecedores ou clientes, dividir ou atribuir 
mercados ou clientes; ou limitar a produgao ou venda de produtos ou linhas 
de produtos para fins anticoncorrenciais. 

Tais acordos violam a politica publica, assim como a politica da Oracle. 
O Fornecedor nao devera nunca tomar parte nestas praticas ou discutir 
estes temas com a Oracle, outros parceiros Oracle ou representantes 
de outras empresas. Devera abster-se de discutir (1) pregos, (2) custos, 
(3) lucros ou margens de lucro, (4) volumes de produgao ou (5) propostas 
ou cotag6es com a concorrencia sobre o neg6cio de um determinado cliente. 

Os acordos ou outras praticas concertadas que envolvam exclusividade, vendas 
agrupadas ou conjuntas, acordos com clientes sobre pregos de revenda, outras 
praticas restritivas com fornecedores ou clientes, cobranga de pregos diferentes 
a clientes concorrentes ou fixagao de pregos inferiores ao custo representam 
riscos substanciais segundo as leis anti-monop6lio e da concorrencia locais e 
dos E.U.A. O Fornecedor nao pode tomar parte em tais acordos sem a analise 
e aprovagao previas do Departamento Juridico da Oracle. Devera tambem estar 
ciente de que as leis anti-monop6lio dos Estados Unidos podem ser aplicaveis 
ao Fornecedor, uma vez que abrangem operag6es e transacg6es comerciais 
relacionadas com importag6es para, ou exportag6es dos Estados Unidos. 
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Sao tambem proibidos metodos de concorrencia desleais e praticas enganosas. 
Alguns exemplos incluem representag6es falsas ou enganosas sobre os produtos 
ou servigos do Fornecedor ou da Oracle, desacreditar um concorrente da Oracle 
ou os respectivos produtos ou servigos, fazer declarag6es sobre produtos ou 
servigos sem ter fatos que as comprovem ou utilizar marcas comerciais da Oracle 
ou de outra empresa de forma confusa para o cliente, no que respeita a origem do 
produto ou servigo. 

Propriedade Intelectual e Obrigacoes de Confidencialidade 

A Oracle respeita os direitos de propriedade intelectual de terceiros e espera, 
do mesmo modo, ver respeitados os seus direitos. O Fornecedor e responsavel 
pela protegao desses direitos. Um elemento importante dessa protegao e a 
obrigagao de confidencialidade do segredo industrial e comercial e das 
informag6es protegidas por direitos de propriedade intelectual da Oracle. O 
Fornecedor devera respeitar a propriedade intelectual da Oracle e nao utilizar 
tecnologia patenteada ou reproduzir software, documentagao ou outros materiais 
protegidos por direitos de autor da Oracle, sem permissao por escrito. No 
decorrer da relagao de trabalho com ou para a Oracle, o Fornecedor nao devera 
utilizar sem autorizagao informag6es protegidas por direitos de propriedade 
intelectual, tecnologia patenteada ou software, documentagao ou outros 
materiais protegidos por direitos de autor de terceiros. 

As informag6es confidenciais devem ser protegidas e o Fornecedor nao deve 
transferir, publicar, utilizar ou divulga-las alem do necessario para o curso 
normal do neg6cio ou sem instrug6es ou autorizagao da Oracle. O Fornecedor 
devera cumprir as normas aplicaveis de privacidade de dados. Os materiais que 
contenham informag6es confidenciais ou que estejam protegidos por normas de 
privacidade devem ser arquivados com seguranga e partilhados apenas 
internamente com os empregados que tem necessidade de ter acesso aos 
mesmos. Por exemplo, as informag6es confidenciais podem incluir, sem 
limitagao: c6digo de origem, software e outras inveng6es ou desenvolvimentos 
(independentemente da fase de desenvolvimento) levados a cabo ou licenciados 
pela Oracle, planos de marketing e de vendas, analises competitivas, planos de 
desenvolvimento de produtos, definigao de pregos nao publicos, contratos ou 
aquisig6es potenciais, planos ou previs6es de neg6cio e financeiros, processos 
e praticas de neg6cio internos e informag6es de clientes potenciais, clientes 
e empregados. 
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Protecao de Informacoes Confidenciais 

O Fornecedor devera proteger as informag6es confidenciais (as quais incluem 
"informag6es pessoais") as quais tem acesso devido aos servigos prestados 
a Oracle. As Normas de Seguranga para Fornecedores/Contratantes da Oracle 
identificam as normas e procedimentos de seguranga que devem ser seguidos 
ao obter acesso as informag6es confidenciais e redes da Oracle, assim como 
a redes de um cliente Oracle. O Fornecedor devera respeitar estas politicas 
quando estiver a recolher ou a processar informag6es confidenciais relevantes.���� 

Leis de Transacoes com Titulos e Utilizaao de Informacao Privilegiada 

E exigido ao Fornecedor que cumpra na totalidade todas as leis aplicaveis 
de transag6es com titulos e utilizagao de informagao privilegiada dos Estados 
Unidos e de outros paises. As transag6es com titulos incluem ag6es, obrigag6es, 
derivados (por exemplo, opg6es de compra e de venda, futuros e swaps) e 
outros instrumentos financeiros. 

As leis e regulamentos de titulos federais e estatais dos Estados Unidos proibem 
a utilizagao de informag6es relevantes e nao publicas (tambem chamadas de 
"informag6es privilegiadas") para vantagem pessoal, assim como a divulgagao 
das mesmas a qualquer pessoa antes de serem tornadas publicas. O Fornecedor 
ficara sujeito, assim como a respectiva empresa ou qualquer membro da sua 
familia, a processos civeis e penais se transacionar titulos com base em 
informag6es privilegiadas ou se as fornecer a qualquer pessoa ou entidade 
para serem utilizadas na pratica de transag6es com titulos. 

As informag6es relevantes sao informag6es que um investidor consideraria 
importantes para comprar, possuir ou vender titulos. lncluem qualquer 
informagao que poderia influenciar o prego dos titulos da Oracle ou de outra 
empresa a qual as informag6es estao associadas. Estas informag6es podem 
incluir resultados financeiros ou alterag6es significativas nesses resultados 
ou na liquidez (incluindo previs6es); grandes fus6es em curso ou potenciais, 
aquisig6es, sociedades mistas ou alienag6es; concessao ou cancelamento de 
um contrato muito importante; alterag6es em praticas de gestao fundamentais; 
alterag6es em auditorias, conhecimento previo da qualificagao atribuida por 
um auditor ou que esteja incluida num relat6rio, ou qualquer alteragao na 
capacidade de confiar em relat6rios de auditoria anteriores; acg6es de litigio 
significantes ou investigag6es reais ou ameagadas; e ganho ou perda de um 
grande cliente ou fornecedor. 
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Se o Fornecedor tiver em sua posse informag6es relevantes nao publicas, 
nao podera transacionar titulos da Oracle ou de outra empresa a qual as 
informag6es dizem respeito. Nao devera tomar parte em qualquer agao para tirar 
partido de, ou atribuir a terceiros (ou seja, "dicas"), informag6es relevantes 
obtidas durante a relagao com a Oracle ate estas terem sido tornadas publicas, 
atraves de um comunicado de imprensa ou quando a imprensa divulga-las e os 
investidores as tiverem analisado. Estas restrig6es tambem se aplicam 
a c6njuges e familiares. 

Cumprimento das Leis de Exportacao���� 

As Leis de Controle de Exportagao dos Estados Unidos regulamentam todas 
as exportag6es, reexportag6es e utilizagao de mercadorias e dados tecnicos 
originarios dos Estados Unidos, onde quer que se encontrem. A Oracle exige 
o cumprimento total de todas as leis de exportagao dos Estados Unidos, assim 
como das leis estrangeiras e multilaterais aplicaveis. O nao cumprimento destas 
leis podera resultar na perda ou limitagao dos privilegios de exportagao do 
Fornecedor ou mesmo da Oracle. A violagao das leis podera tambem resultar 
em multas e penas de prisao. O Fornecedor e responsavel por ter conhecimento 
da aplicagao das Leis de Controle de Exportagao e pelo cumprimento das 
mesmas, de forma a assegurar de que nenhum dado, informagao, programa 
e/ou material resultante dos servigos (ou produto directo derivado dos mesmos) 
sera exportado, direta ou indiretamente, em violagao dessas leis ou para 
qualquer fim proibido por elas. 

Conflitos de Interesses 

O termo "conflito de interesses" descreve quaisquer circunstancias que 
poderiam levantar suspeita sobre as capacidades do Fornecedor em agir com 
total objetividade em relagao aos interesses da Oracle. A Oracle pretende que a 
lealdade dos Fornecedores seja total e livre de conflitos de interesses. Podem 
surgir varias situag6es de conflitos de interesses. Caso o Fornecedor sinta que 
existe um conflito real ou potencial com a Oracle ou com um dos respectivos 
empregados, deve comunicar todos os detalhes pertinentes a Oracle. 

Relacoes Comerciais e de Emprego 

A Oracle reitera o principio da igualdade de trabalho e oportunidades de neg6cio 
sem tomar em consideragao caracteristicas de protegao, incluindo mas nao se 
limitando a: raga, religiao, nacionalidade, cor, sexo, identidade sexual, idade, 
incapacidade, gravidez, estado civil, naturalidade/antepassados, situagao militar 
ou orientagao sexual. A politica da Oracle proibe qualquer forma de discriminagao 
e, por isso, espera do Fornecedor um ambiente de trabalho nao discriminat6rio. 
Exigimos que pratique e promova um ambiente de trabalho sem discriminagao, 
de acordo com a legislagao local. 
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III. QUESTOES GERAIS CONTRATUAIS 

A Oracle espera do Fornecedor e respectivos empregados uma concorrencia 
justa e etica em todas as oportunidades de neg6cio. Os empregados envolvidos 
na venda e licenciamento de produtos/servigos, na negociagao de contratos ou na 
prestagao de servigos a Oracle devem conhecer e honrar os termos dos acordos 
contratuais. O Fornecedor deve garantir que todas as declarag6es, comunicag6es 
e representag6es destinadas a Oracle sao corretas e fidedignas. 

Transaccoes com o Governo���� 

O Fornecedor devera cumprir escrupulosamente as leis, regras e regulamentos 
que regem a aquisigao de produtos e servigos a qualquer entidade governamental 
em qualquer pais, assim como a execugao de contratos publicos. Atividades que 
podem ser adequadas para transag6es com clientes nao governamentais podem 
nao o ser para transag6es com o governo (poderao ate ser consideradas ilegais). 
Se o Fornecedor negociar com uma entidade governamental, incluindo 
organizag6es publicas internacionais, e responsavel por conhecer e cumprir todas 
as regras aplicaveis a interacg6es e acordos publicos com membros do governo 
e funcionarios publicos incluindo, sem limitagao, os seguintes requisitos:� 

• 	 Ao realizar transag6es com funcionarios publicos ou membros de governo, 
o Fornecedor nao devera proporcionar ou oferecer, direta ou indiretamente, 
qualquer gratificagao, brinde, favores, entretenimento, emprestimos ou 
algo com valor monetario, exceto o que for permitido pela lei aplicavel. O 
Fornecedor devera estabelecer controles internos apropriados, assim 
como mecanismos de aprovagao previa, para estes pagamentos ou 
brindes destinados a membros de governo, ou efetuados em seu nome, 
para garantir a conformidade com a legislagao desse pais e dos Estados 
Unidos da America. 

• 	 O Fornecedor nao devera proporcionar, tentar proporcionar, oferecer ou 
solicitar um suborno, direta ou indiretamente, com o intuito de receber 
tratamento favoravel relativamente a qualquer transagao. 

Grupos de Pressao Junto de Membros do Governo���� 

A atividade dos grupos de pressao e, em general, qualquer atividade que tente 
influenciar leis, regulamentos, politicas e regras. No entanto, em determinadas 
jurisdig6es, a definigao legal de "grupos de pressao" pode 
tambem abranger contratos publicos e atividades de desenvolvimento 
empresarial.� 

04/07/2009 7 



 
 

 

            
              

             
          

           
             

          
              

  
 

     
 

           
             

           
          

 
              
          

           
 

 
            

              
           

           
          

  
           

               
             

               
            

 
  

 
          
             

            
             

           
           

            
         

 

O Fornecedor nao podera exercer pressao junto de qualquer governo em nome 
da Oracle, a menos que um acordo por escrito o vincule especificamente a essa 
finalidade. A Oracle ira representar os seus interesses e reter as respectivas firmas 
diretamente para fomentar relag6es com governos ou representar interesses da 
Oracle. Os consultores/membros de grupos de pressao junto do governo mantidos 
pelo Fornecedor nao poderao ser utilizados pela Oracle a margem de um contrato 
separado, nem o Fornecedor podera utilizar os consultores/membros de grupos 
de pressao da Oracle com fins de influencia a margem de um contrato pr6prio. 

IV. COMUNICACAO DE VIOLACOES 

Comunique todas as condutas, incluindo as de qualquer empregado da Oracle, 
que acredite, em boa fe, tratar-se de uma violagao real, aparente ou potencial 
deste C6digo. A pronta comunicagao de violag6es e vantajosa para todos. 
Estas informag6es serao processadas com toda a confidencialidade possivel. 

A Oracle mantem uma politica de "porta aberta" no que diz respeito a quest6es 
do Fornecedor, incluindo quest6es relacionadas com conduta e etica profissional. 
Para comunicar um incidente, podera contatar o consultor juridico local da 
Oracle. 

Podera tambem ligar gratuitamente para a Linha de Apoio de Conformidade e 
Etica da Oracle, no 800-679-7417, 24 horas por dia e sete dias por semana. 
O Fornecedor podera comunicar um incidente a qualquer momento, de forma 
an6nima e interativa, sempre que permitido por lei, atraves do Local 
na Web de Comunicagao de lncidentes da Oracle, disponivel em 
https://www.compliance-helpline.com/oracle.jsp. Atente-seque 
algumas restrig6es podem ser aplicaveis a comunicag6es a Linha de Apoio 
na Uniao Europeia. A Linha de Apoio e o Local na Web de Comunicagao de 
lncidentes sao geridos por uma empresa externa e nao pela Oracle. A Linha 
de Apoio tem atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana e o Local 
na Web de Comunicagao de lncidentes esta disponivel a qualquer momento. 

V. CUMPRIMENTO 

O C6digo de Etica e Conduta Profissional para Fornecedores posiciona 
o Fornecedor em primeiro plano no que respeita as empresas em todo o 
mundo que realgam a importancia de uma conduta profissional honesta e de 
uma etica empresarial s6lida. Os nossos padr6es s6 podem ser atingidos com a 
cooperagao do Fornecedor. A Oracle acredita que o Fornecedor tem consciencia 
de que devera reger-se pelos padr6es deste C6digo. O Fornecedor aceita 
cumprir os termos do C6digo e reconhece que essa aceitagao e fundamental 
para poder continuar a ser um Fornecedor da Oracle. 
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