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Reconhecer que os nossos funcionários são a 

pedra angular dos nossos objetivos, 

orgulhamo-nos de ser pessoas de paixão e 

integridade que se destacam e produzem 

resultados... 

- trecho da Visão Valmont



TRABALHA
MOS COM 
INTEGRIDA
DE 
ABSOLUTA 

Caros Colegas: 

Desde a sua criação em 1946, que a Valmont se rege por uma cultura de integridade 

e conduta ética. Esta cultura ajudou-nos a desenvolver uma reputação de atuar da 

maneira certa e fornecer excelentes produtos e serviços. O nosso sucesso é baseado 

nesta reputação. 

Atuar com integridade é essencial para salvaguardar nossa reputação assegurando o 

sucesso futuro. O Nosso Código de Conduta Empresarial ("Código") ajuda-nos a 

fazer as escolhas corretas. O código e a nossa cultura exigem que cada um de nós 

aja de forma responsável e para o tratamento de cada colaborador, cliente, 

fornecedor, accionista, o governo e o público em geral de forma justa e com o maior 

respeito. Ressumindo, trata-se de agir com integridade e fazer o que é correto. 

A Valmont continua firmemente empenhada em aumentar o crescimento das vendas 

e devolver valor aos seus acionistas, mas nunca à custa da integridade. Tal significa 

não realizar negócios que possam violar o compromisso da Valmont em atuar de 

forma correta de acordo, com o nosso código, ou a lei. Não temos o direito de agir 

incorretamente. 

O Código é o nosso guia para o que clientes, fornecedores, colegas, acionistas e 

comunidades esperam de nós e, em última análise, o que esperamos de nós 

mesmos. Incentivo a que leia atentamente o nosso Código Se tiver quaisquer 

dúvidas, pela ajuda. Ao ler o Código, lembre-se de que nossa reputação de 

integridade e excelência, arduamente conquistada, exige que cada um de nós atue 

sempre com integridade e relate qualquer potencial incidência de má conduta. 

Mogens C. Bay 
Presidente e CEO, 
Valmont Industries, Inc.  
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PELO NOSSO 
CÓDIGO 
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O Código de Conduta Empresarial da Valmont (nosso "Código") é baseado no nosso valor 

^trabalhar com integridade absoluta”. O Nosso Código aplica-se a todos os 

funcionários, agentes, revendedores, diretores e quadros da Valmont Industries, Inc. e 

suas subsidiárias ("Valmont" ou "Empresa"). Ao longo de nosso Código, os termos 

“nós”,“nosso”，e “lhe” são usados para descrever funcionários, agentes, diretores, e 

quadros da Valmont. 

O nosso Código destina-se a ser utilizado como um guia e não pode prever e abordar todas 

as situações. É importante lembrar que o simples cumprimento da lei pode não ser 

suficiente; espera-se que operemos com integridade absoluta em todas as nossas 

operações comerciais.  

�

O QUE SE 
ESPERA 
DE TODOS 

Na Valmont, baseamos o nosso negócio em quatro valores fundamentais. Os 
nossos valores fundamentais são: 

TEMOS PAIXÃO 
PELOS 

NOSSOS 

PRODUTOS, 

SERVIÇOS E 

CLIENTES 

TRABALHAMOS 

COM ABSOLUTA 

INTEGRIDADE 

FORNECEMOS 

RESULTADOS 

DE FORMA 
CONSISTENTE 
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O QUE SE 
ESPERA 
DE TODOS. 

Independentemente da nossa posição dentro da 

Empresa, todos nós temos o dever de entender e 

cumprir o Código. Espera-se que exemplifiquemos 

a integridade diariamente como o nosso 

compromisso de agir transversalmente com 

integridade. Somos uma Valmont com a obrigação 

comum de proteger a nossa reputação. 

Acreditamos que agir com integridade não é algo 

que se faça exclusivamente atendendo a reputação 

pública, mas sim significa fazer o correto, mesmo 

quando ninguém está a ver. 

Adicionalmente, também deve cumprir as seguintes 

responsabilidades: 

• Liderar pelo exemplo. 

• Ajudar a criar um ambiente de trabalho que se 

concentra na construção de relações, reconhece o 

esforço e os valores de respeito mútuo e de 

comunicação aberta. 

• Ser um recurso para os colegas. Informar os 

colegas sobre como o Código e as políticas se 

aplicam ao seu trabalho diário. 

• Ser proativo. Procurar oportunidades para 

discutir e abordar questões éticas e desafiadoras. 

• Promover um ambiente onde todos se sintam à 

vontade para fazer perguntas e relatar possíveis 

violações do Código e das políticas.  
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O QUE SE 
ESPERA 
DE TODOS. 

O nosso compromisso de agir com integridade atravessa todas as fronteiras. Somos uma 

só Valmont com a obrigação comum de proteger a nossa reputação. Acreditamos que agir 

com integridade não é algo que se faça exclusivamente atendendo a reputação pública, 

mas sim significa fazer o correto, mesmo quando ninguém está a ver. 

Enquanto empresa global, devemos cumprir todas as regras de trabalho aplicáveis, leis, 

regulamentos e políticas que regulam as nossas atividades em todo o mundo. Se alguma 

vez tiver dúvidas sobre a lei ou política aplicáveis, ou se encontrar uma situação em que a 

legislação local parece entrar em conflito com os valores da Valmont, deve entrar em 

contato com nosso Diretor de Conformidade para obter instruções. 

O responsável pela conformidade pode ser contactado em: 

Valmont Plaza, Omaha, NE USA 68154 +1 

402-963-1080 

O nosso Conselho de Administração aprovou este Código. A administração do Código 

cabe ao nosso Diretor de Conformidade. Qualquer renúncia ao Código para diretores ou 

executivos pode ser feita somente pela Comissão de Auditoria da Administração. Os 

pedidos de renuncia de outros funcionários deverão ser dirigidas ao Diretor de 

Conformidade.
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COMO 
REPORTAR 
UMA 
VIOLAÇÃO. 

Todos nós temos a responsabilidade de relatar qualquer situação que possa ser imprópria ou 

antiética. Se não tem certeza sobre se deve relatar uma situação, pergunte a si mesmo se é: 

• Consistente com o nosso Código 

• Coerente com as políticas e formação da Valmont 

• Alinhado com os valores da 

Valmont• L e g a l  

• Algo que o faria sentir-se confortável ser lido por outros nos jornais 

Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for "não" ou "não sei", deve reportar a um dos 

seguintes: 

• Ao Seu Supervisor Direto. 

• Ao seu Diretor de Conformidade 

• Ao Encarregado da Sua Secção 

• Sistema de Reporte de Conformidade Valmont(www.valmont.ethicspoint.com) 

A Valmont fará todos os esforços para manter, dentro dos limites permitidos pela lei, a 

confidencialidade de qualquer pessoa que solicite orientação ou ou que relate uma possível 

violação. 

A Valmont espera que todos nos sentamos à vontade para discutir situações impróprias ou 

antiéticas com nosso supervisor ou diretor, da nossa área. No entanto, se não se sentir 

confortável a falar com as pessoas indicadas anteriormente, O Sistema de Reporte de 

Conformidade da Valmont, permite que todos reportem uma situação ou coloquem questões 

usando um site seguro de propriedade e gerido por terceiro. Pode aceder ao sistema de 

relatórios de Conformidade da Valmont, específicos de cada país, em valmont.com ou para os 

contactos ou link acima.  
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COMO 
REPORTAR 
UMA 
VIOLAÇÃO. 

As leis locais podem ditar como pode denunciar possíveis violações deste Código. Entre em 

contato com o Diretor de Conformidade para obter detalhes adicionais. Embora possa estar 

relutante em relatar uma situação envolvendo pessoas com quem trabalha ou em que não tem 

a certeza que ocorreu má conduta, mas a não comunicação pode trazer consequências 

negativas, incluindo a continuação da atividade e multas avultadas e ações governamentais. A 

Valmont quer e precisa da sua ajuda para manter o nosso objetivo de operar com integridade 

absoluta. Não esperamos que investigue qualquer má conduta potencial ou real antes de 

relatar. Comunique qualquer má conduta de imediato. Se tivermos conhecimento que qualquer 

funcionário violou este Código, políticas da Valmont, ou qualquer lei ou regulamento 

governamental, tomaremos medidas disciplinares que podem incluir suspensão sem 

remuneração, despedimento, congelamento de promoção, perda de incentivos potenciais e/ou 

rescisão. 

ANTI-RETALIAÇÃO 
A Valmont não tolerará nenhuma retaliação contra qualquer pessoa por denunciar 

preocupações de que o indivíduo acredita de boa fé existirem possíveis violações à lei, 

regulamentos, políticas ou violações ao Código.



�

FAZER 
NEGÓCIOS 
COM A 
COMUNIDAD
E VALMONT 
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PRÁTICAS 
LABORAIS 

• Recrutament

o 

• Entrevista 

• Seleção 

• Contratação 

• Formação 

• Promoção 

• Transferênci

a 

• Supervisão 

JUSTAS • Rescisão 

• Compensação 

• Benefícios 

• Oportunidades de 

Formação 

Enquanto empresa global, a Valmont reconhece os benefícios duma força de trabalho 

diversificada e incentiva uma atmosfera que abrange diferentes culturas, experiências e 

pontos de vista 

Nosso sucesso depende de uma cultura fomentada em que cada indivíduo é tratado com 

respeito e dignidade e dando a todos os funcionários a oportunidade de contribuir 

significativamente para o sucesso da Valmont longo prazo. 

A Valmont também se empenha na igualdade de oportunidades e no tratamento justo. 

Proibimos a discriminação com base na idade, raça, incapacidade, etnia, estado civil ou 

familiar, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual, estado de veterano, identidade de 

género ou qualquer outra característica protegida por lei. Este princípio abrange todas as 

decisões relativas ao emprego, incluindo: 

Todas as decisões de emprego serão tomadas com base nas qualificações de quanto ao 

trabalho a ser realizado, tendo em consideração quaisquer condições requeridas. 

Não toleraremos assédio, discriminação ou retaliação. Embora as definições legais possam 

variar de país para país, na nossa empresa, "assédio" significa qualquer forma de conduta 

para com outra pessoa que: 

• tem o objetivo ou o efeito de intimidar alguém 

• seja hostil ou ofensiva 

• interfere sem razão com, ou obstrui, o trabalho de alguém 

• coloca obstáculos no trabalho em termos de oportunidades
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DIVERSIDADE 
E PRÁTICAS 
LABORAIS 
JUSTAS
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O QUE se ESPERA DE si? 
• Atrair, desenvolver e reter uma força de trabalho diversificada que promova a inovação e a 
inclusão. 

• Atrair, desenvolver e reter uma força de trabalho diversificada que promova a inovação e a 

inclusão 

• Trabalhar produtivamente com funcionários, clientes e prestadores de serviços, para 

aproveitar os talentos, competências e experiências de todos para alcançar as metas individuais 

e organizacionais 

• Apoiar o compromisso da Valmont com a diversidade da nossa força de trabalho global. 

• Não se envolver em brincadeiras sexuais inadequadas ou fazer assédios sexuais 

inadequados aos funcionários ou outras pessoas no local de trabalho. 

• Não conte nenhuma piada racista, estereotipada ou ofensiva que possa violar a nossa 
política. 

• Nunca use referências depreciativas a qualquer raça, idade, sexo, religião, grupo étnico ou 

incapacitado. 

• Nunca envie e-mails ou notas que sejam sexualmente sugestivas ou contenham 

comentários, piadas ou imagens que sejam ofensivas com base na raça, idade, sexo, religião, 

etnia, estado civil ou familiar, orientação sexual, identidade de género ou incapacidade.
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SAÚDE 
E 
SEGURA
NÇA 

ACREDITAMOS QUE 

É NECESSÁRIO E 

POSSÍVEL TER UM 

LOCAL DE 

TRABALHO COM 

ACIDENTES ZERO.
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A Valmont valoriza a saúde, higiene e segurança dos seus 
funcionários, clientes e público tendo o compromisso de criar 
uma cultura que promova e mantenha um ambiente de trabalho 
saudável e seguro. Estamos sempre trabalhar no sentido de um 
local de trabalho livre de incidentes. O compromisso da Valmont 
com a segurança vai além do local de trabalho; Estamos 
empenhados em fornecer produtos seguros e de alta qualidade 
aos fornecedores, utilizadores finais e as comunidades que 
servimos. 

Compartilhamos a responsabilidade de criar e manter um 
ambiente de trabalho seguro e somos responsáveis pelo 
cumprimento de todas as leis, regulamentos e políticas da 
empresa aplicáveis em matéria de saúde e segurança. 

Todos os acidentes, lesões e condições inseguras devem ser 
imediatamente reportados. A Valmont tomará as medidas 
apropriadas para corrigir qualquer condição insegura ou 
potencialmente insegura. Nunca deve ser desencorajado de 
comunicar acidentes, lesões ou condições inseguras. 

VIOLÊNCIA NO LOCAL DE TRABALHO 
Um dos fatores determinantes para um local de trabalho seguro 
e saudável é a ausência de violência. A Valmont não tolerará 
quaisquer atos ou ameaças de violência, incluindo agressões, 
contato físico hostil ou intimidação. Valmont não permite armas 
ou dispositivos perigosos na propriedade da empresa, em 
veículos pessoais se na propriedade da empresa ou em veículos 
da empresa. Esta política aplica-se independentemente do 
indivíduo possuir licença de uso e porte de arma. 

Todos os atos ou ameaças de violência no local de trabalho são 
inaceitáveis e devem ser imediatamente relatados a um 
supervisor ou aos Recursos Humanos. Em caso de emergência, 
deve evacuar a área e ir para a um lugar seguro o mais 
rapidamente possível. Valmont irá investigar todos os relatórios 
de violência para garantir que o local de trabalho continua a ser 
um lugar onde todos os funcionários se sintam seguros.
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SAÚDE 
E 
SEGURA
NÇA 

DROGAS E ALCOOL 
Para garantir a segurança no local de trabalho, a Valmont mantém o local de trabalho livre 
de drogas. A Valmont proíbe especificamente a posse, venda, consumo, oferta ou 
distribuição de drogas ilegais ou outras substâncias nocivas e/ou controladas dentro da 
Empresa ou Negócio. Não pode ser consumido álcool dado puder prejudicar a capacidade 
do empregado no desempenho das suas funções, colocar em perigo outros, ou refletir 
negativamente sobre a nossa reputação. 

P: A minha equipa está focada em ter excelentes registos de segurança. 
O meu colega feriu a perna no trabalho e não quer reportar o 
incidente porque vai prejudicar o seu registo de segurança. 

O que devo fazer? 

R: Tem de participar todos os ferimentos no local de trabalho. Você e 
o seu colega de trabalho estão sujeitos a medidas disciplinares se 
não relatar a lesão do seu colega de trabalho. Para que possamos 
corrigir os atuais riscos de segurança e prevenir riscos futuros, é 
fulcral que a Valmont tenha conhecimento de todos os riscos.  
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ATIVIDADES 

PARTIDÁRIAS 

Os diretores, chefes e funcionários da Valmont são encorajados a 
interessarem-se ativamente por atividades políticas e governamentais e a apoiar 
princípios, questões, partidos ou candidatos da sua escolha. No entanto, tais 
atividades devem permanecer separadas e distintas do emprego na Valmont. 
Nenhuma contribuição ou uso de fundos, propriedades ou serviços da empresa 
pode ser feita em apoio a qualquer candidato político para cargos eletivos ou 
qualquer partido político ou funcionário do partido nos Estados Unidos (seja a 
nível estadual ou federal) ou em qualquer outro país, sem pré-aprovação pelo 
responsável pela conformidade.
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FAZER 
NEGÓCIOS NO 
MELHOR 
INTERESSE DA 
VALMONT
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INFORMAÇÃO 
CONFIDENCIAL Design e layout dos equipamentos 

programações de produção 
pesquisa de mercado estratégias 
de marketing estratégias de 
desenvolvimento de negócios 
informações pessoais de 
funcionários informações privadas 
sobre os clientes, fornecedores ou 
outros 

A nossa reputação e sucesso contínuo depende da proteção de informação confidencial que 
é resultado das relações comerciais, em conjunto com o know-how e conhecimento que 
adquirimos durante anos de experiência. De um modo geral, as informações confidenciais 
são quaisquer informações não públicas que são valiosas para a Valmont ou que têm o 
potencial de afetar adversamente a Valmont ou o proprietário da informação se divulgada, 
incluindo informações recebidas de terceiros que a Valmont está obrigada a manter 
confidenciais Exemplos da nossa 
informação confidencial são: 

Dados técnicos e processos 
financeiros não públicos informações 
não divulgadas previsões informações 
de preços listas de clientes listas de 

fornecedores 
Dados técnicos e processos de 
dados do canal de distribuição 
Processos de produção e conceção 

Consideramos que as nossas 
informações confidenciais são um ativo e vantagem competitiva. Deve apenas divulgar as 
informações confidenciais da Valmont a funcionários ou outras pessoas numa base de 
estrita necessidade, e mediante autorização pela pessoa responsável por tais informações 
da Valmont. Cada funcionário da Valmont não tem o direito ao acesso automático de todas 
as informações confidenciais da Valmont. Todas as divulgações feitas a pessoas ou 
entidades fora da Valmont devem ser pré-aprovadas de acordo com nossa política e 
protegidas por um acordo de não divulgação 

Está proibido de reverter para si qualquer oportunidade de negócio que seja obtido através 
do uso da propriedade, informação ou posição Valmont. 

Tem o dever de utilizar os melhores esforços para proteger as informações confidenciais da 
Valmont contra qualquer divulgação não autorizada, uso indevido, roubo ou perda. A sua 
obrigação de proteger as informações confidenciais da Valmont continua mesmo depois de 
ter terminado suas funções com a Valmont.
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INFORMAÇÃO 
CONFIDENCIAL

�

�

P: Recentemente, reuni com um novo fornecedor que prometeu fornecer 
produtos superiores com tempos de entrega mais rápidos a preços 
melhores. Solicitou-me informações sobre as especificações que estão a ser 
usadas para que ele possa fornecer uma cotação. Após lhe enviar a 
informação, um colega de trabalho perguntou se tinha solicitado ao 
fornecedor para assinar um acordo de não divulgação. O fornecedor não 
tinha assinado o acordo de não-divulgação porque as especificações foram 
para uma pequena parte que provavelmente não é muito útil a menos que 
esteja a produzir o nosso produto. 

R: Deve contactar imediatamente o seu supervisor para determinar se há acordo 
de não-divulgação entre o fornecedor e a Valmont. Especificações de peças 
ou máquinas são valiosas para a Valmont e nunca devem ser divulgadas 
sem acordo de não-divulgação. Se determinar que o acordo de não 
divulgação não foi assinado, deve contatar o Diretor de Conformidade para 
garantir que o acordo de não-divulgação é colocado em prática. 

P: Estou a enviar a minha lista de cartões de Natal. Não tenho o endereço de 
todos. Tenhoacesso à nossa base de dados de RH com estes endereços. 
Posso usá-la para economizar tempo? 

R: Não. Mesmo que tenha permissão para aceder à base de dados de RH, as 
informações pessoais podem ser confidencias e não está autorizado a usar 
informações confidenciais na Valmont, a menos que o uso esteja 
relacionado com o seu trabalho e que esteja autorizado.
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COMPROMISS
O PARA COM O 
MEIO 
AMBIENTE 
AMBIENTE 

A Valmont está empenhada em manter os recursos e melhorar continuamente o seu 
compromisso ambiental e seus impactos sobre os funcionários, clientes e comunidade. 
Para atingir este desafio, vamos-nos esforçar para usar os recursos naturais que 
consumimos, incluindo matérias-primas, energia e água, da forma mais eficiente 
possível com o compromisso de melhoria contínua. Trabalharemos para quantificar e 
reduzir totalmente as emissões, descargas e resíduos gerados pelas nossas 
operações. 

As considerações de potenciais efeitos ambientais fazem parte de todas as decisões 
de negócios da Valmont. Incentivamos ativamente nossos funcionários a apoiar 
iniciativas ambientais internas e externas que promovam a responsabilidade ambiental 
e a sustentabilidade. Colaboradores, diretores e quados da Valmont devem cumprir 
com todas as leis ambientais aplicáveis, regulamentos e políticas da empresa. O 
Presidente da Divisão correspondente e o Diretor Geral de Responsabilidade 
Ambiental devem ser notificados em caso de derramamento ou evento que possa gerar 

consequências ambientais significativas. 

Para obter informações adicionais, entre em contato com a 
Equipa de Suporte Ambiental e de Sustentabilidade da 
Valmont. 

P：Onde posso obter mais informações sobre os requisitos 
ambientais para a minha localização? 

R: A Equipa de Suporte de Responsabilidade Ambiental e 
Sustentabilidade da Valmont está disponível para fornecer 
recursos adicionais e formação em todas as localizações da 
Valmont.



21 Derrogações destas políticas de conflito de interesses pode apenas ser obtida como especificado na página 8. 
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CONFLITOS 
DE 
INTERESSE 
ENQUANTO DIRETORES, 

EXECUTIVOS E 

FUNCIONÁRIOS, VALMONT 

TEMOS A OBRIGAÇÃO DE AGIR 

SEMPRE NO MELHOR 

INTERESSE DA VALMONT 
SEMPRE. 

Um conflito de interesses surge quando atividades pessoais, sociais, financeiras, ou actividades 
políticas interferem, ou têm o potencial de interferir com a sua objectividade enquanto diretor, 
executivo ou funcionário da Valmont. 

Os conflitos de interesse reais devem ser evitados. Quando parece existir um conflito de interesse, 
deve reportar imediatamente ao seu supervisor imediato se o supervisor não estiver certo da 
resposta, o responsável de conformidade deverá ser contatado. Até mesmo a suspeição de um 
conflito de interesses pode ser prejudicial e deve ser evitado. 

Embora seja impossível listar todas as circunstâncias ou casos que dão origem a possíveis 
conflitos de interesse, o seguinte serve como um guia para os tipos de actividade que possam 
conduzir a tais conflitos. Na Valmont os empregados não podem: 

• trabalhar para qualquer concorrente da Valmont, como um funcionário ou consultor 
• próprio ou que controle mais de 1% das ações cujos títulos são negociados publicamente por um 

concorrente, fornecedor, concessionário ou cliente 
• entrar em qualquer relação comercial com um concorrente 
• investir (excepto através da compra de ações públicas) num concorrente, cliente, 

fornecedor ou concessionário 
• participar em qualquer atividade que concorre com a Valmont, priva a Valmont de negócios ou 

de oportunidades de negócios, ou fornece serviços que fornecemos 
• usar ferramentas, veículos, instalações, ou outros direitos de propriedade da Valmont para 
trabalhar noutra empresa. 
• receber quaisquer rendimentos ou ganhos de material de pessoas externas à Valmont para 

materiais produzidos ou serviços prestados durante a prestação de trabalho na Valmont 
• fazer acordos ou prestar serviços a organizações com relações de fornecedores ou clientes da 

Valmont 
• adjudicar contratos de fornecedor a funcionários da Valmont 
• atuar como um fornecedor ou prestador de serviços da Valmont 

Família ou considerações pessoais não devem influenciar as suas decisões relacionadas com as 
questões comerciais da Valmont. Enquanto diretor, executivo ou funcionário, da Valmont: 

• não pode ter qualquer envolvimento directo em qualquer decisão de negócios que envolvam os 
membros da sua família direta 

• deve divulgar as situações em que os membros da família ou de alguém que vive em sua casa 
seja funcionário, investidor ou tem uma relação comercial com um cliente ou concorrente, ou 
fornecedor, da Valmont 

• nunca deve contratar, supervisionar, ou ter influência sobre um membro da família ou com 
relação pessoal dentro da Valmont salvo prévia autorização por escrito, fornecida administração 
da Valmont
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A comercialização e venda dos nossos produtos é baseada na qualidade, 
reconhecimento de marca, preço justo e publicidade honesta. Não podemos faze-lo 
sozinhos. A Valmont recorre a terceiros sob várias formas. Os materiais que usamos são 
adquiridos com base na qualidade, valor, melhor ou menor preço, serviço de excelência 
técnica, reputação e capacidade de produção. Deve negociar de forma leal com todos 
clientes, fornecedores e concorrentes, Valmont bem como outros incluindo o governo. 

ANTIMONOPÓLIO 
A Valmont defende um mercado internacional justo. Temos de cumprir com todas as leis 
antimonopólio aplicáveis em todas as juridições em que atuamos. Leis antimonopólio são 
projetadas para evitar os monopólios e incentivar a concorrência. Essas leis são 
complexas e podem ser difíceis de interpretar. Todavia, as sanções por violação podem 
ser graves. Podem ter de pagar multas de 1 milhão de dólares por violação e até dez anos 
de prisão. As multas impostas a empresas podem exceder 100 milhões US$ e também 
pode incluir restrições a negócios futuros. 

As Leis antimonopólio exigem exigem que tomemos decisões comerciais em termos de 
preço, capacidade produtiva, clientes, áreas geográficas de actividade e a outras 
matérias conexas sem a entrada de concorrentes. Qualquer interação entre um 
funcionário e um concorrente da Valmont que interfira com um acordo nestas questões 
apresenta o risco de uma violação antimonopólio. É importante notar que mesmo uma 
simples troca de informações pode constituir um acordo ilegal e informal entre 
concorrentes. Acordos inadequados podem ser escritos, orais ou mesmo “de aperto de 
mão”. Enquanto funcionário, nunca deve discutir as actividades acima mencionadas, ou 
outras questões que possam ser interpretadas no sentido de limitar ou restringir 
indevidamente a concorrência, com concorrentes. 

É ilegal aos concorrentes: 

concordar em não concorrer numa área geográfica específica 
discutir custos presentes ou futuros, lucros ou outros termos de venda, incluindo a 
condições de crédito, estratégias de marketing e preços de venda 
Acordar restringir os mercados ou não vender para um cliente específico ou classe de 
clientes 
concordar em não apresentar uma oferta ou retirar uma oferta 
trocar informações de preços 
concordar em não utilizar uma tecnologia específica ou produzir um produto específico  
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ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS 
Por definição, associações comerciais são grupos de concorrentes. Por conseguinte, é 
importante ser particularmente cuidadoso nas reuniões de associações comerciais. Uma 
preocupação é a de que as associações comerciais possam ser utilizadas como "incubadoras" 
de conspiração para restringir a concorrência através da troca de preços ou outras informações 
sensíveis em termos de concorrência entre os membros. 

Porque as atividades das associações comerciais implicam riscos antimonopólio, cada 
associação comercial de que a Valmont é um membro deve ter regras formais e procedimentos, 
incluindo a utilização de ordens de trabalho escritas, a gravação de atas de todas as reuniões e, 
quando apropriado, exigir aconselhamento jurídico a fim de assistir a todas as reuniões. 

Se surgirem tópicos inadequados numa reunião de uma associação comercial a reunião, deve: 

• Pedir aos envolvidos na discussão para parar 
• Anunciar que não deseja ser parte da discussão 
• Solicitar que as atas reflitam a sua saída 
• Comunicar o incidente ao responsável de conformidade logo que possível  
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CORTESIAS 
COMERCIAIS 

Cortesias comerciais, como presentes, entretenimento, viagens e favores, são comumente 
usados para estabelecer boas relações de trabalho. No entanto, podem interferir com 
relacionamentos de negócios sólidos e objetivos e nas decisões e portanto devem ser 
abordadas com cautela. O valor da cortesia não é a principal preocupação. 

DAR E RECEBER PRESENTES 
Os negócios da Valmont são feitos com base no mérito. Regra geral, não deve oferecer uma 
cortesia empresarial, independentemente do valor, tal faria parecer tendencioso ou tentativa de 
influenciar uma decisão comercial. Similarmente, nunca deverá pedir cortesias comerciais 
podendo ser visto como uma tentativa de suborno ou comprometimento da sua objetividade na 
tomada decisão comercial. 

Nunca deve oferecer ou receber qualquer oferta, entretenimento ou viagens que seja ilegal nos 
termos da legislação local ou regulamentos governamentais. Outros presentes que são sempre 
inaceitáveis incluem: 

• qualquer presente que viole o Código ou políticas da Valmont ou de qualquer outro 
cliente, parceiro ou de terceiros 

• qualquer oferta em dinheiro ou equivalentes de caixa (tais como certificados de 
presentes/cartões, descontos, empréstimos, ações ou opções de ações) 

• qualquer contrapartida ou transferência monetária para terceiros 
• qualquer oferta ou entretenimento que possa implicar uma obrigação do emissor ou que 

possa ser considerada excessiva ou de mau gosto 
• qualquer viagem que não esteja diretamente relacionada com a profissão como uma visita ao 
local 
• qualquer oferta ou entretenimento que é o quid pro quo (oferta para ter retorno) 
• qualquer entretenimento que seja indecente, não esteja em conformidade com 

os valores da Valmont de respeito mútuo, ou que de outra forma possa afetar a 
reputação da Valmont 

• qualquer oferta, entretenimento ou viagem a um funcionário do governo 
(consulte a secção anticorrupção e suborno)  
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As cortesias comerciais podem ser usadas por funcionários da Valmont se: 
• se não for inaceitável (ver página anterior) 

• for de valor nominal 
• estiver em conformidade com as práticas de trabalho e as políticas do empregador do 
recetor 
• não puder ser interpretada como uma tentativa de influenciar de forma desajustada 
• não infringir a lei e não ser contrário às normas éticas da Valmont 
• não ser uma causa de embaraço para a Valmont 

Todas as despesas de negócios devem ser prontamente e registradas com precisão nos 
relatórios de despesas e os livros e registos da Valmont. Se você não tiver certeza a oferta 
é aceitável, entre em contato com o responsável de conformidade com antecedência para 
orientação. 

P：Um fornecedor que fornece peças a Valmont convidou-me para participar numa 
partida de golfe na Flórida. A viagem incluirá três dias de golfe e alojamento num 
resort de cinco estrelas. O fornecedor paga o hotel, golf, e refeições. Posso ir nesta 

aventura enquanto convidado do fornecedor da Valmont? 

R: Não pode aceitar esta oferta O valor do hotel, refeições e golfe seria considerado 
excessivo e poderia implicar a obrigação da continuação do negócio entre si e o 
fornecedor.  
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Negociar com funcionários do governo requer atenção especial. Em todas as nossas interações 
de negócios, temos de cumprir com as autoridades regionais e nacionais leis anticorrupção, tais 

como o ForeignCorruptPracticesAct (FCPA), Lei do Suborno no Reino Unido a Lei da 
Prevenção da Corrupção na Índia, no artigo 8.o da Lei da Concorrência da China, Artigo 164 do 
Direito Penal, e 8 Alteração do Direito Penal. 

Não deve oferecer presentes, entretenimento ou outros itens ou serviços de valor a um 
funcionário do governo com o objetivo de obter retorno num negócio futuro ou presente. Um 
suborno pode assumir muitas formas que podem não ser facilmente identificáveis. Agentes, 
prestadores de serviços, fornecedores, parceiros de joint venture , consultores, intermediários, 
ou outros nunca devem oferecer algo de valor que seja inadequado e que seja inadequado ao 
bom nome da Valmont. Abaixo estão algumas regras básicas para ter noção de quando 
determinar se ao oferecer algo de valor tal constitui um suborno. 

• Um suborno não têm de ser bem sucedido ou aceite enquanto ilegal - uma oferta ou promessa 
de pagamento é suficiente. 

• Um pagamento, oferta ou a promessa não precisa ser em dinheiro - pode ser qualquer coisa 
de valor em espécie, bens ou serviços. Tal inclui presentes, entretenimento ou contribuições 
de campanha. 

• É ilegal fazer um pagamento a qualquer pessoa sabendo que todo ou parte do pagamento 
será oferecido, direta ou indiretamente, a qualquer funcionário estrangeiro para obter 
negócios ou para influenciar uma decisão ou ato impróprio. 

Se tiver conhecimento de uma oferta ou pedido de suborno, a oferta deve ser recusada e 
imediatamente comunicadas ao responsável pela conformidade. Devemos diligentemente 
monitorizar aqueles que agem em nome da Valmont e nunca ignorar sinais de que alguém 
possa receber ou pagar um suborno. 

Procurar aconselhamento antecipadamente do responsável de conformidade ou do seu 
departamento ou controlador corporativo antes de oferecer quaisquer presentes, 
entretenimento ou outros hospitalidade, refeições, despesas de viagem ou doações de 
caridade para uma entidade governamental ou oficial.  
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CONCORRÊNCIA. 

Além disso, número de execuções de ações de suborno de execução têm envolvido o 
pagamento corrupto de despesas de viagens e entretenimento. Estas acções de execução 

governamentais determinam que viagem e despesas não eram razoáveis e foram efetivamente 
presentes disfarçados como despesas de viagem. 

Sendo tomados em consideração para determinar se o custo com uma agência de viagens ou 
entretenimento é razoável: 

• O objetivo da viagem está relacionada promoção, demonstração, ou descrição de produtos e 
serviços? 

• Qual é a classe do bilhete de passagem aérea (executiva, normal, económica)? 
• Qual é o tipo de hotel (5 estrelas, 4 estrelas ou 3 estrelas)? 
• É uma compensação ou gasta o dinheiro previsto? 

• É a empresa pagar todos os custos diretamente ou através de um intermediário (agente de 
viagens)? 
• É a empresa pagar por qualquer despesa de viagem de cônjuges não participantes? 

• A empresa financia, organiza ou é patrocina qualquer atividade de entretenimento ou 
atividade de lazer? 

A legislação nesta área é complexa e varia de país para país. Consultar sempre o Responsável 
de Conformidade.  
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P：A Valmont tem um contrato a longo prazo para fornecimento de bens e serviços para a 
uma empresa estatal de construção civil na China. A Valmont fornece periodicamente 
formação aos funcionários da empresa de construção nas suas instalações no Nebrasca 
como parte do contrato entre a empresas de construção civil e a Valmont. Os 
funcionários seniores do sector da construção civil informaram a Valmont que querem 
inspecionar as instalações e confirmar que a formação está a correr diligentemente. A 
Valmont pode pagar chefes de departamento a vigem para o Nebrasca para inspecionar 
as instalações da Valmont? Em caso afirmativo, a Valmont pode levar os chefes de 
departamento a jantar de preço moderado e a um jogo de futebol? 

R: Sim, a Valmont pode pagar a viagem aos chefes de departamento às instalações da 
Valmont para inspeção e revisão da formação. A inspeção e a análise do desempenho 
da formação prestada no âmbito do contrato é um negócio legítimo objetivo. O 
pagamento de refeições e entretenimento pela Valmont é considerado razoável já que a 
refeição e jogo de futebol são apenas um pequeno componente da viagem de negócios. 

A resposta seria diferente se Valmont, pagasse às chefias e cônjuges uma viagem em 
primeira classe, com todas as despesas pagas ao Havaí, onde a Valmont não tem 
instalações. Neste exemplo, a viagem não parece ser para qualquer finalidade comercial 
legítima, não é extravagante, e inclui não despesas de membros da família. Por 
conseguinte, seria proibida.  
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ANTI 
BOICOTE 

É política da Valmont cumprir com as leis e regulamentos do governo dos Estados Unidos 
relativas à política externa de boicotes económicos. O foco principal das leis anti-boicote dos 
E.U.A. é o boicote da Liga Árabe de Israel; no entanto, dos boicotes podem surgir problemas 
nas operações com outros países (como o Paquistão, Bangladeche, Indonésia e Ilha Formosa) 
e podem mudar ao longo do tempo 

A conduta que pode ser proibida ou penalizada nas leis anti-boicote inclui o seguinte: 

•  recusar ou aceitar recusar-se a fazer negócios com países boicotados (por exemplo, Israel) 
•  recusar ou aceitar recusar-se a fazer negócios com empresas da “lista negra” ou empresas 

boicotadas 
• fornecer informações sobre as relações comerciais com um país boicotado (por exemplo, 

Israel) ou com "lista negra" empresas 
• concordar com contratos, cartas de crédito ou outros documentos que contêm termos ou 

condições de boicote proibidas 

O termo "pedido de boicote" é amplamente interpretado e inclui pedidos de fornecimento de 
informações, tomar qualquer acção ou abster-se de tomar uma acção se a conduta solicitada 
poder ser considerada para avançar ou a apoiar um boicote internacional. Pedidos também 
podem surgir em respostas a convites para ofertas/solicitações de propostas, contratos, ordens 
de compra, cartas de crédito ou outros tipos de acordos ou de documentos. 

As regras que regem a obrigação da Valmont sob as leis anti-boicote são complexas. Qualquer 
potencial boicote a pedidos recebidos ou quaisquer dúvidas que possa ter deve ser 
imediatamente encaminhado ao responsável de conformidade da Valmont, conjuntamente com 
uma descrição da transacção relevante ou circunstâncias envolventes.
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Muitos países e várias organizações multinacionais mantêm leis de controlo à exportação, 
sanções económicas e embargos que restringem as transações com determinados países, 
indivíduos, entidades e utilizadores finais, bem como para certas utilizações finais. Essas leis, 
sanções e embargos podem aplicar-se a importações, exportações, transações financeiras, 
investimentos e outros tipos de negócios. Alguns países também proíbem ou controlam itens de 
reexportação para além do seu destino original. 

A lista de países interditos e as regras relativas às restrições ao comércio são complexas e estão 
sujeitas a alterações constantes. Por exemplo, às vezes uma exportação pode ocorrer mesmo 
sem movimento físico entre países, tais como dados técnicos comunicados por via eletrónica, 
por via oral, ou visualmente através de uma chamada de videoconferência, reunião Web, ou 
conversa telefónica. 

Falha em cumprir com as leis e regulamentos aplicáveis nesta área expõe a Valmont, e em 
alguns casos os indivíduos envolvidos, a sanções civis ou até mesmo sanções penais. Enquanto 
empresa internacional, devemos salientar medidas internas para cumprir com as diversas 
restrições comerciais nos países onde fazemos negócios. Se o seu trabalho envolve a venda ou 
expedição de produtos, tecnologias ou serviços exportações, certifique-se de que se mantém 
atualizado com as regras aplicáveis. 

O QUE SE ESPERA DE SI? 
• Siga todos os regulamentos de controlo de comércio internacional, políticas e procedimentos 

da Valmont concernentes com as atividades de importação e exportação 
• Se existirem envios internacionais, assegurar-se que a correta informação é recolhida e 

relatada em tempo útil às autoridades de exportação, conforme aplicável. 
• As transações comerciais e relacionamento com clientes, 
fornecedores e outros terceiros contra todas as regras que 
restringem as transações com certos estados sancionados, 
pessoas e utilizações finais proibidas 
 
se não tiver certeza da lei aplicável a uma determinada 
transacção, procurar orientação do Responsável de 
Conformidade.
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A integridade dos relatórios financeiros da Valmont e registos de contabilidade é baseado na 
exatidão e na exaustividade das informações financeiras básicas, incluindo aspectos como os 
relatórios de despesas, ordens de compra, facturas, folha de registos, dados de inventário e 
relatórios de segurança. 

REGISTOS E DOCUMENTOS 
Todos os registos da empresa pelos quais é responsável devem ser verdadeiros, precisos e 
completos. Por exemplo, todas as entradas devem conter a descrição correta das operações 
subjacentes e a documentação de apoio suficiente e explicita deve ser mantida. Além disso, 
nossos registos financeiros devem estar conformes com os princípios de contabilidade 
geralmente aceites. 

Todos os indivíduos devem estar cientes de que a quase totalidade dos registos de negócios da 
Valmont podem ser objeto de divulgação pública em caso de litígio ou investigação 
governamental. Os registros são também muitas vezes obtidos por terceiros ou pelos media. Os 
funcionários devem tentar ser o mais claros, concisos e precisos quanto possível aquando do 
registo de qualquer informação. 

RELATÓRIOS FINANCEIROS NÃO SUSTENTADOS E FALSOS 
A Valmont proíbe qualquer prática que possa conduzir a resultados financeiros incorretos. Nunca 
se deve sentir pressionado a induzir dados falsos ou incorretos. A manipulação deliberada de 
dados financeiros ou registos é fraude e viola a política da empresa e a lei. É importante 
compreender o que está implícito à fraude de modo a que possa reconhecer e evitar. Exemplos 
de atividade fraudulenta incluem: 

apresentação de falsos relatórios de despesas 
registo falso de vendas ou antecipação de vendas 
subestimar ou sobrestimar os ativos ou passivos 
adiar o registo de artigos a serem imputados 
inflacionar os números de vendas através do envio de produtos defeituoso ou não conformes 
abrir conta bancária com fundos da empresa em nome diferente do nome da empresa 
fazer registos intencionalmente não conformes com as normas de contabilidade adequadas 
forjar ou alterar cheques  
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RELATÓRIOS PÚBLICOS 
Registos financeiros precisos e completos permitem uma gestão correta e decisões 
informadas. Adicionalmente, a Valmont é uma empresa cujos títulos são 
negociados publicamente sendo necessário fornecer determinadas informações 
financeiras para a Comissão de Títulos e Câmbio dos EUA (SEC). Informações 
incorretas ou incompletas podem remeter a Valmont a sanções legais. Deve ter 
sempre presente que muitos registos comerciais são necessários na preparação e 
apoio às demonstrações financeiras da Valmont que são enviados para o SEC. Por 
conseguinte, todos os registos devem ser completos e precisos. 

AUDITORIAS 
Não pode interferir ou influenciar indevidamente qualquer auditoria às 
demonstrações financeiras da Valmont. Em caso de solicitação para fornecer 
informações relativas a uma auditoria da empresa, deverá cooperar plenamente, 
fornecendo informações precisas e 
e completas.
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A NEGOCIAÇÃO 

PRIVILEGIADA INCLUI A 

COMPRA OU VENDA DE 

QUALQUER AÇÃO DA 

VALMONT, INCLUINDO 

TRANSAÇÕES FEITAS EM 

PLANOS DE BENEFÍCIOS AO 

EMPREGADO E NO MERCADO 

ABERTO. 

A lei dos títulos federais proíbe qualquer pessoa da compra ou venda de títulos se na posse de 
informações materiais e não públicas, também conhecido como informações privilegiadas. As 
informações são materiais se existir uma forte probabilidade de que um investidor as considerar 
importantes na tomada de decisão para comprar, vender ou ou comprar valores mobiliários ou 
informações que possam afetar o preço de mercado do valor mobiliário. Exemplos de informações 
incluem informações e previsões de receitas, o desenvolvimento de novos produtos, fusões, 
aquisições ou alienações ou constituição ou encerramento de contratos com fornecedores ou 
clientes. “Informação Pública" significa informação que foi lançada para o público em geral e que é 
emitida em tempo suficiente para o público em geral obter e digerir a informação. A negociação 
privilegiada inclui a compra ou venda de qualquer ação da Valmont, incluindo transações feitas em 
planos de benefícios ao empregado e no mercado aberto. 
Adicionalmente, a negociação privilegiada não está limitada apenas aos  valores mobiliários da 

Valmont. Quando estiver na posse de informações materiais sobre outra empresa, não pode 
comprar ou vender ações ou outros títulos da empresa. Tal pode incluir clientes, fornecedores ou 
terceiros, da Valmont  que possam negociar transações importantes, como uma aquisição ou fusão 
de empresas, connosco. 

É política da Valmont que nenhum diretor, executivo ou funcionário participe em qualquer 
transação de valores mobiliários ou nas ações da Valmont ou de qualquer outra empresa cujos 
títulos são negociados publicamente enquanto essa pessoa estiver na posse de informações 
materiais e não públicas.
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INFORMAÇÕES 
Os funcionários da Valmont também estão proibidos de dar informações a terceiros. Que é que não pode 
passar de informação privilegiada a amigos ou familiares. A divulgação de informações confidenciais é ilegal 
e também uma grave violação de confidencialidade corporativa. Deve tratar todas informações da Valmont 
como confidenciais. Por conseguinte, toda a informação interna da Valmont ou qualquer outra empresa que 
é obtido por si não pode ser comunicada a qualquer outra pessoa exceto na medida do necessário para 
realizar o seu trabalho na Valmont. 

Certos executivos e outros funcionários designados no Departamento de Finanças da Valmont podem ter 
restrições comerciais adicionais que lhes são impostas. Se não tiver certeza que esses limites adicionais se 
aplicam a si, entre em contato com o diretor financeiro. 

TRANSAÇÕES COM AÇÕES DA VALMONT 
Muitos funcionários seniores da Valmont estão sujeitos a regras especiais em matéria de abuso de 
informação privilegiada. Esses funcionários só podem comprar ou vender ações comuns da Valmont 
durante períodos limitados após a libertação de receitas trimestrais ou anuais. Recomendamos tais 
funcionários quando a períodos "oportunidade" estão abertos. 

Perguntas sobre a compra ou venda de valores mobiliários devem ser direcionadas ao Diretor Financeiro da 
Valmont. 

P：Ouvi de um dos meus colegas que a Valmont está a planear comprar outra empresa cujos títulos 
são negociados publicamente, mas não foi ainda anunciada. Minha amiga Jane passou 
recentemente por tempos difíceis. Posso dizer-lhe que ela deve comprar ações da outra empresa do 
mercado? 

R: Não. Não só viola confidencialidade da Valmont confidencialidade, mas você e Jane poderiam ser 
acusados de informação privilegiada ilegal 

P: Numa festa de família, um parente fez-me algumas perguntas muito específicas sobre os negócios 
da Valmont Podemos discutir essas questões com a família? 

R: As leis de informações privilegiadas e as políticas de Valmont sobre informações confidenciais aplicam-se a terceiros, incluindo 
membros de sua família e qualquer pessoa que viva em sua casa. NÃO deve partilhar informação confidencial da Valmont com 
ninguém..
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