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Prezados colegas:

É um privilégio apresentar a segunda edição do Código de Conduta da Marsh & McLennan 
Companies, The Greater Good.

Lançado em 2011, o The Greater Good tornou-se parte da filosofia essencial da empresa. Ele fornece 
orientação sobre questões jurídicas, éticas e de riscos que enfrentamos em nosso trabalho, além 
de nos ajudar a levar em consideração como as ações que tomamos afetam os interesses de nossos 
colegas, clientes, acionistas e comunidades, especialmente quando o curso correto de conduta possa 
não estar claro.

Uma vez que a Companhia continua no caminho de se tornar uma das empresas da elite mundial 
(operando em novos mercados, apresentando produtos e serviços inovadores e reinventando 
estratégias para crescimento), novos riscos e oportunidades surgirão. Peço que contem com o  
The Greater Good nessa jornada para lhes ajudar a tomar boas decisões.

Lembre-se: você não está sozinho. Busque orientação de um gerente ou supervisor quando estiver 
em dúvida sobre uma decisão. Pergunte caso esteja preocupado sobre uma transação. Esteja 
familiarizado com nossos recursos, incluindo nossos especialistas em assuntos de Compliance, 
Jurídicos e Recursos Humanos, além da Linha de Ética e Compliance. Eu garanto a vocês que a 
empresa não irá tolerar retaliações contra qualquer um que levante uma preocupação em boa fé.

O código The Greater Good resume os padrões de conduta não negociáveis que se aplicam a todos nós 
e, o mais importante, relaciona estes princípios a situações e desafios reais que podemos enfrentar 
no trabalho. Convido vocês a ler nosso código de conduta e a consultá-lo frequentemente. Ele é uma 
poderosa ferramenta para o sucesso da empresa e da sua carreira. Estou ansioso para trabalhar com 
vocês enquanto avançamos nos princípios do código The Greater Good nos próximos anos.

Dan Glaser
Presidente e CEO  
Marsh & McLennan Companies
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A Marsh & McLennan Companies é uma empresa de serviços 
profissionais, comprometida em ajudar nossos clientes na 
proteção e aprimoramento de valores por meio de consultoria e 
soluções de risco, estratégia e capital humano.

Nossa missão

Seremos amplamente reconhecidos como uma das melhores 

empresas do mundo – o principal provedor de serviços 

profissionais.

Ofereceremos aos nossos clientes as mais valiosas ideias, 

serviços e soluções. 

Ofereceremos aos nossos colegas oportunidades de 

crescimento, contribuição e prosperidade. 

Atingiremos um crescimento sustentável em nossas receitas. 

Atingiremos um crescimento sustentável e significativo no valor 

para o acionista.

Nossa Visão



CLIEntES 

IntEgRIdAdE 

COLEgAS 

ExECUçãO 

Ofereceremos um valor excepcional aos clientes em 

uma base global, atendendo ou superando as 

exigências de nossos clientes e inovando para atender 

suas necessidades emergentes, de modo a promover 

valor para os acionistas ao longo do tempo.

Conduziremos os negócios de maneira consistente 

com os mais elevados padrões éticos e profissionais e 

não toleraremos comportamentos que se desviem 

desses padrões. Agiremos com integridade, 

honestidade, coragem e respeito mútuo.

Faremos da Marsh & McLennan Companies um 
excelente local de trabalho para pessoas 
extraordinárias, tratando todos os nossos colegas 
como parceiros valiosos, com espírito de colaboração, 
compromisso e inclusão. delegaremos poder às 
pessoas, tornando-as responsáveis por resultados e 
recompensando-as com base em seu desempenho 
como indivíduos, como equipes e como parte de nossa 

Empresa.

Concentraremos nossos esforços em nossos 

compromissos com clientes, acionistas e colegas, e 

cumpriremos esses compromissos de modo 

consistente. garantiremos o alinhamento em torno de 

objetivos, disciplina de custos e responsabilidade por 

lucros e prejuízos.

V

Nossos Valores 
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CRIAndO COnFIAnçA 
EntRE OS COLEgAS 

Tratar as pessoas com 
respeito

tratamos as pessoas como 
gostaríamos de ser tratados

Oferecemos um local de 
trabalho seguro e saudável

Respeitamos a privacidade e 
as informações pessoais

OBtEndO A  
COnFIAnçA dOS 
CLIEntES 

Tratar os clientes com 
honestidade

Somos honestos e 
profissionais

Protegemos informações dos 
clientes

Agimos em conformidade com 
as exigências especiais de 
clientes governamentais

Competir com ética

Agimos em conformidade com 
as leis da concorrência

não oferecemos suborno

Colocamos os interesses 
dos clientes em primeiro 
lugar ao ajudá-los a escolher 
fornecedores

CRIAndO COnFIAnçA AO 
AgIR CORREtAMEntE

Agimos com integridade

Líderes têm responsabilidades 
adicionais

CRIAndO COnFIAnçA 
nA EMPRESA

Conhecer nossos 
parceiros de negócios

Agimos em conformidade 
com as leis que regem o 
comércio internacional

trabalhamos para impedir 
a lavagem de dinheiro e 
crimes financeiros

Construímos 
relacionamentos sólidos com 
nossos fornecedores

Gerenciar conflitos 
de interesses com 
integridade

gerenciamos conflitos de 
interesses de negócios com 
imparcialidade e integridade

Somos transparentes 
sobre possíveis conflitos de 
interesses pessoais

Usamos o bom senso ao 
oferecer ou aceitar presentes 
ou entretenimento

não negociamos nem 
divulgamos informações 
privilegiadas

Proteger os ativos e 
informações da Empresa 

Utilizamos os ativos da 
Empresa com prudência
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CriaNDo CoNfiaNça ao agir 

CorreTameNTe
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Agimos com integridade.

Cada um de nós deve assumir individualmente a responsabilidade por agir sempre 
com integridade, mesmo quando isso significa fazer escolhas difíceis. Esse é o 
princípio fundamental de agir para o bem maior.

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Obedecer todas as leis e regulamentações que se aplicam ao seu trabalho.

•	 Entender e cumprir o texto e o espírito deste Código e a política da Empresa.  

•	 Realizar todo o treinamento necessário para entender suas responsabilidades.

•	 Agir honestamente em todas as suas negociações comerciais.

•	 Falar abertamente, se você tiver uma preocupação sobre qualquer comportamento relacionado ao 
trabalho, que possa violar a lei, este Código ou a política da Empresa. Levantar preocupações junto 
aos seus gerentes, em qualquer nível, ou junto ao departamento de Compliance, Jurídico, Recursos 
Humanos ou por meio da Linha de Ética e Compliance. 

•	 Cooperar em auditorias internas e externas e em investigações fornecendo informações completas e 
precisas e preservando todo o material que possa ser relevante.

 

AO tOMAR UMA dECISãO dE nEgÓCIOS, PERgUntE-SE

•	 É legal? 

•	 É consistente com este Código e com a política da Empresa? 

•	 É baseada em um entendimento completo dos riscos envolvidos? 

•	 Ela manterá a confiança junto a clientes, acionistas, reguladores e colegas? 

•	 Ela manterá nossa boa reputação caso divulgada na televisão, nos jornais ou na internet? 

     Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for não, pare e fale abertamente.
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FALAndO ABERtAMEntE

Certamente você e seus colegas enfrentarão escolhas difíceis, e todos cometem erros ocasionalmente. 
na Marsh & McLennan Companies, empenhamo-nos para escolher nossas ações com cuidado e 
corrigir erros imediatamente. não hesite em levantar preocupações ou buscar orientação. Sua rápida 
ação ajuda todos nós a manter e criar confiança. 

Como alternativa ao levantar preocupações e buscar orientação de um gerente, do departamento de 
Compliance, Jurídico ou de Recursos Humanos, você pode usar a Linha de Ética e Compliance. A Linha 
permite que você tenha a opção de levantar uma preocupação ou de buscar orientação online ou com 
um telefonema. Se desejar, você pode permanecer anônimo (exceto em alguns países, onde a lei não 
permite chamadas anônimas). Visite a página www.compliance.mmc.com ou  
www.EthicsComplianceLine.com para obter instruções detalhadas. 
 

SEM REtALIAçÕES

não toleraremos retaliações contra qualquer colega que levantar, de boa-fé, uma preocupação sobre 
uma violação da lei, deste Código ou da política da Empresa. Exemplos de retaliação podem incluir 
demissão, redução no pagamento, diminuição nas responsabilidades de trabalho, intimidação ou 
qualquer outra alteração importante nas condições de trabalho de um colega. Um colega que faz 
uma alegação que acredita ser falsa viola este Código e está sujeito a ação disciplinar de acordo com 
as leis locais e com os procedimentos internos. Além disso, relatar uma preocupação não exime a 
responsabilidade de um colega por má conduta. 
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Meu gerente me notificou 
recentemente de que algo 
que eu estava fazendo violava 
o Código. Eu não tinha ideia 
de que estava fazendo algo 
errado. Posso ser considerado 
responsável, mesmo 
desconhecendo a regra? 
 

É esperado que você leia, 
entenda e siga os princípios 
do Código e todas as políticas 
da Empresa. Sempre que 
encontrar algo no Código 
ou em uma política que 
pareça obscuro ou difícil de 
cumprir, você deve procurar 
a orientação de um gerente 
ou do departamento de 
Compliance, Jurídico ou 
Recursos Humanos. nossa 
reputação de integridade é 
nosso bem mais valioso. Para 
proteger esse bem é essencial 
que você siga os princípios 
publicados no Código e nas 
políticas. 

tenho um problema: acredito 
que um colega está fazendo 
algo que viola o Código, mas 
estou relutante em falar sobre 
isso com meu gerente, porque 
meu colega e meu gerente 
são amigos. – também estou 
preocupado de ser chamado 
de “dedo duro” pelos meus 
colegas. O que devo fazer? 

Você deve falar abertamente 
quando souber de uma 
violação do Código. Os 
acionistas esperam, e têm 
o direito de esperar, que 
administremos sua empresa 
de forma ética. Mas há casos 
em que seria mais apropriado 
encaminhar sua preocupação 
a outra pessoa, que não seja 
seu gerente. Você pode fazer 
uma chamada confidencial 
(ou enviar uma mensagem 
confidencial pela Internet) 
para nossa Linha de Ética e 
Compliance. Visite  
www.compliance.mmc.com ou 
www.EthicsComplianceLine.
com para obter instruções 
sobre o uso da Linha. Se 
desejar, você pode manter 
sua chamada ou mensagem 
anônima para a Linha (exceto 
em alguns países onde o 
anonimato não é permitido 
por lei). Lembre-se: a Empresa 
não tolerará retaliações 
sob qualquer forma contra 
um colega que expressar 
abertamente sua opinião de 
boa-fé.
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RESPOnSABILIdAdE

Este Código se aplica a todos os diretores, executivos, funcionários e funcionários temporários 
(“colegas”) da Empresa e de suas subsidiárias em todo o mundo. também mantemos nossos agentes, 
subcontratados e fornecedores em elevados padrões de integridade, ao exigir-lhes que respeitem 
aspectos relevantes de nossas políticas de compliance. nenhum colega pode utilizar terceiros para 
realizar algo proibido por este Código. Colegas que violem a lei, este Código ou a política da Empresa 
estão sujeitos a ação disciplinar, de acordo com as leis locais e procedimentos internos. 

A Marsh & McLennan Companies renunciará à aplicação das políticas estabelecidas neste Código 
somente se a Empresa decidir que isso é justificado pelas circunstâncias. Esta renúncia será 
concedida apenas em circunstâncias limitadas.

Apenas o Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Marsh & McLennan Companies 
poderá aprovar a renúncia deste Código aos diretores, superintendentes, gerentes e supervisores. 
As renúncias deverão ser devidamente divulgadas, conforme exigido pelas leis ou regulamentos 
aplicáveis.

SE AS LEIS FOREM COnFLItAntES

Como operamos em diversos países, as leis poderão às vezes ser conflitantes entre si, com este 
Código ou com a política da Empresa. Se perceber algum conflito, consulte o departamento de 
Compliance ou Jurídico, antes de decidir como agir. 

“tOME CUIdAdO COM”

Enfrentaremos inevitavelmente situações difíceis em nosso trabalho. Sob o título de “tome Cuidado 
com”, a maioria das seções deste Código relaciona tentações, pressões ou “sinais de alerta”. Os 
itens com a indicação “tome Cuidado com” devem alertá-lo sobre os possíveis problemas inerentes 
às escolhas com as quais você se defronta e indicam a necessidade de falar abertamente ou buscar 
orientação. Por exemplo, tome cuidado com:  

 
 

Ao se deparar com um sinal de alerta, fale abertamente: fale com um gerente, com o departamento 
de Compliance ou Jurídico.  

“PARA SABER MAIS”

Os colegas podem visitar a página Web The Greater Good para ver as políticas e materiais listados no 
cabeçalho “Para saber mais”.

•	 tentações que possam comprometer a integridade em benefício da receita;    

•	 Pressões para executar tarefas antes de conhecer os riscos envolvidos ou o que a lei, este 
Código ou a política da Empresa exijam,   

•	 Justificativas para sacrificar a integridade, tais como “nossos concorrentes fazem isso” ou  

•	 Suposições de que “outra pessoa” resolverá o problema ou de que a gerência já conhece o 
problema. 
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Líderes têm responsabilidades adicionais

Se você gerencia outras pessoas, você deve liderar pelo exemplo. Mantenha-se 
nos mais altos padrões de conduta e deixe esses padrões claros para as pessoas 
subordinadas a você. Crie uma atmosfera que encoraje a comunicação aberta e 
honesta. desempenhe uma função ativa na compreensão dos riscos inerentes ao 
trabalho de seus colegas e ofereça orientação efetiva quando necessário. 

 CERtIFIQUE-SE dE

•	 Comunicar o texto e o espírito deste Código aos seus subordinados e a outros colegas. Certifique-se 
de que seus subordinados recebam treinamento sobre as políticas e procedimentos da Empresa. 

•	 desempenhar uma função ativa visando garantir a qualidade do trabalho dos seus subordinados, além 
da imparcialidade e honestidade de suas comunicações com clientes, colegas e outros parceiros de 
negócios.  

•	 Usar o cumprimento deste Código e das políticas da Empresa como um fator para avaliar e 
recomendar algum tipo de remuneração aos seus subordinados. 

•	 Comunicar as pessoas que você supervisiona que sua porta está sempre aberta para que relatem 
um erro ou conflito de interesses, levantem uma preocupação ou discutam uma difícil escolha de 
negócios. Ao mesmo tempo, deixe claro que elas estão livres para relatar preocupações também por 
meio de outros canais. 

•	 Responder rápida e efetivamente às preocupações levantadas por colegas.      

•	 Executar prontamente ações corretivas quando forem observados erros ou má conduta.

•	 notificar o departamento de Compliance ou Jurídico quando perceber uma possível violação da lei, 
deste Código ou das políticas da Empresa.   

•	 divulgar adequadamente aos clientes ou a outros parceiros de negócios, quando ocorrerem erros 
ou forem observados conflitos de interesses, depois de consultar um gerente ou o departamento de 
Compliance ou Jurídico.
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Minha supervisora diz que 
devemos sempre levar nossas 
preocupações diretamente 
para ela e sugeriu que “criará 
problemas” para quem 
fizer um relato sem “seu 
conhecimento”. É correto fazer 
isso? 
 

não. Ela está violando a 
política da Empresa se estiver 
tentando impedir você de 
usar outros canais de relato. 
Embora seja geralmente 
melhor relatar um problema 
primeiro ao seu supervisor, é 
possível que, algumas vezes, 
você não possa fazer isso ou 
acredite que não é apropriado 
agir desse modo. Sinta-se 
à vontade para expressar 
sua preocupação a outro 
supervisor, ao departamento 
de Compliance, Jurídico 
ou de Recursos Humanos 
ou usando nossa Linha 
de Ética e Compliance. Se 
sua supervisora o punir, 
designar a você um trabalho 
desagradável, ou, de outra 
forma, tratá-lo de modo 
diferente porque você optou 
por relatar por meio de 
outro canal, ela pode estar 
violando nossa política de não 
retaliação e você deve relatar 
esse comportamento.  

Sou gerente. Se eu observar 
uma conduta imprópria em 
uma área que não está sob 
minha responsabilidade, devo 
informar minha preocupação?  

 

Sim. Os gerentes, como 
todos os colegas da Empresa, 
devem falar abertamente, 
caso tenham uma 
preocupação sobre qualquer 
comportamento relacionado 
ao trabalho que possa ser uma 
violação da lei, do Código ou 
de uma política da Empresa. 
todos os colegas, inclusive 
os gerentes, podem relatar 
suas preocupações junto aos 
seus gerentes em qualquer 
nível, junto ao departamento 
de Compliance, Jurídico ou 
de Recursos Humanos, ou 
por meio da Linha de Ética e 
Compliance. 
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eNTre os Colegas
Criar CoNfiaNça
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PARA SABER MAIS 

•	 Diversidade na Marsh & 
McLennan Companies 

CERtIFIQUE-SE dE

•	 tratar outras pessoas com 
respeito e profissionalismo.  

•	 Promover a diversidade na 
contratação e em outras 
decisões de emprego. 

•	 não discriminar ou perturbar 
um colega com base na raça, 
cor, religião, nacionalidade, 
idade, incapacidade física, 
serviço militar, estado civil, 
orientação sexual ou qualquer 
outra característica protegida 
por lei ou pela política da 
Empresa. 

•	 não assediar sexualmente um 
colega. O assédio sexual inclui 
avanços sexuais, referências 
inadequadas a sexo ou conduta 
de natureza sexual. 

•	 não assediar verbalmente, 
ameaçar, insultar, intimidar 
nem molestar um colega.

tOME CUIdAdO COM 

•	 Comentários, piadas ou 
materiais, incluindo e-mails, 
que outras pessoas possam 
considerar ofensivos.

Tratamos as pessoas como gostaríamos de ser tratados 

A Marsh & McLennan Companies está comprometida em manter um ambiente de 
trabalho inclusivo e com igualdade de oportunidades, que respeita a dignidade de 
todos os colegas e parceiros de negócios, independentemente de formação e 
características pessoais. A contribuição exclusiva de cada colega é fundamental para 
conduzir o sucesso geral da Empresa.

TraTar as pessoas Com respeiTo 
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Um de meus colegas de 
trabalho envia e-mails com 
piadas de conteúdo sexual e 
comentários que zombam de 
determinadas nacionalidades. 
Isso me deixa desconfortável, 
mas ninguém mais falou 
abertamente sobre o assunto. 
O que devo fazer?

Você deve informar 
imediatamente a um gerente 
ou aos Recursos Humanos, já 
que enviar essas piadas pode 
violar as políticas da Empresa 
sobre o uso de e-mail e nossos 
padrões sobre assédio e 
discriminação. Se não agir, 
você estará sendo conivente 
com a discriminação ou 
tolerando crenças que podem 
desgastar seriamente o 
ambiente de equipe, ambiente 
este que trabalhamos 
arduamente para criar. 

durante uma viagem 
de negócios, um colega 
convidou-me várias vezes 
para beber e comentou 
repetidamente sobre minha 
aparência de um modo que 
me perturbou. Isso é assédio, 
uma vez que não estávamos 
no escritório quando isso 
ocorreu?

Esse tipo de conduta não é 
tolerado em qualquer situação 
relacionada ao trabalho, 
incluindo viagens de negócios. 
Você deve relatar o problema 
ao departamento de Recursos 
Humanos ou a um gerente. 
Além disso, se ficar à vontade 
para fazê-lo, você pode dizer 
a seu colega que considera 
suas ações inadequadas e 
inoportunas.
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Acho que um colega que 

trabalha próximo a mim está 

vindo trabalhar alcoolizado. O 

que devo fazer? 

 

Esse pode ser um problema 
de segurança; além de um 
problema de desempenho 
e reputação. A melhor 
coisa que você pode fazer 
para todos, incluindo 
seu colega de trabalho, é 
relatar sua preocupação 
ao seu supervisor ou ao 
departamento de Recursos 
Humanos.

Vi dois funcionários em 
outra área discutindo e um 
deles ameaçou o outro com 
violência. Um amigo meu 
dessa área disse que essa é a 
maneira como eles se tratam 
nessa unidade. Sinto-me 
desconfortável para falar 
abertamente, mas as emoções 
me pareceram bastante reais. 
devo relatar a ameaça ou não? 

Relate a ameaça 
imediatamente ao 
seu supervisor ou ao 
departamento de Recursos 
Humanos. Quando a 
segurança está em questão, 
cautela nunca é demais.
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Oferecemos um local de trabalho seguro e saudável  

A Marsh & McLennan Companies está comprometida em oferecer um local de 
trabalho seguro e saudável para colegas e aqueles que visitam nossas instalações. 
Cada um de nós é responsável por agir de uma forma que proteja a nós mesmos e aos 
outros.

 PARA SABER MAIS 

•	 Política de Prevenção de 
Violência no Local de Trabalho 

•	 ISegurança global na Marsh & 
McLennon Companies

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Observar as regras e práticas 
de proteção, segurança e 
saúde que se aplicam ao seu 
trabalho.  

•	 não tocar ninguém de modo 
violento ou indesejado no 
local de trabalho ou quando 
realizar negócios em nome da 
Empresa. 

•	 nunca vender, adquirir ou 
usar drogas ilegais no local 
de trabalho ou quando 
realizar negócios em nome da 
Empresa.

•	 não vir para o trabalho 
nem realizar negócios para 
a Empresa sob o efeito de 
substâncias químicas, drogas 
ilegais ou álcool.   

•	 Identificar e relatar 
imediatamente riscos para a 
proteção e segurança, além 
de qualquer acidente ou 
lesão no local de trabalho, a 
um membro da gerência, de 
Recursos Humanos ou da 
Segurança global.

tOME CUIdAdO COM

•	 Práticas ou condições de 
trabalho perigosas, como usar 
dispositivos portáteis durante 
a condução de veículos. 

•	 Relaxar na aplicação de 
padrões de segurança, tais 
como procedimentos de 
entrada em instalações e 
protocolos de senha.
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PARA SABER MAIS 

•	 Política Informações Pessoais 

•	 Política de Retenção de 
Registros

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Entender e cumprir a lei e as 
políticas da Empresa sobre o 
uso, proteção e preservação 
de informações sobre colegas. 

•	 Aprender sobre os tipos 
de informações fornecidas 
com alto nível de proteção 
pela lei e pela política da 
Empresa (como informações 
pessoais identificáveis, 
CPF, e números de contas 
bancárias) e protegê-los por 
meios apropriados (como 
criptografia e outros tipos de 
limitação de acesso). 

•	 Consultar o departamento 
de Compliance, Recursos 
Humanos ou Jurídico se, por 
imposição legal, pedido de 
autoridade reguladora ou de 
qualquer outra pessoa fora 
da Empresa, forem solicitadas 
informações sobre colegas.  

•	 Relatar imediatamente a um 
gerente qualquer perda ou 
divulgação inadvertida de 
informações sobre colegas.

     tOME CUIdAdO COM

•	 A exposição não intencional 
de informações confidenciais 
de colegas em ambientes 
públicos, como em chamadas 
telefônicas ou ao trabalhar em 
seu laptop.   

Respeitamos a privacidade e as informações pessoais. 

Colegas têm confiança uns nos outros. Protegemos as informações confidenciais 
de nossos colegas. Isso inclui informações que coletamos e processamos para o 
departamento de Recursos Humanos, recrutamento, remuneração e treinamento de 
colegas, gerenciamento de desempenho individual, administração de benefícios e 
fornecimento de saúde e segurança ocupacional. 
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Minha melhor amiga trabalha 
no departamento de folha de 
pagamentos da Empresa e tem 
acesso às informações dos 
funcionários. Estou planejando 
uma festa e gostaria de enviar 
convites às residências de 
vários colegas de trabalho. 
Posso pedir a ela para 
conseguir esses endereços 
para mim? 
 

não. Isso seria uma violação de 
privacidade e poderia resultar 
em ação disciplinar para 
você e para sua amiga. Você 
pode procurar os endereços 
na internet ou perguntar 
diretamente aos colegas de 
trabalho.
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ClieNTes
obTeNDo a CoNfiaNça Dos
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Jane Ball 

London, U.K.
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Somos honestos e profissionais.

tratamos os clientes de forma justa. trabalhamos para compreender e atender 
as necessidades de negócios de nossos clientes, permanecendo fiéis aos nossos 
próprios padrões éticos. Falamos a verdade sobre nossos serviços, capacidades e 
remunerações. não fazemos promessas que não podemos cumprir. Em resumo, 
tratamos nossos clientes como gostaríamos de ser tratados. 

•	 Qualquer solicitação feita 
por cliente ou terceiros de 
compartilhamento de nossas 
receitas, se isto constituir 
uma violação de autorização 
local ou de outras leis ou 
regulamentos.

•	 Comentários de clientes que 
possam ser considerados 
ofensivos ou desrespeitosos 
para com os outros.

PARA SABER MAIS 

•	 Relatando Reclamações e 
Possíveis Erros e Omissões 

•	 Política Conflitos de Interesses 
Comerciais 

•	 Política de Presentes e 
Entretenimento 

•	 Política de Remuneração e 
Divulgação de Seguros 

•	 Normas Profissionais de 
Operação da Empresa

CERtIFIQUE-SE dE

•	 tratar cada cliente de forma 
justa e honesta. 

•	 documentar os termos 
de relacionamentos e 
compromissos com clientes de 
acordo com os procedimentos 
Operacionais da Empresa. 

•	 desenvolver e entregar 
produtos e serviços de acordo 
com os procedimentos 
Operacionais da Empresa, 
incluindo revisões adequadas 
para garantir a elevada 
qualidade. 

•	 Levantar prontamente junto a 
um gerente ou departamento 
Jurídico qualquer preocupação 
sobre um possível erro, 
omissão, prazo não cumprido 
ou defeito de qualidade. 

•	 Relatar reais ou possíveis 
processos legais, ações 
judiciais e erros ou omissões ao 
departamento Jurídico, usando 
o formulário Operacional 
da Empresa “Relatório ao 
Consultor Jurídico”. 

•	 Comunicar prontamente a um 
gerente ou departamento de 
Compliance qualquer possível 
conflito de interesses entre 
clientes ou entre um cliente e a 
Empresa. 

•	 Cumprir todos os 
regulamentos e requisitos 
legais aplicáveis ao seu 
trabalho.

•	 nunca atender a solicitação 
de um cliente para fazer algo 
antiético ou ilegal. Se não 
tiver certeza sobre o curso 
correto de ação, consulte um 
gerente ou o departamento de 
Compliance ou Jurídico.

tOME CUIdAdO COM

•	 Qualquer solicitação feita 
por funcionários de clientes 
para um arranjo que beneficie 
pessoalmente o funcionário, 
em vez de beneficiar o cliente. 

•	 Qualquer solicitação de 
clientes para um arranjo que 
não seja expressamente legal 
ou que possa prejudicar a 
reputação da Empresa. 

•	 Pressões de colegas ou de 
gerentes para economizar na 
qualidade ou nos padrões de 
entrega. 

•	 A tentação de dizer aos 
clientes o que você acha que 
eles desejam ouvir, em vez de 
dizer a verdade. Se a situação 
não estiver clara, apresente 
um quadro honesto e preciso 
ao cliente, como base para 
decisão.

TraTar os ClieNTes De forma jusTa
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Um de meus clientes está 
pedindo para ignorar os 
termos de nosso contrato de 
compromisso. Ele é um cliente 
muito importante e eu quero 
mantê-lo satisfeito. O que 
devo fazer?  

Alterações significativas no 
escopo do trabalho devem ser 
documentadas e aprovadas 
pelo cliente. Evidentemente, 
se as solicitações forem para 
algo ilegal ou inadequado, 
você não deve ajudar, mesmo 
se isso “mantiver o cliente 
satisfeito”. 

tenho prazos apertados 
para preparar um relatório 
para um cliente. O relatório 
inclui algumas informações 
que coletamos. Revisei a 
maioria delas e elas parecem 
corretas. Posso supor que as 
informações restantes estejam 
corretas para que eu possa 
cumprir os prazos?

Sua reputação e a nossa 
estão vinculadas a tudo o que 
apresentamos aos clientes. 
Quando você informa aos 
clientes que as informações 
que está fornecendo estão 
corretas, você deve ter certeza 
disso. Se não estiverem, você 
poderá prejudicar a si mesmo 
e a Empresa.

descobri que cometi um erro 
ao enviar a fatura do meu 
tempo gasto ao cliente. É 
um erro sem importância, 
considerando o escopo do 
projeto, mas isso poderá 
prejudicar nossa imagem se for 
apontado. Posso apenas ajustar 
as próximas faturas com base 
no erro encontrado?

Você deve notificar o 
departamento Financeiro e 
o cliente e acertar o modo 
de corrigir o erro. Esse é o 
procedimento correto, está 
de acordo com as políticas da 
Empresa e pode, na verdade, 
criar confiança em razão de 
nossa honestidade.
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Minha cliente me pediu 
informações sobre um de seus 
concorrentes, que é outro 
cliente da Empresa. O que 
devo dizer a ela? 

Você deve informar 
educadamente, mas com 
firmeza, que não podemos 
discutir nada a respeito de 
um cliente com outro cliente. 
tenha cuidado ao discutir 
assuntos que você acredita 
que sejam amplamente 
conhecidos. Coloque-se 
no lugar do outro cliente 
da Empresa e pergunte a si 
mesmo se esse fato criaria 
confiança junto a esse cliente, 
caso ele soubesse que você 
discutiu seus negócios com 
um concorrente. 

Passei ao lado da mesa de 
uma colega de trabalho esta 
manhã. Ela estava em uma 
reunião na sala de conferência, 
mas havia informações 
altamente confidenciais sobre 
um de seus clientes abertas 
sobre a mesa. Esta não é a 
primeira vez que ela faz isso. O 
que devo fazer? 

Você deve falar com ela 
ou com seu supervisor 
sobre o assunto. Proteger 
informações confidenciais é 
responsabilidade de todos. 
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tOME CUIdAdO COM

•	 Solicitações de clientes sobre 
informações a respeito de 
outros clientes.

•	 A exposição não intencional 
de informações de clientes 
em ambientes públicos, como 
em chamadas telefônicas 
ou quando trabalhar em seu 
laptop. 

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Informações 
Pessoais 

•	 Política de Uso Aceitável de 
Ativos de Informação 

•	 Política de Retenção de 
Registros

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Entender e cumprir a lei, a 
política da Empresa e os 
contratos com os clientes 
sobre a utilização, proteção e 
preservação de informações 
dos clientes ou que digam 
respeito a deles. 

•	 Aprender sobre os tipos 
de informações que a lei 
e a política da Empresa 
considerem de alta proteção 
(como informações 
pessoais identificáveis, 
CPF e números de contas 
bancárias) e protegê-los por 
meios apropriados (como 
criptografia e outros tipos de 
limitação de acesso).

•	 Utilizar e divulgar as 
informações de clientes 
somente para fins legítimos 
do negócio, especificamente 
autorizados pela Política 
de Informações Pessoais da 
Empresa.

•	 Consultar o departamento 
de Compliance ou Jurídico se, 
por imposição legal, pedido 
de autoridade reguladora 
ou de qualquer outra pessoa 
fora da Empresa requisitarem 
informações sobre clientes. 

•	 Compartilhar informações 
de clientes somente dentro 
da Empresa, após certificar-
se de que elas estarão 
adequadamente protegidas. 

•	 Proteger ativos que 
contenham informações de 
acordo com a nossa Política 
de Uso Aceitável dos Ativos de 
Informação; proteger suas 
senhas e viajar somente 
com laptops criptografados 
e dispositivos portáteis 
protegidos com senha.  

•	 Relatar imediatamente todos 
os incidentes envolvendo a 
suspeita de perda ou perda 
real, roubo, divulgação não 
autorizada ou uso inadequado 
de informações de clientes ao 
suporte técnico de tI local e 
também ao departamento de 
Compliance.

Protegemos informações dos clientes.

Os clientes depositam confiança em nós. no processo de prospecção de negócios de 
um cliente ou prestação de serviços aos nossos clientes, recebemos rotineiramente 
informações confidenciais, exclusivas, não públicas e/ou segredos comerciais que são 
necessários para atendermos às necessidades de nossos clientes. Quando isso ocorre, 
mantemos e protegemos essas informações de modo seguro, para que elas não sejam 
divulgadas ou utilizadas de maneira indevida ou insegura.
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Agimos em conformidade com as exigências especiais de clientes 
governamentais.

A Empresa está comprometida em atender os requisitos legais, regulamentares e 
contratuais que se aplicam ao trabalho relacionado a governos em todo o mundo. 
Esses requisitos podem ser aplicados a licitações, contabilidade, faturamento, 
subcontratação, práticas de emprego, execução de contrato, serviço ao cliente, 
presentes e entretenimento e outros assuntos. Além disso, a Empresa pode ser 
legalmente obrigada a impor esses requisitos a quaisquer agentes ou subcontratados 
que utilizamos para auxiliar nosso trabalho. 

•	 Entender e cumprir a política e 
a orientação da Empresa nessa 
área, inclusive as políticas 
sobre Pagamentos Indevidos, 
Trabalho com Governos e 
Presentes e Entretenimento. 

tOME CUIdAdO COM

•	 Empresas como 
companhias aéreas, 
petrolíferas, instituições 
financeiras, operadoras de 
telecomunicação e outras, que 
podem ser de propriedade 
do governo ou controladas 
pelo governo, parcial ou 
integralmente, e sujeitas a 
regras especiais. 

•	 Leis, regulamentações 
ou regras que regem o 
relacionamento da Empresa 
com governo, que às vezes não 
estão prontamente acessíveis. 
Sempre que possível, peça 
ao cliente governamental 
para informá-lo a respeito de 
exigências desse tipo.

•	 O impulso de oferecer 
entretenimento a um cliente 
governamental, que em outra 
situação seria razoável – como 

CERtIFIQUE-SE dE

•	 determinar em cada caso se 
o cliente com o qual você está 
trabalhando é uma entidade 
relacionada ao governo. 

•	 Cumprir todas as leis, 
regulamentações, disposições 
contratuais e outras regras 
aplicáveis ao relacionamento 
de negócios entre a Empresa 
e cada cliente governamental 
com o qual você trabalha. 

•	 Entender as regras sobre 
presentes, entretenimento, 
viagem e hospedagem de 
cada cliente governamental 
com o qual você trabalha, 
pois elas podem ser muito 
diferentes das regras de seus 
outros clientes.  

•	 Comunicar claramente todas 
as exigências especiais de 
cada cliente governamental 
a todos os colegas, agentes, 
subcontratados e outros 
parceiros de negócios 
envolvidos no trabalho, e 
estabelecer processos para 
garantir que eles sigam essas 
regras.

uma refeição de negócios 
– antes de saber as regras 
do cliente sobre esse tipo 
de entretenimento. Alguns 
clientes governamentais têm 
regras que proíbem ou limitam 
o entretenimento.

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Pagamentos 
Indevidos  

•	 Política de Trabalho com 
Governos 

•	 Política de Presentes e 
Entretenimento 
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Estou em uma reunião com 
clientes governamentais que 
está levando mais tempo do 
que o esperado e o cliente 
perdeu o voo de volta para 
casa. não há mais voos por 
várias horas. Posso pagar o 
jantar para o cliente, já que 
ainda estamos trabalhando 
nos escritórios da Empresa?
 

 

Ao tratar com clientes 
governamentais, o Código 
requer que você se familiarize 
com todas as regras especiais 
relacionadas ao nosso 
serviço para esses clientes. 
Isso inclui quaisquer regras 
especiais que o cliente possa 
ter, ou que a lei exija, sobre 
fornecer refeições ou outros 
presentes, entretenimento ou 
hospitalidade. Caso você esteja 
em uma situação semelhante 
à descrita anteriormente e não 
souber quais são as regras, 
pergunte diretamente ao 
cliente se é permitido fornecer a 
refeição. de qualquer maneira, 
use o bom senso e, se optar por 
fornecer uma refeição modesta, 
relate isso ao departamento 
de Compliance imediatamente 
após o evento, de acordo com 
a nossa Política de Presentes e 
Entretenimento.  
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Um conhecido de um 
concorrente acabou de me  
ligar e me convidar para 
encontrá-lo para beber e 
discutir “oportunidades de 
apoio mútuo”. É correto se  
eu for apenas para ouvir? 

 

Antes de combinar o encontro, 
você deve falar com o 
departamento Jurídico, que 
pode orientá-lo sobre assuntos 
que podem estar proibidos 
sob as leis de concorrência. 
Embora os concorrentes, 
às vezes, possam colaborar 
de modo legal, é necessário 
estar ciente da possibilidade 
de o concorrente direcionar 
a conversa para áreas não 
permitidas. 

Eu trabalhava para um 
concorrente. Os membros de 
minha equipe me pediram 
para informá-los a respeito das 
estratégias de proposta  
da minha empresa anterior.  
É correto fazer isso?

Se as estratégias de proposta 
não são uma questão 
divulgada publicamente, 
você pode estar divulgando 
inadequadamente 
informações confidenciais do 
concorrente. Para entender os 
limites entre o que você pode 
e o que não pode comentar, 
entre em contato com o 
departamento de Compliance, 
Jurídico ou de Recursos 
Humanos para discutir a 
questão.
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Agimos em conformidade com as leis de concorrência.

A Marsh & McLennan Companies está comprometida com a competição vigorosa e 
justa nos negócios oferecendo produtos e serviços superiores – não se envolvendo em 
práticas impróprias ou anticoncorrenciais. Agimos em conformidade com todas as leis 
relacionadas à concorrência, antitruste e obtenção de informações de concorrência 
em países nos quais operamos. 

tOME CUIdAdO COM

•	 O impulso para envolver-se 
em conversas informais 
com concorrentes sobre 
informações sensíveis 
de caráter competitivo. 
Uma conversa pode 
ser uma violação das 
leis de concorrência, 
independentemente de ser 
formal ou informal. 

•	 O uso ou a difusão de 
informações não públicas 
sobre concorrentes obtidas 
de novos contratados ou 
candidatos a empregos.  

•	 Participação em um comércio, 
indústria ou grupo de 
profissionais que se torne um 
fórum para chegar a acordos 
ilícitos ou troca inapropriada 
de informações concorrenciais. 

 

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Concorrência 

•	 Política de Conflitos de 
Interesses Comerciais

CERtIFIQUE-SE dE

•	 não se envolver em 
comportamento 
anticoncorrencial, 
particularmente incluindo: 
 
 - Conluio — quando as 
empresas secretamente se 
comunicam ou combinam 
como competirão. Isso pode 
incluir contratos ou trocas de 
informações sobre preços, 
prazos, salários, alocações 
de clientes ou segmentos de 
mercado.  
 
 - Fraude em licitações — 
quando os concorrentes 
manipulam a licitação para 
limitar a concorrência leal. Isso 
pode incluir a comparação 
de propostas, concordar 
em não licitar ou enviar 
intencionalmente propostas 
não competitivas. 
 
 - Vendas casadas — quando 
uma empresa com poder de 
mercado força os clientes a 
adquirir produtos e serviços 
que não desejam nem 
necessitam.

 - Fixação de preços 
predatórios — quando uma 
empresa com poder de 

mercado vende um produto 
ou serviço abaixo do preço 
de custo para eliminar ou 
prejudicar um concorrente, 
planejando elevar os preços 
depois de eliminar ou 
prejudicar o concorrente.

•	 também abster-se de: 
 
 - Envolver-se em discussões 
ou formal ou informalmente 
concordar com os 
concorrentes da Empresa em 
relação a qualquer assunto 
competitivamente sensível, 
incluindo áreas como a 
remuneração que recebemos 
ou outros termos sobre como 
fazemos negócios. 
 
 - Compartilhar informações 
sensíveis de caráter 
competitivo da Empresa com 
um concorrente. 

 - Compartilhar informações 
sensíveis de caráter competitivo 
de clientes ou terceiros com 
seus concorrentes. 
 
 -Combinar ou desencorajar a 
licitação para um negócio do 
cliente.

- Obter informações sensíveis 
de caráter competitivo por 
meio de meios inadequados.

CompeTir Com éTiCa
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Não oferecemos suborno. 

A influência indevida pode assumir muitas formas. dinheiro, presentes, refeições, 

viagens, entretenimento, empréstimos, contribuições filantrópicas, contribuições 

políticas ou ofertas de emprego podem ser usadas indevidamente em tentativas de 

influenciar decisões de negócios ou ações governamentais. Independentemente 

da forma, não oferecemos suborno nem usamos outros meios para influenciar 

indevidamente as decisões de clientes, possíveis clientes ou funcionários públicos. 

não oferecemos nem fornecemos suborno diretamente ou por meio de terceiros. não 

oferecemos suborno mesmo em casos em que isso possa ser uma prática geralmente 

aceita, quando concorrentes o fizerem, ou por qualquer outro motivo.

•	 Solicitações do cliente para 
contratar terceiros específicos. 

•	 Solicitações de clientes para 
favores, como entrevistas de 
trabalho para familiares.  

•	 Entretenimento ou refeições 
que possam ser vistas 
como extravagantes ou 
inadequadas. 

 
PARA SABER MAIS 

•	 Política de Pagamentos 
Indevidos 

•	 Procedimentos operacionais 
da Empresa e formas de 
contratação de terceiros 

•	 Política de Presentes e 
Entretenimento 

•	 Política de Trabalho com 
Governos 

•	 Política de Contribuições

CERtIFIQUE-SE dE

•	 não fornecer nem oferecer 
ou prometer qualquer item 
de valor a um cliente, possível 
cliente ou funcionário público, 
a menos que isso seja legal, 
razoável e isento de qualquer 
intenção, entendimento 
ou aparência de influência 
possível ou futura em uma 
decisão de negócios ou ação 
governamental. 

•	 Seguir nossos rigorosos 
processos de diligência prévia 
ao contratar agentes que nos 
representem, ou terceiros que 
nos apresentem a clientes, e 
supervisionar suas atividades 
durante a vigência de qualquer 
contrato.   

•	 Levantar uma preocupação 
sempre que perceber 
qualquer indício ou “sinal 
de alerta” de que um colega, 
terceiro ou outro agente 
da Empresa possa estar 
envolvido em uma tentativa 
de influenciar a decisão de 
um cliente, possível cliente ou 
funcionário público.

•	 nunca registrar, ou permitir 
que seus colegas registrem, 
uma transação de forma 
que disfarce sua natureza 
verdadeira, tal como reserva 
de custo para entretenimento 
de cliente como “taxa de 
consultoria” ou “despesa de 
treinamento”. 

 
tOME CUIdAdO COM

•	 Solicitações de pagamentos 
para um país ou para um 
terceiro não relacionado 
a uma transação, ou com 
pagamentos em dinheiro. 

•	 terceiros ou agentes 
considerados valiosos por 
suas ligações pessoais e não 
por seus serviços, ou que 
solicitam compensações 
desproporcionais ao valor de 
seus serviços. 

•	 Solicitações para contratar 
terceiros ou agentes sem 
um contrato escrito ou sem 
concluir a documentação 
exigida pelo processo de 

diligência prévia da Empresa. 
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Estamos considerando 
utilizar um executivo de 
negócios importante como 
consultor para nos ajudar a 
abrir um novo mercado para 
nossos serviços em um país 
específico. O agente está 
pedindo um orçamento de 
alguns milhares de euros 
para garantir que todos 
os funcionários públicos 
apropriados tenham uma 
ótima opinião sobre nós. Ele 
afirma que esse é o modo 
como se faz negócios em seu 
país. devo concordar? 
 

 

não. Está claro que o agente 
pretende fazer pagamentos 
indevidos que violam o Código 
e nossa Política de Pagamentos 
Indevidos – e, provavelmente, 
a lei. Você não pode permitir 
que isso ocorra e não pode 
fechar os olhos simplesmente 
porque os atos indevidos 
seriam realizados por um 
agente, em vez de você ou um 
colega da Empresa. 

Enviei um pedido de visto a 
uma embaixada, mas ele está 
lá há muito tempo e agora, 
preciso viajar para o país em 
questão. Me disseram que 
a embaixada pode expedir 
meu pedido se eu pagar a 
um de seus funcionários uma 
modesta quantia. Posso ir 
adiante com esse pagamento?

 

não. O pagamento é para 
um indivíduo, não para 
a embaixada. Esse é um 
pagamento “facilitador”, que 
não é aceitável sob o Código 
e é ilegal em quase todos os 
países em que operamos. 
no entanto, se há uma taxa 
de expedição que é parte do 
modo padrão de operação 
da embaixada, e a taxa vai 
para a embaixada e não para 
um funcionário individual, 
pode ser aceitável pagá-la – 
verifique com o departamento 
de Compliance ou Jurídico.

tenho um cliente em outro 
país, cujo gerente de seguros 
está prestes a vir à minha 
cidade para três dias de 
reuniões de negócios comigo e 
com as companhias de seguros 
que subscrevem coberturas 
do cliente. O gerente me 
pediu para arranjar que 
nossa empresa organizasse e 
pagasse um dia de visita para 
ele durante sua viagem. Isto 
é algo que eu deveria discutir 
com Compliance?

 

 

Sim, encontrar o equilíbrio 
certo entre as reuniões de 
negócios e entretenimento 
muitas vezes requer uma 
cuidadosa compreensão das 
leis anticorrupção aplicáveis à 
nossa Empresa. Compliance 
pode ajudá-lo a compreender 
quais são os limites em que 
você pode planejar uma visita 
de cliente que irá aperfeiçoar o 
relacionamento com o cliente 
e cumprir a lei.
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Colocamos os interesses dos clientes em primeiro lugar ao ajudá-los a escolher 
fornecedores. 

Somos frequentemente convocados a ajudar os clientes a escolher fornecedores: 

alguns de nossos serviços mais importantes envolvem ajudar nossos clientes a escolher 

seguradoras e resseguradoras e prestadores de serviços de investimento para ativos de 

planos de pensões e de benefícios. Sempre colocamos os interesses de nossos clientes 

em primeiro lugar ao ajudá-los a escolher fornecedores de qualquer tipo. 

 PARA SABER MAIS 

•	 Política de Remuneração e 
Divulgação de Seguros 

•	 Política de Conflitos de 
Interesses Comerciais 

•	 Procedimentos Operacionais 
da Empresa para escolher 
operadoras de seguro e de 
resseguro

 tOME CUIdAdO COM

•	 Qualquer relacionamento 
entre a Empresa e um 
fornecedor, ou entre um 
colega e um fornecedor, que 
possa ser percebido como 
um conflito de interesses. Se 
houver um relacionamento 
desse tipo, discuta o assunto 
com um gerente.  

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Ajudar os clientes a escolher 
fornecedores com base na 
qualidade de seus produtos e 
serviços e na competitividade 
de seus preços, além de outros 
termos e condições.  

•	 Ajudar os clientes a 
escolher fornecedores 
que sejam qualificados e 
financeiramente responsáveis 
e evitar fornecedores que se 
envolveram em conduta ilegal 
ou antiética, ou que poderiam 
prejudicar a reputação dos 
clientes.  

•	 Revelar ao seu gerente 
qualquer conflito de interesses 
real ou possível, ou qualquer 
relacionamento pessoal com 
um possível fornecedor, se 
você estiver envolvido na 
escolha do fornecedor.  

•	 Evitar qualquer favor de 
um fornecedor ou possível 
fornecedor, que possa criar 
a aparência de beneficiá-lo 
pessoalmente a partir da 
escolha do fornecedor.  
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Agimos em conformidade com as leis que regem o comércio internacional.

A Marsh & McLennan Companies está comprometida em cumprir as sanções 

comerciais, leis financeiras antiterroristas, controles de exportação e leis antiboicote. 

Entre outras coisas, essas leis designam países específicos, empresas e pessoas com 

as quais não podemos fazer negócios. Essas leis são complexas e podem se aplicar a 

diferentes colegas e áreas geográficas de diversas maneiras. Embora não se espere 

que você se torne um especialista nessas leis, você deve estar consciente da 

possibilidade de um cliente, possível cliente, contratado, fornecedor ou seguradora 

estar em um país sob sanção, ou de ser uma empresa ou pessoa sob sanção, ou ainda 

da possibilidade de você estar fazendo negócios em um país sob sanção ou com uma 

empresa ou pessoa sob sanção. Sua Empresa local tem procedimentos definidos para 

ajudá-lo a identificar situações cobertas por essas leis e você deve se familiarizar com 

esses procedimentos e segui-los. 

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Sanções Comerciais 

•	 Política de Antilavagem de 
Dinheiro

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Inserir todas as informações 
solicitadas pelos sistemas de 
checagem e gerenciamento 
de clientes, fornecedores, 
subcontratados e terceiros 
fornecidos por sua Empresa 
localmente antes de iniciar um 
trabalho em um novo assunto 
ou com um novo parceiro de 
negócios.  

•	 não se envolver em 
“facilitação” – por exemplo, 
ajudando outra pessoa a 
fazer algo que você não tem 
permissão para executar. Se 
você não tiver permissão legal 
para realizar uma ação, você 
também estará proibido de 
ajudar outra pessoa a realizá-
la, de informar a oportunidade 
a outra pessoa ou de aprovar, 
autorizar ou fornecer 
conselhos a respeito da ação.  

•	 Buscar orientação junto ao 
departamento de Compliance 
ou Jurídico ao encontrar 
qualquer conflito entre as leis 
sobre sanções de diferentes 
países.

 

tOME CUIdAdO COM

•	 terceiros agindo em nome de 
países, empresas ou pessoas 
sob sanção.  

•	 Quaisquer valores ou outros 
ativos de propriedade de nossa 
Empresa, nos quais um país, 
empresa ou pessoa sob sanção 
possa ter interesse. 

 

 

CoNheça Nossos parCeiros De 
NegóCios
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temos um grande negócio 
em potencial com um novo 
cliente do setor de energia. 
O cliente está sediado em 
um país que tem a reputação 
de apoiar o terrorismo, e me 
disseram para esperar para 
assinar um contrato até que 
realizemos uma diligência 
prévia, de acordo com nossos 
procedimentos. Isso não 
parece ser muito favorável 
para o negócio. O que devo 
fazer? 

 

É parte essencial do seu 
trabalho identificar e 
gerenciar os riscos associados 
às negociações que você 
realiza. novos clientes 
podem representar muitos 
riscos, incluindo o risco de 
violar sanções comerciais 
internacionais. Embora possa 
levar mais tempo, no longo 
prazo, conduzir uma diligência 
prévia em situações como 
esta é a maneira correta de 
proteger a Empresa.
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Um de meus clientes realizou 
o pagamento antecipado de 
uma grande quantia por um 
trabalho. Após a conclusão 
de uma pequena fração do 
trabalho, o cliente cancelou 
o projeto e solicitou que a 
devolução do pagamento 
fosse feita a um terceiro. Isso 
poderia estar relacionado à 
lavagem de dinheiro? O que 
devo fazer? 

 

Pagamentos extras e 
pagamentos a terceiros 
podem ser um sinal de alerta 
para lavagem de dinheiro. A 
lavagem de dinheiro envolve 
uma série de transações 
voltadas para ocultar a fonte 
dos recursos. Esse sistema 
poderia ter como objetivo 
fazer a Empresa pagar um 
terceiro que o cliente não 
deseja pagar diretamente. 
Entre em contato com o diretor 
do setor contra Lavagem de 
dinheiro, do departamento de 
Compliance ou Jurídico antes 
de continuar com a transação.
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Trabalhamos para impedir a lavagem de dinheiro e crimes financeiros.

A Marsh & McLennan Companies está comprometida com as normas contra lavagem 

de dinheiro. A lavagem de dinheiro é uma conduta que tem como objetivo ocultar a 

origem ou natureza dos recursos de atividades criminosas. Você deve cumprir os 

procedimentos contra a lavagem de dinheiro de sua Empresa localmente, incluindo 

informações sobre os procedimentos de seus clientes e restrições sobre formas de 

pagamento. Informe-se a respeito e mantenha-se atento sobre “sinais de alerta” de 

uma possível lavagem de dinheiro. Se um sinal de alerta surgir no decorrer de um 

negócio, antes de continuar, fale com o diretor designado do departamento contra 

Lavagem de dinheiro ou com um gerente ou ainda com o departamento de 

Compliance ou Jurídico.

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Antilavagem de 
Dinheiro 

•	 Política de Sanções Comerciais

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Seguir os procedimentos 
conheça seu cliente de sua 
Empresa localmente. 

•	 Seguir os procedimentos 
de sua Empresa localmente 
relacionados a formas de 
pagamento aceitáveis, se 
estiver envolvido com o 
recebimento ou manuseio de 
recursos financeiros. Algumas 
formas de pagamento, como 
dinheiro ou cheques de 
terceiros, apresentam riscos 
maiores de lavagem de 
dinheiro. 

•	 Seguir as leis aplicáveis 
sobre preencher relatórios 
de atividades suspeitas 
notificando o diretor do 
departamento Contra 
Lavagem de dinheiro a 
respeito de atividades que 
possam ser um sinal de 
lavagem de dinheiro.  

•	 nunca informar ou dar 
indicações a um cliente sobre 
suspeitas de lavagem de 
dinheiro que você possa ter. 
Em alguns países, a simples 
indicação é uma infração 
penal.

tOME CUIdAdO COM

•	 Um cliente ou possível cliente 
que: 
 

 - esteve envolvido em crime 
financeiro ou acusação de 
lavagem de dinheiro; 
 

- tem uma estrutura societária 
que oculta seus verdadeiros 
proprietários; 
 

- recusa-se a documentar 
adequadamente uma 
transação ou um 
relacionamento; ou  
 

- faz ou solicita pagamento 
em dinheiro, para ou de um 
terceiro, ou para ou de um 
país não relacionado com a 
transação.

•	 transações que pareçam não 
ter um objetivo comercial ou 
consistência com a estratégia 
de negócios de um terceiro.  

•	 Pagamentos em duplicidade 
ou indevidos que não são 
facilmente explicados como 
simples erros.
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Construímos relacionamentos sólidos com nossos fornecedores.

na contratação de fornecedores e subcontratados para a Empresa, é importante para o 

nosso sucesso que eles forneçam serviço de qualidade em condições razoáveis. 

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Fornecedores  

•	 Política de Presentes e 
Entretenimento 

•	 Política de Diretorias e 
Outros Cargos em Outras 
Organizações 

•	 Política de Conflitos de 
Interesses Comerciais

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Escolher fornecedores e 
subcontratados com base na 
qualidade de seus produtos e 
serviços e na competitividade 
de seus preços, além de outros 
termos e condições.   

•	 Escolher fornecedores que 
sejam bem qualificados e 
financeiramente responsáveis 
e evitar fornecedores que se 
envolveram em conduta ilegal 
ou antiética, ou que possam 
prejudicar a nossa reputação.   

•	 Revelar ao seu gerente 
qualquer conflito de interesses 
real ou possível, ou qualquer 
relacionamento pessoal, com 
um possível fornecedor, se 
você estiver envolvido na 
escolha do fornecedor.  

•	 Evitar qualquer favor de 
um fornecedor ou possível 
fornecedor, que possa criar 
a aparência de beneficiá-lo 
pessoalmente a partir da 
escolha do fornecedor.  

•	 Incentivar a competição entre 
fornecedores com diferentes 
origens de modo a favorecer 
nosso negócio. 
 

tOME CUIdAdO COM

•	 Qualquer relacionamento 
entre você e um fornecedor 
que possa ser percebido como 
um conflito de interesses. 

•	 Pressões para escolher um 
fornecedor que não ofereça 
produtos, serviços, preços 
ou condições competitivas 
somente em razão de ser 
também um cliente ou 
possível cliente da Empresa.   

•	 Práticas de fornecedores 
que possam colocar em 
risco nossa reputação, 
como violações de direitos 
humanos ou regulamentações 
ambientais. 
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Meu companheiro de quarto 
acaba de ser promovido a 
vice-presidente em um de 
nossos fornecedores e me 
ofereceu uma viagem de avião 
até Monte Carlo para um fim 
de semana com as despesas 
pagas por sua empresa, para 
colocarmos o papo em dia 
e talvez conversar sobre o 
relacionamento entre nossas 
empresas. Posso aceitar? 

não. A natureza extravagante 
do entretenimento, no 
mínimo, cria a aparência 
de um benefício pessoal 
para você, que poderia 
ser percebido como uma 
influência em seu julgamento 
em favor do fornecedor. 
Qualquer benefício que crie a 
aparência de influência viola 
nossa Política de Presentes e 
Entretenimento. 
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Gerenciamos conflitos de interesses de negócios com imparcialidade e 
integridade. 

Em razão de nossa ampla base de clientes e ofertas diversas de negócios, 

enfrentaremos situações em que os interesses de um cliente podem estar em conflito 

com os interesses de outro cliente, ou até mesmo em conflito com os interesses 

da nossa própria Empresa. Identificaremos essas situações prontamente, as 

resolveremos com integridade e trataremos nossos clientes de maneira justa. 

 PARA SABER MAIS 

•	 Política de Conflitos de 
Interesses Comerciais

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Seguir os procedimentos de 
verificação de clientes de sua 
Empresa localmente inserindo 
adequadamente informações 
sobre abertura de contas no 
sistema de gerenciamento 
do cliente e atualizando 
essas informações, quando 
necessário. 

•	 Identificar prontamente 
possíveis conflitos de 
interesses comerciais. 

•	 determinar um curso de ação 
adequado para gerenciar o 
conflito. Possíveis resoluções 
para um conflito são: 
 

- divulgar os relacionamentos 
às partes relevantes;  
 

- obter o consentimento da 
parte que esteja em conflito;  
 

- estabelecer barreiras de 
informação (segregações 
éticas); ou  
 

- recusar o envolvimento. 

•	 Esclarecer a resolução 
proposta junto ao 
departamento de Compliance.  

tOME CUIdAdO COM

•	 Situações em que uma 
oportunidade de receita para 
a Empresa não seja do melhor 
interesse de um cliente. 

•	 Situações em que um cliente 
esteja em litígio com outro 
cliente. 

•	 Serviços que podem envolver 
uma Empresa localmente 
na investigação, opinião ou 
questionamento do trabalho 
de outra Empresa do grupo. 

gereNCie CoNfliTos De iNTeresses 
Com iNTegriDaDe
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Fomos contratados para 
avaliar parte das operações de 
cliente que emprega uma 
empresa irmã da Marsh & 
McLennan Companies como 
um importante fornecedor de 
serviços. nossas análises 
podem precisar incluir uma 
avaliação do trabalho realizado 
por nossa empresa irmã.  
O que devo fazer? 
 

 

Esse é um conflito de interesse 
importante. trabalhe em 
conjunto com o departamento 
de Compliance e com as 
pessoas responsáveis pelo 
relacionamento com o cliente 
em ambas as Empresas 
envolvidas para certificar-se de 
que irá tratar o assunto de 
modo profissional. no mínimo, 
será necessário que você 
informe o cliente sobre o fato 
de que tanto a sua empresa 
como a empresa irmã são 
empresas da Marsh & 
McLennan Companies. 
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Minha esposa administra uma 
empresa de consultoria. Ela 
pode enviar uma proposta para 
tornar-se uma fornecedora  
da Marsh & McLennan  
Companies?
 

 

Ela é bem-vinda para enviar 
uma proposta. Para garantir 
que não haverá qualquer 
conflito de interesses, 
você deve comunicar 
esse relacionamento ao 
seu gerente, remeter a 
solicitação ao departamento 
de Compras e abster-se de 
participar do assunto. A 
ação mais importante em 
qualquer possível conflito 
de interesses é comunicá-lo 
para que ele possa ser tratado 
adequadamente.
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Somos transparentes sobre possíveis conflitos de interesses pessoais. 

Cada um de nós tem um dever de lealdade à Empresa e aos seus acionistas. devemos 

evitar ou revelar conflitos de interesses entre nós e a Empresa. Podemos somente aceitar 

um cargo na diretoria ou outro cargo junto a uma empresa ou organização fora da nossa 

Empresa, se isso não prejudicar nossa capacidade de cumprir nossas responsabilidades 

com a Marsh & McLennan Companies.  

 - receber presentes, entreteni-
mento ou outros favores de um 
fornecedor ou contratado que 
possam criar a aparência de 

influência indevida. 

 PARA SABER MAIS 

•	 Política de Diretorias e 
Outros Cargos em Outras 
Organizações 

•	 Política de Presentes e 
Entretenimento 

•	 Política de Fornecedores 

•	 Política de Conflitos de 
Interesses Comerciais

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Evitar conflitos de interesse 
sempre que possível e, se 
você estiver enfrentando um 
possível conflito de interesses, 
relate-o ao departamento de 
Compliance ou Jurídico.  

•	 não realizar nenhum trabalho 
fora da Empresa ou aceitar 
qualquer emprego, liderança 
ou diretoria fora da Empresa, 
que possa prejudicar a Empresa, 
como: 
 

- trabalhar para um concorrente; 
 

- trabalho fora da Empresa 
que possa interferir em seu 
trabalho na Empresa; ou 
 

- trabalho fora da Empresa que 
possa constranger a Empresa. 

•	 não procurar oportunidades 
de negócios para você que 
poderiam ser oportunidades 
apropriadas para a Empresa. 

•	 Evitar qualquer investimento 
que lhe seja relevante (ou 
maior que 1% dos valores 
mobiliários comercializados 
em Bolsa de Valores de 
tal empresa) em qualquer 
empresa que concorra ou que 
faça negócio com a Empresa 
sem a aprovação prévia por 
escrito de seu gerente. 
 

tOME CUIdAdO COM 

•	 Conflitos de interesses 
comuns, como: 
 
 - indicar um amigo íntimo ou 
parente como um fornecedor 
ou contratado, sem divulgar 
esse relacionamento;

- propor uma empresa na 
qual você tem um interesse 
financeiro, como fornecedor ou 
contratada, sem divulgar esse 
relacionamento; 
 

- realizar algum trabalho para 
um fornecedor ou cliente; 
 

- permitir que um fornecedor 
ou contratado realize 
algum trabalho para você, 
independentemente de ser 
pago ou não;  
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Usamos o bom senso ao oferecer ou aceitar presentes ou entretenimento.

nas circunstâncias adequadas, um presente modesto pode ser uma ótima forma de 

agradecimento, ou uma refeição pode ser um cenário adequado para uma discussão 

de negócios que fortaleça o relacionamento com um cliente. no entanto, quando 

não são usados com o devido cuidado, presentes e entretenimento podem criar a 

aparência de influência indevida, violar padrões dos clientes e podem até mesmo 

violar a lei.

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Presentes e 
Entretenimento 

•	 Política de Fornecedores 

•	 Política de Pagamentos 
Indevidos 

•	 Política de Trabalho com 
Governos

CERtIFIQUE-SE dE

•	 não oferecer nem aceitar 
qualquer presente ou 
entretenimento, a menos que 
seja legal, razoável ou isento 
de qualquer intenção ou 
entendimento ou aparência de 
influência em uma decisão de 
negócios. 

•	 não ofereça nem prometa 
qualquer presente ou 
entretenimento a um 
funcionário público, sem 
a aprovação prévia do 
departamento de Compliance. 

•	 Procure orientação do 
departamento de Compliance, 
se estiver em dúvida sobre 
qualquer aspecto da Política de 
Presentes e Entretenimento, por 
exemplo, se não tiver certeza 
de estar tratando com um 
funcionário público ou se não 
tiver certeza de que um presente 
ou entretenimento é legal ou 
razoável. 

tOME CUIdAdO COM

•	 Situações que possam 
constranger você ou a Empresa, 
incluindo entretenimento em 
estabelecimentos de conotação 
sexual.  

•	 Regras ou padrões de clientes 
que são mais rigorosos do que 
o normal para seu setor.   

•	 Clientes que pareçam ser 
empresas privadas, mas que 
são consideradas entidades 
governamentais.  

•	 Presentes, favores ou 
entretenimento que possam 
ser razoáveis para um cliente 
privado, mas não para um 
cliente governamental. 
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desenvolvi um relacionamento 
próximo com um de meus 
clientes. nas férias, gostaria 
de enviar-lhe uma cesta de 
presentes, incluindo algumas 
garrafas de um bom vinho. É 
correto fazer isso?
 

talvez. Primeiro, verifique 
o Código de Conduta de 
seu cliente. Muitos de 
nossos clientes proíbem 
os funcionários de receber 
presentes de valor. Se for 
aprovado pelo cliente, 
examine nossa Política de 
Presentes e Entretenimento.  
de acordo com nossa política, 
qualquer presente oferecido 
deve ter um valor inferior a 
US$ 250,00, além de ser legal, 
razoável e não aparentar 
qualquer tipo de influência. 
Se estiver em dúvida sobre 
qualquer um desses fatores, 
consulte o departamento de 
Compliance ou Jurídico. 

Um fornecedor convidou-me 
para um torneio de golfe 
beneficente e meu diretor de 
Compliance aprovou minha 
participação. no torneio, 
ganhei um conjunto de tacos 
no valor de US$ 2.000,00 em 
um sorteio com o número do 
ingresso. Posso aceitá-los? 

não. Um prêmio recebido em 
um concurso ou sorteio é um 
presente. Um presente de US$ 
2.000,00 é extravagante e 
aceitá-lo violaria nossa Política 
de Presentes e Entretenimento.
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tenho informações sobre 
um novo e importante 
desenvolvimento em nosso 
negócio que penso que 
elevará muito o valor das 
ações da Empresa. Sei que 
não posso comprar ações com 
base nessas informações, 
mas posso recomendar que 
meu amigo invista em nossa 
Empresa, certo?

não, você não deve fazer 
isso. Você está correto sobre 
o fato de não poder negociar 
ações da empresa com base 
nessas informações, pois 
trata-se de “informações 
relevantes não divulgadas 
para o público”. negociar 
ações da Empresa usando esse 
tipo de informação configura 
negociação com base em 
informações privilegiadas, 
o que é ilegal. no entanto, 
também é proibido pela 
política da Empresa e pela 
lei recomendar que outras 
pessoas comprem ou vendam 
ações da Empresa com base 
nesse tipo de informação, 
mesmo que você não 
compartilhe essas informações 
ao fazer a recomendação. 
Fazer isso seria considerado 
também “divulgação de 
informações privilegiadas” 
e poderia sujeitar você e seu 
amigo a penalidades civis e 
criminais.

descobri por meio do meu 
trabalho na Empresa que 
um de nossos clientes está 
planejando uma parceria com 
uma pequena empresa de 
capital aberto. Parece uma 
ótima oportunidade para 
investir na pequena empresa 
e eles não são nossos clientes. 
Posso fazer isso?

não. Você possui “informações 
relevantes não divulgadas ao 
público” e não deve negociar 
com base nelas. Se e quando 
as informações sobre a 
parceria tornarem-se públicas, 
você poderá efetuar a compra, 
mas não antes disso ocorrer. 
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Não negociamos nem divulgamos informações privilegiadas.

Informações confidenciais não podem ser usadas em benefício próprio. Cada um de 

nós, quando de posse de informações relevantes, está proibido de negociar ou de dar 

dica para que outras pessoas negociem títulos da Marsh & McLennan Companies ou 

de outras empresas, antes que essas informações sejam disponibilizadas para os 

investidores comuns. Informações relevantes são um tipo de informação que um 

investidor médio consideraria na decisão de comprar ou vender um título. 

Informações relevantes podem estar relacionadas à Empresa, a um cliente ou 

fornecedor, e podem incluir: notícias sobre o desempenho financeiro, planos 

estratégicos, iniciativas de negócios, fusões ou aquisições, litígios ou alterações 

administrativas.

 PARA SABER MAIS 

•	 Política de Negociação de 
Títulos por Colegas

CERtIFIQUE-SE dE

•	 não comprar ou vender 
valores mobiliários da Marsh 
& McLennan Companies ou 
de qualquer outra empresa 
quando tiver informações 
relevantes não divulgadas 
ao público sobre a Marsh & 
McLennan Companies ou 
sobre essa outra empresa. 

•	 não comunicar informações 
relevantes não divulgadas 
ao público a qualquer outra 
pessoa. 

•	 não se envolver em pequenas 
vendas ou transações com 
derivativos relacionados aos 
valores mobiliários da Marsh & 
McLennan Companies. 

•	 não negociar durante os 
períodos de suspensão 
de negociação de valores 
mobiliários (blackout periods), 
se você tiver sido notificado 
de que está sujeito a essas 
restrições comerciais. Entre 
em contato com o Jurídico 
caso tenha dúvidas se a 
negociação é apropriada. 

tOME CUIdAdO COM

•	 Solicitações de amigos ou  
familiares de informações 
sobre a Marsh & McLennan 
Companies, nossos clientes ou 
qualquer outra empresa com 
a qual fazemos negócios. Até 
mesmo conversas informais 
podem ser vistas como dicas 
ilegais sobre informações 
privilegiadas.  
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Utilizamos os ativos da Empresa com prudência.

Os ativos da Empresa são confiados a nós e somos pessoalmente responsáveis 

por protegê-los e usá-los com cuidado. Os ativos da empresa incluem recursos 

financeiros, instalações, equipamentos, sistemas de informação, propriedade 

intelectual e informações confidenciais. 

•	 transmissões de informações 
confidenciais a máquinas 
de fax ou impressoras que 
não tenham uma pessoa 
responsável por elas no 
momento da transmissão  

 
PARA SABER MAIS 

•	 Política de Uso Aceitável de 
Ativos de Informação 

•	 Política de Retenção de 
Registros 

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Usar e divulgar informações 
confidenciais somente para fins 
legítimos de negócios. 

•	 Classificar adequadamente 
as informações confidenciais 
para indicar como elas devem 
ser tratadas, distribuídas 
e, quando apropriado, 
destruídas. 

•	 Proteger informações 
confidenciais e de propriedade 
intelectual compartilhando-
as somente com terceiros 
autorizados. 

•	 Armazenar ou comunicar 
informações da Empresa 
somente em, ou por meio de 
sistemas de informação da 
Empresa.   

•	 Evitar o uso pessoal de 
sistemas de informação da 
Empresa. 

•	 não usar equipamentos ou 
sistemas de informação da 
Empresa para criar, armazenar 
ou enviar conteúdos que 
outras pessoas possam julgar 
ofensivos.

•	 Respeitar os direitos autorais, 
marcas comerciais e contratos 
de licença de outros ao lidar 
com materiais impressos 
ou eletrônicos, software ou 
outros conteúdos de mídia.  

•	 Evitar qualquer uso de ativos 
da Empresa que possa 
prejudicar esses ativos ou 
causar prejuízos para a 
Empresa. 
 

tOME CUIdAdO COM

•	 Compartilhamento de senhas. 

•	 Ativos da Empresa deixados 
sem segurança quando não 
estiverem em uso. 

•	 Comunicações ou uso da 
internet que possam introduzir 
vírus ou violar firewalls dos 
sistemas de informação da 
Empresa. 

•	 Uso de softwares não 
aprovados.

•	 discussões a respeito de 
informações confidenciais 
perto de pessoas não 
autorizadas.

proTeger os aTiVos e iNformações 
Da empresa
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Recebi uma chamada 
telefônica de uma pessoa que 
afirma ser um representante 
de um de nossos parceiros de 
negócios. Ele me perguntou se 
eu poderia enviar-lhe alguns 
detalhes dos procedimentos 
de um projeto no qual estou 
trabalhando. O que devo 
fazer?
 

Você deve confirmar se 
a pessoa que solicita as 
informações é quem afirma 
ser e se essa pessoa está 
autorizada, segundo nosso 
contrato, a obter essas 
informações. Se puder 
confirmar isso, certifique-
se de que cada página do 
documento esteja claramente 
marcada como “Confidencial”, 
se o documento contiver 
informações não públicas da 
Empresa.

Eu estava em uma reunião 
com vários outros funcionários 
da Empresa em um hotel. 
durante o almoço, todos eles 
deixaram seus laptops na 
sala de conferência. Estava 
apreensivo sobre isso, mas fiz 
o mesmo. Agi corretamente?

não. Os laptops e as 
informações contidas são 
ativos da Empresa. Os 
laptops devem ser protegidos 
contra perda ou roubo e 
as informações devem ser 
protegidas contra acesso 
não autorizado. Você e 
seus colegas deveriam ter 
tomado medidas adicionais 
para proteger os laptops, 
como trancar a sala de 
conferência ou levar os 
laptops com vocês ao sair 
para o almoço. Esse será um 
tema recorrente quando você 
sair do escritório a trabalho. 
Evite deixar laptops e outros 
equipamentos portáteis à 
vista em carros vazios ou salas 
de hotel. Se possível, use um 
compartimento fechado no 
carro ou o cofre na sala do 
hotel quando não puder levar 
o laptop com você.
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Às vezes, registro 
antecipadamente valores 
de vendas e posteriormente 
valores de despesas. não há 
nada de errado nisso, não 
é? não estou inventando os 
números.

A política da Empresa e a lei 
exigem que registremos todas 
as transações de maneira 
honesta, precisa e oportuna. 
Registrar transações no 
período incorreto distorce 
nossos resultados financeiros.
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Mantemos registros precisos de negócios e controles internos seguros.

A Marsh & McLennan Companies, uma empresa de capital aberto, depende de 

registros de negócios precisos e completos para cumprir suas responsabilidades para 

com os acionistas, clientes, fornecedores, reguladores e outros. Criamos registros de 

negócios (incluindo registros de viagens e entretenimento, e-mails, memorandos, 

apresentações, relatórios e registros de contabilidade) que sejam completos, honestos 

e precisos, e os mantemos de acordo com o nosso sistema de controles internos. 

registros de negócios e estão 
sujeitas à Política de Retenção 
de Registros da Empresa e a 
outras exigências. 

•	 A destruição, descarte, 
alteração, arquivamento 
indevido ou ocultação de 
registros – em papel ou 
formato eletrônico – está 
sujeita à manutenção legal 
ou exigência de preservação 
semelhante. 

 PARA SABER MAIS 

•	 Política de Retenção de 
Registros 

•	 Política de Mídias Sociais

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Criar registros de 
contabilidade e de negócios 
que reflitam precisamente a 
verdade do evento descrito ou 
da transação. 

•	 Registrar transações como 
indicado por nosso sistema de 
controles internos.   

•	 Escrever com cuidado 
e clareza todas as suas 
comunicações de negócios, 
incluindo e-mails. Escreva 
tendo em mente que 
futuramente essas 
comunicações podem se 
tornar documentos públicos.  

•	 Assinar somente documentos 
– incluindo contratos – que 
você revisou, que você tem 
autorização para assinar e que 
você julga serem precisos e 
verdadeiros. 

•	 Reter, proteger e descartar 
registros de acordo com 
nossa Política de Retenção de 
Registros. Registros sujeitos 
a determinações legais de 

manutenção, solicitação de 
preservação de documentos 
ou requisitos regulamentares 
podem ser objetos de 
proteções adicionais.  

•	 Entender e cumprir 
determinações legais 
de manutenção e outras 
solicitações de preservação de 
documentos. 
 

tOME CUIdAdO COM

•	 Estimativas ou suposições que 
são relatadas como fatos. Se 
você incluir estimativas ou 
suposições em registros de 
negócios, certifique-se que 
tais estimativas ou suposições 
estejam devidamente 
amparadas por documentação 
apropriada. 

•	 Linguagem exagerada, 
pejorativa e outras expressões 
que podem ser entendidas fora 
do contexto.   

•	 Comunicações relacionadas 
ao seu trabalho em blogs ou 
sites de relacionamento social. 
Elas podem ser consideradas 
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Comunicamo-nos honesta e profissionalmente com os investidores e com o 
público.

Estamos comprometidos com comunicações honestas, profissionais e legais aos 

investidores e ao público. Somos cuidadosos em todas as nossas comunicações 

internas ou externas, formais ou informais. 

•	 Conversas com repórteres 
que pedem informações sobre 
a Empresa, sem consultar 
previamente o departamento 
de Relações com a Mídia de 
sua Empresa localmente ou o 
departamento de Comunicações 
Corporativas. 

 

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Uso Aceitável de Ativos 
de Informação 

•	 Política de Relações com a Mídia 

•	 Política de Mídias Sociais

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Seguir as diretrizes definidas 
pelo departamento de 
Recursos Humanos em relação 
ao acesso a fóruns eletrônicos 
externos ou a sites de 
relacionamento social. 

•	 não falar com a mídia sobre 
questões envolvendo a 
Empresa, sem a autorização 
prévia do departamento 
de Relações com a Mídia 
de sua Empresa local ou 
com o departamento de 
Comunicações Corporativas.   

•	 Encaminhar solicitações de 
acionistas ou de analistas 
financeiros ao departamento 
de Relações com Investidores. 

•	 Receber aprovação 
do departamento de 
Comunicações Internas da 
sua Empresa localmente ou 
de seu gerente, antes de fazer 
pronunciamentos públicos, 
ou escrever artigos para 
periódicos especializados ou 
outras comunicações públicas 
quando você for identificado 
com a Empresa. 

•	 Obter aprovação do 
departamento de 
Comunicações Internas da 
sua Empresa localmente 
antes de distribuir qualquer 
comunicação destinada 
a um amplo público de 
funcionários. Comunicações 
destinadas à distribuição entre 
Empresas exigem aprovação 
do departamento de 
Comunicações Corporativas.

 

tOME CUIdAdO COM

•	 Qualquer sugestão de 
que possa estar falando 
pela Empresa em suas 
comunicações pessoais, 
incluindo e-mails, blogs, 
quadros de mensagens e sites 
de relacionamento social.  

•	 Impulsos de usar seu cargo 
ou ligação com a Empresa 
fora de seu trabalho na 
Empresa – como em trabalhos 
beneficentes ou comunitários 

– sem deixar claro que o uso 
é apenas para identificação 
e que você não está 
representando a Empresa.
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Um repórter do Financial 
Times me contatou e me pediu 
para esclarecer a posição da 
Empresa a respeito de um 
item da legislação atual. Meu 
gerente e eu acabamos de 
conversar sobre a nova lei 
esta manhã e eu tenho um 
bom domínio sobre o assunto. 
Posso responder às perguntas 
do repórter?

não. todas as solicitações da 
mídia devem ser informadas 
ao departamento local de 
Relações com a Mídia da 
Empresa, ou Comunicações 
Corporativas, mesmo se você 
achar que sabe o que eles 
dirão.

Um amigo me disse que 
eu poderia ter problemas 
por publicar coisas sobre a 
Empresa em minha página 
do Facebook. Apenas meus 
“amigos” veem minhas 
postagens, e não estou 
postando nada relacionado a 
finanças, portanto, não acho 
que isso seja um problema. 
Quem está correto?

Seu amigo está correto. O 
Facebook é um site público, 
mesmo que sua página 
pessoal não seja, e as 
informações que poderiam 
afetar o entendimento do 
público sobre a Empresa 
ou sobre a reputação da 
Empresa podem ser passadas 
rapidamente e com facilidade 
de seus “amigos” para outros 
membros. Você deve ter 
cuidado ao publicar em blogs 
ou sites de relacionamento 
social qualquer coisa 
relacionada ao seu trabalho 
junto à Empresa.
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ComuNiDaDes
CriaNDo CoNfiaNça Com as



For more information, go to www.Compliance.MMC.com

MMC team

London, U.K.
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Retribuímos às nossas comunidades.

nossa Empresa emprega mais de 50.000 pessoas que vivem em milhares de 

comunidades em mais de 100 países. Estamos comprometidos com as comunidades 

nas quais operamos e onde nossos colegas vivem e trabalham. demonstramos 

nossa responsabilidade social corporativa por meio de contribuições beneficentes, 

assistência gratuita, atividades voluntárias de funcionários e parcerias com 

organizações cujos programas e serviços ajudam as comunidades e as pessoas 

necessitadas. Para maximizar o impacto de nossos esforços beneficentes e para 

assegurar que o dinheiro que gastamos faz uma diferença real para o bem comum, 

a Empresa tem processos para propor e aprovar contribuições e solicitações 

beneficentes. 

PARA SABER MAIS 

•	 Responsabilidade Social 
Corporativa  

•	 Política de Contribuições 

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Seguir as políticas e 
procedimentos da Empresa 
para fazer contribuições 
beneficentes. Cada 
contribuição deve ser 
aprovada previamente de 
acordo com os procedimentos 
de sua Empresa localmente. 

tOME CUIdAdO COM

•	 Solicitações de clientes 
para contribuir para 
causas beneficentes. Essas 
solicitações devem ser 
aprovadas de acordo com os 
procedimentos da Empresa, 
como quaisquer outras 
contribuições beneficentes. Se 
um cliente pedir a você para 
contribuir com seus próprios 
recursos, consulte um gerente 
ou o departamento de 
Compliance ou Jurídico.  

 

 

praTique a boa CiDaDaNia
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Uma colega que se reporta 
a mim administra um 
pequeno empreendimento 
sem fins lucrativos, além de 
suas responsabilidades na 
Empresa. Observei que ela usa 
frequentemente o telefone do 
escritório para fazer chamadas 
relacionadas ao trabalho 
beneficente. Isso é aceitável? 

Como supervisor, você tem 
várias responsabilidades 
nesta situação. Primeiro, 
você deve certificar-se de 
que o cargo da sua colega 
no empreendimento 
sem fins lucrativos foi 
aprovado de acordo com a 
Política da Empresa sobre 
Diretorias e Outros Cargos 
junto a Organizações não 
MMC. Segundo, você 
deve falar abertamente 
se as responsabilidades 
externas de sua colega 
estiverem interferindo na 
capacidade de cumprir as 
responsabilidades que ela 
tem para com a Empresa. 
terceiro, você deve lembrar 
sua colega que ela deve evitar 
quaisquer sugestões de 
que a Empresa endosse seu 
empreendimento sem fins 
lucrativos. Finalmente, você 
deve lembrar sua colega para 
manter no nível mínimo o 
uso pessoal – incluindo o uso 
para o empreendimento sem 
fins lucrativos – que ela faz 
dos telefones ou do e-mail da 
Empresa.
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Somos ambientalmente responsáveis.

Reconhecemos nossa responsabilidade por conduzir os negócios de maneira 

a proteger e melhorar o meio ambiente para as futuras gerações. Estamos 

comprometidos em trabalhar com nossos clientes e fornecedores para fortalecer a 

gestão e a responsabilidade ambiental. 

PARA SABER MAIS 

•	 Sustentabilidade na Marsh & 
McLennan Companies 

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Contribuir para reduzir seu 
uso de energia, incluindo 
desligar seus equipamentos 
eletrônicos quando não 
estiverem em uso. 

•	 Minimizar o uso de materiais 
de escritório utilizando apenas 
o necessário.  

•	 Minimizar a impressão e 
outros usos de papel.   

•	 Reciclar materiais sempre que 
possível.  

•	 Encontrar oportunidades para 
sugerir a seus clientes medidas 
ou práticas ambientais 
positivas. 

tOME CUIdAdO COM

•	 Práticas de negócios 
que representem risco 
ambiental ou que usem 
desnecessariamente recursos 
naturais. 
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Estou concorrendo a um 
cargo na câmara municipal 
local. Quero enviar um 
e-mail para alguns de meus 
colegas sobre um evento para 
arrecadação de fundos que 
estou organizando no fim de 
semana. É correto fazer isso?

não. Embora o uso eventual 
do e-mail para fins pessoais 
seja, em geral, permitido, 
a utilização de quaisquer 
propriedades ou recursos da 
Empresa, incluindo endereços 
de e-mail, para propósitos 
políticos, é proibida.
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Agimos com responsabilidade no processo político.

Como uma empresa corporativa responsável, a Marsh & McLennan Companies pode 

se envolver em atividades políticas. Essas atividades sempre estarão em conformidade 

com as leis locais e nacionais. nos EUA, a Empresa possui um comitê de ação política 

(Marsh & McLennan Companies PAC) que pode fazer contribuições aos candidatos 

federais dos EUA, às campanhas, aos partidos ou aos comitês políticos. 

PARA SABER MAIS 

•	 Política de Trabalho com 
Governos 

•	 Política de Pagamentos 
Indevidos

CERtIFIQUE-SE dE

•	 Receber aprovação local do 
diretor geral de sua Empresa, 
em consulta ao departamento 
de Relações governamentais, 
antes de se engajar em 
atividades políticas em nome 
da Empresa. Além disso, você 
deve receber a aprovação 
do Jurídico de Relações 
governamentais antes de 
fazer quaisquer contribuições 
políticas em nome da Empresa.  

•	 garantir que suas opiniões 
políticas pessoais e atividades 
não sejam entendidas como as 
da Empresa.   

•	 não usar recursos ou 
instalações da Empresa para 
apoiar suas atividades políticas 
pessoais. 

•	 Entender as regras que 
controlam as contribuições 
do nosso comitê de ação 
política. A Empresa não exige 
contribuições e qualquer 
coação ou pressão para 
contribuir é proibida.  

tOME CUIdAdO COM

•	 Interações com funcionários 
públicos ou reguladores 
que possam ser vistas 
como lobby. Quaisquer 
atividades de lobby devem ser 
discutidas previamente com 
o departamento de Relações 
governamentais.
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