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  MENSAGEM DO PRESIDENTE 

A Komatsu está empenhada em maximizar seu valor corporativo por “Qualidade e Confiabilidade”. 
Nós, da Komatsu, acreditamos que o nosso “valor corporativo” é a soma do grau de confiança que 
nós recebemos da sociedade e de todas as partes interessadas. Para aumentar essa confiança, 
precisamos não só melhorar os resultados dos nossos negócios e a solidez e transparência da 
gestão, mas também nos tornar uma empresa que tenha um nível de confiança ainda maior 
da sociedade. Portanto, é ainda mais importante para nós cumprir rigorosamente as regras da 
comunidade empresarial (as “Regras”).

As Regras não se limitam a leis e regulamentos aplicáveis às nossas atividades comerciais. 
Incluem também as regras geralmente reconhecidas e respeitadas pela sociedade. Hoje, à 
medida que o papel das empresas na sociedade ganha cada vez mais importância, devemos 
considerá-lo como uma parte essencial das Regras, em que cada membro de uma empresa 
reconhece plenamente a noção de “Responsabilidades Sociais Corporativas” (RSC) e se 
comporta de acordo com a confiança depositada pela sociedade.

A partir dessas Regras abrangentes, selecionamos e incorporamos neste “Código Global de 
Conduta da Komatsu” (o “Código”) os princípios básicos e filosofia que devem ser observados e 
seguidos, independentemente do local onde estamos no mundo. Juntamente com o “KOMATSU 
Way”, que transmite o senso de valor e a força da Komatsu e deve ser transmitido por todos os 
colaboradores às futuras gerações, o “Código” é um conjunto importante de diretrizes sobre 
como podemos fazer a Komatsu ser o que ela deve ser. A diretoria e os empregados de cada 
empresa Komatsu em todo o mundo, devem ler, entender e respeitar o Código.

Como sempre digo, todos os membros da Komatsu devem tomar decisões sobre nossas 
atividades comerciais de acordo com os seguintes princípios, na seguinte ordem: Segurança, Lei, 
Qualidade, Entrega e Custo.

Segurança (e saúde) e Lei (Compiance/conformidade) têm prioridade especial sobre todos os 
outros princípios. Você deve observar que, em cada local de trabalho da Komatsu, há cartazes 
com “MENSAGEM SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL” e “CINCO PRINCÍPIOS 
DE CONFORMIDADE”. Os princípios descritos são constantes e perenes.

O Código é dividido em duas partes. A Parte I define claramente as políticas de Compliance da 
Komatsu e afirma o nosso compromisso com a sociedade que todos os executivos e gestores 
da Komatsu devem aderir a essas políticas. A Parte II contém descrições específicas e concretas 
das medidas que todos os membros da Komatsu, inclusive eu, devem tomar ou não para cumprir 
as Regras. Obviamente, este documento tem um número limitado de páginas, o que torna 
impossível conter todas as Regras. Além disso, os detalhes das Regras podem variar bastante 
de região para região ou de país para país, embora os princípios fundamentais permaneçam os 
mesmos. Desta forma, ao lidar com assuntos específicos, os executivos e gestores, bem como 
os funcionários de cada empresa Komatsu, devem cumprir as Regras relevantes de acordo com a 
orientação e os princípios fundamentais da Komatsu previstos no Código.

Todos os membros da Komatsu devem se esforçar para criar e manter um ambiente de trabalho 
seguro e confortável, onde todos os funcionários da Komatsu possam trabalhar de forma saudável 
e cumprir as Regras, fazendo com que a Komatsu seja respeitada e confiável, verdadeiramente.

1 de outubro de 2017

Tetsuji Ohashi 
Presidente e CEO, Komatsu Ltd.
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  PRINCÍPIOS DE GESTÃO 

A essência da administração da Komatsu é maximizar seu “Valor Corporativo” pela 
busca de “Qualidade e Confiabilidade”. Acreditamos que o “Valor Corporativo” seja 
o resultado da confiança na Komatsu que recebemos da sociedade e de todas as 
partes interessadas.

Para obter ainda mais confiança, a Komatsu deve observar a noção de Responsabilidade 
Social Corporativa (RSC) da Komatsu e seus princípios, empenhando-se na: 

(1) Busca da Qualidade e Confiabilidade

A busca de “Qualidade e Confiabilidade” é naturalmente aplicável aos nossos 
produtos e serviços para garantir que sejam altamente valorizados pelos nossos 
clientes. Esse princípio também abrange aspectos como estrutura organizacional, 
operações comerciais, empregados e administração em geral.

Seguem abaixo diretrizes para aprimorar “Qualidade e Confiabilidade”. Essas 
diretrizes não se aplicam apenas à administração, mas também a cada empregado 
das empresas Komatsu na realização de seus trabalhos cotidianos:

a. Sempre pensar nas necessidades dos clientes e se esforçar para fornecer 
produtos, serviços e sistemas que sejam seguros, ambientalmente conscientes 
e inovadores, bem como fornecer as soluções mais adequadas;

b. Sempre buscar a inovação em tecnologia e gestão;

c. Promover a gestão consolidada com uma perspectiva global;

d. Contribuir para o bem-estar da comunidade local e agir com relevante cidadania 
corporativa e

e. Proporcionar aos empregados oportunidades de desenvolvimento e realização, 
promovendo a saúde e a segurança dos empregados e de suas famílias.

(2) Ênfase em Governança Corporativa

A alta administração tem um papel fundamental na Governança Corporativa. 
As empresas Komatsu devem sempre se esforçar para dinamizar as atividades 
da alta Administração, de tal modo que a alta Administração possa discutir 
profundamente os assuntos relevantes da gestão, decidir adequadamente quais 
temas serão colocados à apreciação da alta Administração após ampla análise e 
deliberação e ponderar sobre outros assuntos relevantes devidamente reportados à 
alta Administração.

A administração de cada empresa Komatsu deve concentrar-se em operações 
regulares e estáveis, implantar e manter um sistema de controle interno em 
conformidade com todas as leis, regulamentos e políticas da Komatsu aplicáveis e, 
assim, aumentar a solidez e a transparência da gestão.
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(3) Intensificação da Competitividade na Produção e do KOMATSU Way

A fonte da força da Komatsu está na solidez da governança corporativa e na  
“Competitividade na Produção” (Monozukuri Kyosoryoku).

“Competitividade na Produção” significa “fornecer aos nossos clientes os produtos, 
serviços e soluções que eles tanto apreciam para apoiar a expansão de seus 
negócios”. A “Competitividade na Produção” também deve levar em consideração 
o meio ambiente e buscar segurança durante o processo, para que, assim, nossos 
produtos e serviços se tornem indispensáveis para os clientes.

Para intensificar a “Competitividade na Produção” é preciso desenvolver atividades 
integradas dentro da organização, envolvendo todos os departamentos e áreas, 
como pesquisa e desenvolvimento, compras, produção, marketing, serviços e 
administração, mas também requer o mesmo nível de atividades integradas em toda 
a cadeia de valor com nossos fornecedores (kyoryoku kigyo), distribuidores e outros 
parceiros comerciais.

O “KOMATSU Way” descreve a força da Komatsu na “Competitividade na 
Produção”, na crença e no pensamento de que sustentam essa força, bem como 
padrões de comportamento para sua implementação prática.

As empresas Komatsu devem compartilhar o espírito do “KOMATSU Way” em 
suas operações cotidianas e se esforçarem para transmiti-lo às gerações seguintes, 
para que “KOMATSU Way” seja devidamente herdado em nossa organização, 
independentemente de qualquer alteração nos membros que a compõem.
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irmão, avós, neto e outros parentes próximos

Komatsu, nós,  
nossos ou nós

Komatsu Ltd., suas subsidiárias e filiais e as empresas do 
grupo direta ou indiretamente controladas ou coligadas

Membros da Komatsu, 
você ou seu

Todos os que trabalham para a Komatsu, e cada um 
dos empregados, incluindo contratados, temporários e 
outras categorias

Departamento Jurídico Departamento Jurídico, Risco & Compliance, que é 
encarregado de tratar de assuntos legais em geral 

Regras Leis e regulamentos aplicáveis às atividades comerciais 
da Komatsu e normas geralmente reconhecidas e 
respeitadas pela sociedade
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  Parte I 
Normas Corporativas 
A Parte I define claramente as políticas de Compliance da Komatsu e afirma que todos os 
executivos e gestores da Komatsu devem aderir a essas políticas. Portanto, os executivos 
e gestores devem ler cuidadosamente esta Parte I e assegurar que todas as atividades da 
Komatsu sejam conduzidas de acordo com este Código.

1. CUMPRIR AS REGRAS 

(1) Cumprir as Regras

Todos os que trabalham para a Komatsu devem entender completamente suas 
responsabilidades e respeitar e cumprir devidamente todas as Regras. As 
Regras incluem não apenas leis, regulamentos, políticas e padrões aplicáveis, 
mas também responsabilidades sociais e outras normas de comportamento 
estabelecidas internacionalmente.

Como as Regras mudam à medida que a sociedade evolui, a Komatsu deve manter-
se atualizada com as informações mais recentes sobre elas.

O desconhecimento das Regras não é desculpa para que não sejam cumpridas. 
Devemos sempre perguntar e verificar as Regras aplicáveis às nossas 
operações comerciais e compartilhar todas as Regras aplicáveis com nossos 
colegas e parceiros de negócios. Em caso de dúvida ou incerteza, devemos 
consultar superiores ou especialista no assunto com a finalidade de conduzir 
adequadamente os negócios conforme as Regras aplicáveis. Buscaremos 
enfaticamente por soluções para qualquer problema que surja, sem adiar as ações e 
decisões necessárias.

Devemos sempre priorizar o cumprimento das Regras, manter a honestidade e a 
integridade e corresponder à confiança em nós depositada pela sociedade. Não 
nos comportaremos de forma contrária às Regras. Em nenhuma circunstância, a 
Komatsu violará qualquer Regra, quer por ordens superiores ou pedidos de clientes, 
ou com a finalidade de beneficiar a empresa.

Ao ter conhecimento de uma violação das Regras, devemos, com a assistência do 
Departamento Jurídico, imediatamente tomar as medidas adequadas para corrigir e 
evitar a repetição da violação. Independentemente dos motivos, as falhas ou erros 
nunca devem ser encobertos ou deturpados.

(2) Práticas usuais

A Komatsu reconhece que as práticas usuais em negócios podem variar de um país 
(ou região) para outro. Respeitamos as práticas usuais no país ou região em que 
atuamos, entretanto, devemos priorizar a justiça, a honestidade e o cumprimento 
das Regras e abster-nos de seguir as práticas usuais sempre que acreditarmos que 
existe um conflito. Se houver conflito entre práticas usuais e leis e regulamentos 
aplicáveis, devemos sempre seguir as leis e regulamentos aplicáveis.

Parte I
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(3) Prevenção contra organizações criminosas

Devemos resistir a qualquer influência e evitar completamente qualquer conexão 
com organizações criminosas e outros grupos que representem ameaças à ordem 
pública ou à segurança.

2. OPERAÇÕES COMERCIAIS/ LIVRE COMÉRCIO

(1) Livre concorrência 

A Komatsu deve cumprir todas as leis e regulamentos de concorrência aplicáveis 
e ter a liderança em livre concorrência. Dentre outros, devemos observar 
especialmente os seguintes princípios:

a. Somos contrários e não nos envolvemos em licitações fraudulentas, cartéis 
ou quaisquer outros esquemas concebidos para restringir ou reduzir a livre 
concorrência, e evitaremos qualquer conduta que possa trazer suspeita ou 
aparentar tais acordos;

b. Não devemos praticar difamação, denúncias falsas, calúnias e outras medidas 
desleais para atingir ou eliminar concorrentes existentes ou potenciais;

c. Não devemos adotar quaisquer práticas comerciais que sejam consideradas 
desleais ou ilegais nos termos das leis e regulamentos das jurisdições em 
que atuamos;

d. Devemos sempre informar adequadamente sobre a qualidade, o preço e outros 
fatores importantes de nossos produtos, serviços e sistemas e evitar confusões 
ou mal-entendidos entre nossos distribuidores ou clientes;

e. Devemos respeitar a propriedade intelectual de terceiros e tomar as medidas 
adequadas para que não sejam infringidas; e

f. Não devemos adquirir, divulgar ou fazer uso ilegal de segredos comerciais ou 
outras informações que sejam propriedade de terceiros.

(2) Relacionamento com autoridades governamentais e funcionários públicos

Nosso relacionamento com qualquer órgão ou autoridade governamental, nacionais 
ou estrangeiros, deve ser adequado e sem qualquer relação corrupta ou ilegal. A 
Komatsu deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis e relevantes e manter 
transparência nas relações com funcionários públicos, evitando a errada aparência 
ou impressão de haver um esquema impróprio.

A Komatsu não deve fornecer, oferecer ou prometer dinheiro, bens, serviços, 
benefícios ou qualquer outra coisa de valor para funcionários públicos (incluindo 
aqueles que são considerados funcionários públicos sob as leis ou regulamentos 
aplicáveis), nacionais ou estrangeiros, com a finalidade de obter ou manter negócios 
ou quaisquer outras vantagens. A Komatsu também deve proibir rigorosamente 
seus parceiros comerciais, distribuidores, agentes e demais intermediários de 
envolvimento em quaisquer atividades de suborno.

Pa
rt

e 
I
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A Komatsu deve definir diretrizes práticas, de acordo com as leis e regulamentos 
aplicáveis contra a corrupção, bem como os padrões internacionais anticorrupção, 
e divulgar amplamente essas diretrizes entre seus empregados. 

(3) Controle adequado de exportação

A Komatsu deve atuar para a manutenção da paz e segurança internacionais. 
Para tanto, a Komatsu deve observar todas as leis e normas aplicáveis de controle 
de exportação, bem como a política e as regras internas relevantes da Komatsu 
para garantir que, em relação a qualquer negócio, os produtos ou tecnologias de 
nossas respectivas empresas não venham a ser utilizados para o desenvolvimento, 
fabricação, modificação, uso e/ou armazenamento de armas de destruição em 
massa e armas convencionais, apoio ao terrorismo ou outras atividades de ameaça 
à paz mundial.

3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

(1) Responsabilidade Social Corporativa (RSC)

Nosso negócio é extremamente dependente da solidez e estabilidade da sociedade. 
Nesse sentido, reconhecemos a crescente importância da Responsabilidade Social 
Corporativa (RSC) em nossas operações comerciais e consideramos nosso dever 
cumprir a RSC para contribuir com o desenvolvimento sustentável da sociedade.

A Komatsu entende que nossas atividades de RSC devem responder às demandas 
da sociedade por meio de nossas operações comerciais. Devemos fortemente 
continuar promovendo as atividades descritas neste Código, tais como o 
cumprimento das Regras, o cuidado com o meio ambiente e as contribuições 
para a comunidade, ao mesmo tempo em que tomamos as medidas adequadas 
para que tais atividades sejam devidamente observadas e compreendidas pelas 
partes interessadas.

Para reforçar essas atividades, a Komatsu Ltd. criou um departamento de RSC em 
sua sede que coordena as atividades de RSC da Komatsu em colaboração com 
outras áreas relevantes.

(2) Respeito aos direitos humanos

A Komatsu deve apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos, proclamados 
internacionalmente, e certificar-se de que não somos cúmplices de violações desses 
direitos humanos.

A Komatsu deve defender a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e 
escravo e a extinção efetiva do trabalho infantil.

Parte I
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(3) Relações com partes interessadas

Quando falamos em “partes interessadas”, referimo-nos coletivamente a todas as 
partes que são afetadas por nossas atividades comerciais. As partes interessadas 
incluem clientes, acionistas, investidores, distribuidores, parceiros comerciais na 
cadeia de suprimento (“Fornecedores” ou “Kyoryoku Kigyo”), comunidades locais 
e funcionários. Como a Komatsu e as partes interessadas são parceiros mutuamente 
indispensáveis, devemos nos esforçar para estabelecer e manter relacionamentos 
duradouros e saudáveis de confiança mútua, por meio da divulgação de informações 
precisas de forma justa, oportuna e imparcial em nossas atividades em áreas tais 
como relações públicas e relações com investidores.

a. Clientes

Os clientes são as partes interessadas mais importantes para a Komatsu. 
Devemos oferecer aos nossos clientes informações relevantes de acordo 
com suas necessidades, ouvir atentamente suas opiniões e oferecer soluções 
adequadas, buscando fornecer produtos, serviços e sistemas concebidos com 
segurança, ambientalmente conscientes, inovadores e de qualidade superior.

Valorizar nossos clientes não significa obedecê-los cegamente. Devemos 
respeitar as solicitações de nossos clientes, porém não devemos abandonar 
nossos esforços na verificação de tais solicitações serem consistentes com as 
Regras e efetivamente benéficas para os clientes. Sempre que acreditarmos 
que a resposta é negativa, devemos explicar claramente o problema e ter 
a coragem de dizer “Não” à solicitação.

b. Acionistas e investidores

A Komatsu deve se esforçar ao máximo para preservar os valores investidos 
pelos acionistas e maximizar seus benefícios.

Maximizar o valor do investimento dos acionistas não significa que nos 
concentraremos em lucros a curto prazo. Ao contrário, significa buscarmos 
o crescimento sustentável a longo prazo com uma gestão estável, assegurando 
o cumprimento das Regras.

Para manter uma gestão transparente, devemos tratar todos os acionistas 
e investidores de forma imparcial e divulgar informações precisas sobre os 
negócios da Komatsu em tempo hábil. Essa divulgação não deve ser limitada 
às informações legalmente exigidas e deve abranger a política de gestão, 
os resultados comerciais, a política de dividendos e outras questões relevantes 
sobre a gestão.

c. Distribuidores

Os distribuidores são parceiros comerciais importantes da Komatsu e a espinha 
dorsal da rede de vendas e serviços da Komatsu. Devemos honrar nossos 
contratos com os distribuidores e procurar estabelecer relações estáveis e 
duradouras com base na confiança mútua. Devemos também oferecer suporte 
adequado aos nossos distribuidores de acordo com suas necessidades, 
cooperar com eles para que cumpram as Regras e incentivá-los a agir de forma 
condizente com este Código.

Pa
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Devemos selecionar nossos distribuidores com base na solidez financeira e 
outros critérios comerciais objetivos e também pelo cumprimento das Regras.

d. Fornecedores (Kyoryoku Kigyo)

Os fornecedores (Kyoryoku Kigyo) são parceiros comerciais importantes da 
Komatsu. Buscamos relacionamentos estáveis e duradouros baseados na 
confiança recíproca. Devemos manter nossos relacionamentos adequados 
e profissionais e não devemos desfrutar de entretenimento ou presentes 
excessivos ou qualquer outro favor que não esteja de acordo com as Regras. 
Também devemos incentivar nossos fornecedores a agir de acordo com 
as Regras.

Devemos usar a livre concorrência para selecionar nossos fornecedores. 
A seleção deve ser feita com base em segurança operacional, qualidade,  
custo, entrega e outros critérios objetivos e operacionais, também tendo por 
base o ponto de vista do cumprimento das Regras. 

e. Comunidades locais

As empresas não podem existir sem manter uma relação harmoniosa com 
a comunidade local. A Komatsu deve manter uma comunicação constante 
com a nossa comunidade local e buscar ativamente um equilíbrio harmonioso 
de interesses.

f. Empregados

(Consulte as explicações detalhadas na Parte I, Seção 5 “Emprego”) 

(4) Social Contribution

a. Postura básica

Elementos específicos da RSC podem variar de país para país, região para 
região ou de negócio para negócio. No entanto, independentemente de tais 
diferenças, a questão fundamental continua a mesma: como responder às 
expectativas da sociedade e ganhar a confiança da sociedade? Como já foi 
dito, o princípio globalda Komatsu é que a Komatsu deve cumprir com suas 
responsabilidades sociais corporativas por meio de suas próprias operações 
comerciais. Além disso, também reconhecemos que uma empresadeve 
promover relações harmoniosas com a comunidade em que atua e contribuir 
para seu benefício. Consequentemente, a Komatsu se compromete de forma 
proativa e contínua com as atividades regionais de responsabilidade social 
corporativa (RSC).
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Os objetivos e princípios básicos abaixo se aplicam às nossas atividades de 
contribuição social:

Objetivos: Esclarecer as responsabilidades da Komatsu e de nossos 
empregados como membros da comunidade local e orientar 
adequadamente suas atividades para contribuição social.

Princípios: As atividades de contribuição social devem:

• ter continuidade;

• contribuir para o avanço do bem-estar público;

• ser escolhidas voluntariamente (e não forçadas);

• ser adequadas e aceitáveis para os empregados; enão ser 
concebidas para anunciar nossos produtos ou serviços.

b. Atividades de voluntariado dos empregados

Reconhecemos que o fator essencial das atividades de voluntariado dos 
empregados é sua participação por iniciativa própria. Valorizamos a participação 
dos empregados em atividades de voluntariado e devemos auxiliar essas 
atividades com a introdução de diversos sistemas e programas que apoiem essa 
participação, sem obrigar nossos empregados a participar de tais atividades.

4. PROTEÇÃO AMBIENTAL
Os produtos Komatsu, ao mesmo tempo que contribuem para atingir padrões de 
vida mais prósperos e adequados, também sobrecarregam o meio ambiente com 
sua produção, uso e descarte. A este respeito, devemos nos esforçar para reduzir ou 
contrabalançar essas sobrecargas ao meio ambiente.

Também é nossa responsabilidade procurar oferecer aos nossos clientes os 
produtos e serviços que sejam cada vez cada vez menos prejudiciais para o meio 
ambiente e para a humanidade.

A Komatsu deixou claro seu compromisso com a proteção ambiental por meio da 
“Carta Compromisso da Komatsu com o meio ambiente da Terra”. Por essa carta, 
consideramos a proteção ambiental como alta prioridade e tomamos medidas 
relevantes de forma proativa.
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Resumo da “Carta Compromisso da Komatsu com o meio ambiente da Terra”

<Princípios corporativos>
(1) Contribuições para uma sociedade sustentável

A Komatsu define a preservação ambiental como uma das suas 
tarefas de gestão de alta prioridade e se esforça para contribuir com 
o crescimento sustentável da sociedade, por meio da integração de 
tecnologias avançadas a esforços de preservação ambiental em todas 
as nossas atividades comerciais.

(2) Coexistência de desempenho ambiental e econômico
Estamos comprometidos em melhorar o desempenho ambiental e a 
eficiência econômica em nossa produção para aumentar a satisfação 
do cliente.

(3) Observância da responsabilidade social corporativa
Cada empresa Komatsu promove a preservação ambiental, cumprindo 
todas as leis e normas aplicáveis e definindo padrões voluntários 
considerados preocupações ambientais globais e locais, com o objetivo 
de cumprir sua responsabilidade social corporativa e promover uma 
comunicação estreita com todas as partes interessadas da Komatsu.

<Diretrizes para atividades corporativas importantes>
• Redução das emissões de gases de efeito estufa no ciclo de vida 

total de nossos produtos e serviços;

• Uso mínimo dos recursos naturais, aumento das Emissões 
Zero em nossas atividades de produção e mais reciclagem de 
produtos descartados;

• Definição e cumprimento de padrões voluntários de qualidade da 
água, qualidade do ar e gestão completa de substâncias químicas  
em nossas atividades comerciais; e

• Promoção das atividades de preservação da biodiversidade.

A Komatsu deve promover atividades de proteção ambiental ao longo de suas 
operações de acordo com a Carta Compromisso e as políticas acima.
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5. EMPREGO
Os empregados são a força motriz de nossas operações comerciais e ativos 
indispensáveis para a Komatsu. Devemos respeitar os direitos humanos em todo 
o mundo e tratar cada empregado de forma justa, respeitando sua personalidade, 
individualidade e a privacidade protegida legalmente.

Devemos manter uma comunicação direta com os empregadose nos esforçar para 
proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e confortável. Devemos 
oferecer aos empregados educação e treinamento adequados para que possam 
aprimorar proativamente suas respectivas habilidades e competências. Devemos 
também nos esforçar para oferecer oportunidades de desenvolvimento para que 
usem plenamente suas respectivas habilidades, melhorem suas carreiras e sintam 
satisfação e orgulho em ser membros da Komatsu.

(1) Política global de gestão de recursos humanos

A gestão de recursos humanos difere com base em contextos históricos e culturais. 
Devemos respeitar e levar em consideração essas diferenças.

As empresas Komatsu devem implantar sistemas de gestão de recursos 
humanos adequados às suas respectivas regiões e de acordo com os seguintes 
princípios básicos:

a. Devemos respeitar os direitos humanos, a personalidade, a individualidade e a 
privacidade legalmente protegida de cada empregado;

b. Devemos respeitar a diversidade e tratar e avaliar todo e cada empregado de 
forma justa e imparcial. Não devemos discriminar qualquer funcionário com 
base em raça, etnia, cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, 
religião, descendência, deficiência, estado civil ou outra condição legalmente 
protegida. Devemos promover fortementea igualdade de oportunidades 
de emprego;

c. Devemos prestar a devida atenção ao equilíbrio entre o trabalho, a vida pessoal 
e a saúde física/mental, e nos esforçarmos para proporcionar aos empregados 
locais de trabalho onde possam desempenhar suas tarefas com satisfação e 
orgulho. Não toleraremos nenhum tipo de assédio, incluindo assédio sexual, 
violência ou qualquer outra conduta abusiva, dentro ou fora do local de trabalho;

d. Ao conceber e implantar as políticas da Komatsu para condições de trabalho 
(como salários, benefícios adicionais, avaliação de desempenho, promoções), 
devemos assegurar que tais políticas sejam implantadas de forma justa e clara e 
sejam consideradas como tal. Essas políticas devem ser comunicadas de forma 
precisa aos empregados e, na medida do possível, devem ser disponibilizadas e 
acessíveis a todos;

e. Devemos cumprir todas as leis e normas aplicáveis quanto aos direitos dos 
empregados e adaptar de forma fidedigna, conversas ou discussões com 
empregados ou seus representantes, quando aplicáveis;

f. Não devemos tolerar o trabalho infantil ou o trabalho escravo; e

g. Devemos oferecer termos e condições de emprego suficientemente 
competitivos em suas respectivas regiões.

Pa
rt

e 
I



15

A Komatsu deve enfaticamente observar os princípios básicos acima e, após 
ter conhecimento de uma situação ou ação divergente do acima exposto, deve 
realizar imediatamente uma investigação adequada e implantar medidas corretivas, 
se necessário.

(2) Política de segurança e saúde ocupacional

a. Acima de tudo o Grupo Komatsu se empenha em assegurar um ambiente de 
trabalho seguro e confortável e promover e manter a saúde dos empregados.

b. O Grupo Komatsu promoverá “ações pró-ativas sobre a segurança e saúde 
ocupacional” de maneira que todos os funcionários concretizem as condições 
acima trabalhando como uma equipe.

c. Todos os funcionários do Grupo Komatsu com cargo de direção devem 
assumir como prioridade máxima estas duas tarefas e incorporá-las na sua 
atividade diária.

(3) Melhoria da segurança humana

A Komatsu deve ficar atenta às ameaças representadas por terrorismo, conflitos, 
protestos, desastres naturais e outros eventos além do nosso controle. A Komatsu 
deve se esforçar continuamente para melhorar as medidas de segurança de forma a 
minimizar perdas humanas, mesmo que tais eventos incontroláveis ocorram.

(4) Proteção de propriedades e interesses corporativos

A Komatsu deve proteger nossas propriedades e interesses contra roubo, 
apropriação indevida, prejuízo ou perda, definindo regras, políticas e procedimentos 
corporativos adequados e garantindo que sejam plenamente conhecidos e 
observados por todos os empregados. Essas proteções incluem os seguintes itens:

a. Proteção de ativos

Todos os ativos da Komatsu, incluindo nossas instalações, acessórios, 
equipamentos, material de escritório, inventário, fundos e informações, devem 
ser utilizados exclusivamente para condução e realização dos negócios da 
Komatsu. Para minimizar o risco de roubo, apropriação indevida, vazamento 
ou extravio, a Komatsu deve ter processos de gestão de ativos detalhados por 
escrito e meticulosamente seguidos e verificados.

b. Proteção da propriedade intelectual

As empresas Komatsu devem assegurar que seus respectivos empregados 
compreendam que os direitos de propriedade intelectual constituem um 
importante ativo corporativo. Cada empresa Komatsu deve definir uma regra 
corporativa que exija que todas as invenções, descobertas, ideias, obras 
autorais e outros trabalhos realizados ou criados na relação de emprego sejam 
protegidos como propriedade intelectual da empresa e deve tomar todas as 
medidas relevantes para implantar legalmente essa proteção. As empresas 
Komatsu devem garantir que sua propriedade intelectual seja utilizada de forma 
adequada e efetiva em suas operações comerciais e tomar contramedidas 
rápidas contra qualquer possível infração ou apropriação indevida por terceiros.
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6. CONTROLE DE INFORMAÇÃO

(1) Proteção e gestão da informação

Reconhecemos que nossas informações comerciais, bem como nossos sistemas 
de gestão da informação (coletivamente “Informações e sistemas”) constituem 
ativos valiosos para a Komatsu. Para tanto, as empresas da Komatsu devem se 
esforçar para proteger Informações e sistemas contra roubo, apropriação indevida, 
prejuízo, perda ou vazamento, definindo regras corporativas adequadas e garantindo 
que sejam plenamente conhecidas e observadas por todos os empregados. Em 
particular, a Komatsu deve tomar medidas concretas para evitar os seguintes 
eventos (mesmo que tais eventos resultem de atuação não intencional):

• Divulgação de informações que não sejam de conhecimento público a qualquer 
pessoa não autorizada (dentro ou fora da Komatsu);

• Uso de Informações e sistemas para fins que não sejam operações comerciais;

• Alteração não autorizada de qualquer informação;

• Qualquer comportamento ou ação que impeça ou obstrua a utilização legítima 
das Informações e sistemas; ou

• Falha em tomar as medidas preventivas adequadas contra ataque cibernético, 
invasão e outros acessos e usos ilegais das Informações e sistemas.

Além disso, a Komatsu deve também considerar a natureza específica das 
Informações e sistemas:

a. Tecnologia e dDados comerciais da empresa

A tecnologia, vendas e outros dados comerciais constituem ativos importantes. 
A Komatsu deve exigir que seus empregados usem essas informações 
exclusivamente para negócios e nunca façam divulgação, modificação, alteração 
ou destruição não autorizadas de tais informações.

b. Clientes e parceiros comerciais

Como somos legalmente obrigados a gerenciar e proteger adequadamente as 
informações de nossos parceiros comerciais e clientes (incluindo informações 
sobre seus equipamentos, gestão de processos e gestão da produção), a 
Komatsu deve exigir que seus empregados lidem com informações sobre 
clientes e parceiros comerciais com extrema cautela e que não as divulguem ou 
usem, a menos que isso seja autorizado por escrito ou exigido legalmente.

c. Empregados

Uma vez que somos legalmente obrigados a gerenciar e proteger 
adequadamente a confidencialidade das informações dos empregados, a 
Komatsu deve exigir que seus empregados não façam qualquer divulgação ou 
uso não autorizado de tais informações dos empregados sem satisfazer todos 
os requisitos legais para tanto (incluindo, mas não limitado ao consentimento do 
empregado em questão) ou a menos que exigido legalmente.
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(2) Uso de informações

A Komatsu deve deixar claro aos seus empregados que as Informações e sistemas 
são destinados exclusivamente às operações comerciais e, em nenhum caso, 
as Informações e sistemas devem ser utilizados contrariando as Regras ou para 
fins pessoais ou não comerciais. As empresas Komatsu devem definir suas 
respectivas regras internas para o controle e gestão de Informações e sistemas 
e devem compartilhar essas regras com os empregados, devendo garantir 
que sejam observadas pelos empregados de acordo com suas respectivas 
responsabilidades profissionais.

(3) Proibição em relação à informação privilegiada

A Komatsu não deve se envolver com informações privilegiadas ou quaisquer 
negócios que possam gerar suspeita de serem ou terem origem em informações 
privilegiadas com base em qualquer informação não tornada pública, seja com 
relação à Komatsu, nossos clientes, parceiros comerciais ou outros.

(4) Divulgação de informações

A Komatsu deve divulgar informações adequadas sobre nossas operações 
comerciais aos nossos acionistas, investidores e outras partes interessadas,  
na medida do permitido pelas leis, normas e contratos com terceiros e sujeito à 
proteção adequada de segredos comerciais e de outras informações confidenciais. 
Responderemos às perguntas das partes interessadas em tempo hábil e 
de modo imparcial, levando em consideração o princípio da imparcialidade. 
Também divulgaremos de forma proativa informações comerciais relevantes 
aos empregados, quando adequado, independentemente de onde estejam 
geograficamente localizados.

Contudo, para evitar danos à reputação da Komatsu por divulgação indevida ou 
uso indevido de mídias sociais por empregados, a Komatsu deve definir e divulgar 
por escrito as políticas relevantes em relação às comunicações públicas e ao uso 
adequado das mídias sociais.

7. DEFINIÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO 
   E DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS ADEQUADAS

(1) Definição de sistemas de controle interno

Para garantir uma governança corporativa adequada, a Komatsu deve definir 
e manter, de acordo com as leis societárias e outras leis e normas relevantes, 
um sistema intragrupo de controle que inclua (i) melhoria e manutenção da 
transparência, solidez e eficiência da gestão, (ii) cumprimento das Regras em todo 
o grupo e (iii) gestão de risco adequada.

As empresas Komatsu devem implantar e manter sistemas de controle 
interno eficazes.
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(2) Demonstrações financeiras adequadas

De acordo com a Lei Japonesa de Sociedades e outras leis e normas relevantes, 
a Komatsu Ltd., como empresa de capital aberto, deve atender de forma 
extremamente rigorosa a obrigação de preparar, divulgar e enviar demonstrações 
financeiras consolidadas adequadas. A Komatsu Ltd. também é obrigada legalmente 
a preparar e submeter às autoridades um “Relatório de Controle Interno” sobre a 
efetividade dos controles internos da Komatsu e outros procedimentos relevantes 
para demonstrações financeiras.

Controles internos eficazes são pré-requisitos para demonstrações financeiras 
adequadas e estão estreitamente vinculados a todos os aspectos das operações 
comerciais diárias. Portanto, a responsabilidade de implantar e manter um sistema 
eficaz de controle interno não cabe apenas à equipe de contabilidade da empresa, 
mas a todos os outros Membros da Komatsu.

Consequentemente, as empresas Komatsu devem implantar e manter sistemas 
de controle interno eficazes para garantir a confiabilidade de suas respectivas 
demonstrações financeiras. As empresas Komatsu também devem garantir 
que seus livros e registros sejam devidamente mantidos e suas demonstrações 
financeiras, contábeis e fiscais sejam elaboradas em tempo hábil e em total 
conformidade com todas as leis, normas, princípios contábeis aceitos e regras 
internas aplicáveis.

O Presidente e o Gestor do Departamento Financeiro ou seus equivalentes em 
cada empresa Komatsu devem certificar anualmente ao Presidente e ao Gestor do 
Departamento Financeiro da Komatsu Ltd. que as demonstrações financeiras de 
sua empresa Komatsu estejam de acordo com as leis, normas e princípios contábeis 
aplicáveis. Se for encontrada qualquer falha significativa em suas demonstrações 
financeiras, o fato deve ser informado à Komatsu Ltd.

8. ESTRUTURA DE COMPLIANCE

(1) Comitê de Compliance e Diretoria de Compliance

Com o objetivo de garantir o cumprimento das Regras em todo o grupo Komatsu, 
a Komatsu Ltd. deve criar e manter um Comitê de Compliance (o “Comitê”) em 
sua sede. O Comitê deve se reunir em intervalos regulares para discutir e decidir 
assuntos relacionados ao cumprimento de leis, normas e políticas. O Comitê será 
presidido pelo Presidente da Komatsu Ltd.

A Komatsu Ltd. também deve nomear um de seus Conselheiros ou diretores 
executivos para o cargo de diretor de Compliance e deixar claro para todos os 
membros da Komatsu e para terceiros que o diretor de Compliance é responsável 
pelo cumprimento das Regras pela Komatsu.

(2) Funções do Comitê de Compliance

O Comitê deve desempenhar as seguintes funções para promover o cumprimento 
rigoroso das Regras pela Komatsu:

a. Determinação das políticas fundamentais da Komatsu no cumprimento 
das Regras;
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b. Definição e melhoria das estruturas de Compliance da Komatsu;

c. Comunicação e divulgação de políticas definidas pela Komatsu para cada 
empresa da Komatsu e seus empregados;

d. Supervisão das atividades de Compliance da Komatsu, incluindo a Linha Direta 
de Compliance; e

e. Controle destes assuntos específicos em conexão com a violação das Regras e 
implantação de medidas preventivas contra violações.

A Komatsu Ltd. deve criar e manter um Departamento de Compliance como 
secretariado do Comitê em sua sede.

(3) Linha Direta de Compliance

A Komatsu Ltd. deve implantar e manter uma Linha Direta de Compliance em sua 
sede e divulgar o número dessa Linha Direta para todos os Membros da Komatsu. 
Essa Linha Direta deve atender denúncias de violação ou suspeita de violação 
das Regras, iniciar investigações e desenvolver planos de ação para retificação, 
conforme necessário.

(4) Proteção dos empregados que reportarem descumprimento

A Komatsu garante que nenhum de seus empregados será tratado 
desfavoravelmente porque ele/ela consultou, relatou ou entrou em contato de 
qualquer forma com a Linha Direta de Compliance, a menos que seja provado que tal 
consulta, relatório ou contato foi feito de modo contrário às Regras.

(5) Ações pela empresa

A diretoria das empresas Komatsu deve definir políticas e estruturas adequadas 
para promover uma cultura de Compliance dentro de suas respectivas organizações, 
incluindo o anúncio de responsabilidades específicas dos diretores e gestores 
encarregados. As empresas Komatsu também devem manter contato próximo com 
a Komatsu Ltd. ao conceber e operar suas políticas e estruturas de Compliance para 
que todos os itens descritos nesta Seção sejam implantados consistentemente e 
todas as regras relevantes sejam publicadas por escrito internamente e divulgadas 
aos empregados.

Na implementação da Linha Direta de Compliance, as empresas Komatsu e a 
Komatsu Ltd. devem colaborar para criar uma rede efetiva de pontos de contato 
que permita que todos os Membros da Komatsu em todo o mundo usem essa 
Linha Direta no seu idioma nativo. A Linha Direta será composta por pessoas 
experientes no assunto e a política e o processo de tratamento de reclamações 
serão disponibilizados previamente e por escrito.

As empresas Komatsu devem se esforçar para definir Códigos regionais 
suplementares, incorporando regras específicas para seus respectivos países de 
operação ou modelos comerciais, observado que o estabelecimento ou a revisão de 
tais Códigos derivativos não terãoefeito até que o Departamento de Compliance da 
Komatsu Ltd. tenha analisado e aprovado seus conteúdos.
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  Parte II 
Esta Parte II contém as descrições específicas e concretas de ações que todos os 
Membros da Komatsu devem realizar ou não realizar para cumprir as Regras. Como tal, 
você deve ler esta Parte II detalhadamente e executar suas respectivas tarefas diárias de 
acordo com essas orientações.

1. CINCO PRINCÍPIOS DE CONFORMIDADE/COMPLIANCE
Os “Cinco Princípios de Conformidade/Compliance” (os “5 Princípios”) representam 
as ações básicas de Compliance que todos os Membros da Komatsu devem 
observar. Os Membros da Komatsu devem sempre ter os 5 Princípios em mente e 
executar seus respectivos trabalhos diários de acordo com eles.

Cinco Princípios de Conformidade/Compliance

1. Independentemente das circunstâncias, você deverá sempre agir em 
conformidade com os “Regulamentos/Regras” e merecer a confiança 
da sociedade.

2. A ignorância das regras não será tolerada. Se não se sentir seguro, 
verifique pessoalmente os Regulamentos/Regras e consulte um 
especialista sobre qualquer questão importante.

3. Nunca oculte ou encubra qualquer erro ou falha no cumprimento dos 
Regulamentos/Regras. Deve relatá-los imediatamente ao gerente/
departamento da empresa responsável.

4. Você deve corrigir qualquer erro ou falha no cumprimento dos 
Regulamentos/Regras sem qualquer demora e implementar medidas 
preventivas eficazes para assegurar que não se repita. 

5. Nunca aja de forma a evitar ou dificultar que qualquer pessoa faça um 
relato na Linha Direta de Conformidade/Compliance (apontando erro 
de alguém) ou para outros escritórios relevantes da empresa; nunca aja 
de forma desfavorável contra essa pessoa.

(A Komatsu tem o compromisso de assegurar que nenhuma 
medida desfavorável será tomada por qualquer entidade do Grupo 
Komatsu contra qualquer pessoa que efetue tal relato ou aponte erro 
de alguém.)

Todos os funcionários do Grupo Komatsu devem obedecer a esses 
Princípios, para fazer da Komatsu uma empresa verdadeiramente confiável 
perante a sociedade.

Abaixo seguem explicações de cada um dos Princípios:
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Princípio 1

Independentemente das circunstâncias, você deverá sempre agir em 
conformidade com os “Regulamentos/Regras” e merecer a confiança 
da sociedade.

O descumprimento das Regras pode resultar na perda da confiança da sociedade.

Instruções de superiores ou pedidos de clientes, manipulação de números para 
cumprir prazos e metas ou práticas desagradáveis encontradas regularmente 
entre outras pessoas não constituem qualquer tipo de desculpa para a violação 
das Regras. Antes de agir, pode ser útil considerar se você conseguiria encarar sua 
família, filhos ou amigos se essas suas ações fossem tornadas públicas.

Para evitar tais violações das Regras, somente a obediência à moral não é suficiente. 
Também é importante compreender os motivos pelos quais você deve seguir as 
Regras, para que possa convencer não só a si mesmo, mas também aos demais.

Você tem muitas Regras a seguir em seu respectivo local de trabalho. Nenhuma 
dessas Regras foi estabelecida arbitrariamente, sem motivo ou propósito. Na maioria 
dos casos, essas Regras foram introduzidas com o objetivo de obter a confiança 
da sociedade. O alicerce do Compliance é não apenas conhecer as Regras, mas 
entender seus propósitos.

Se você achar que seus melhores esforços não impedirão uma violação das Regras, 
não hesite em reportar e enviar relatórios de denúncia à Linha Direta de Compliance, 
de acordo com o procedimento descrito em “Diversos”, no final deste Código.

Princípio 2

A ignorância das regras não será tolerada. Se não se sentir seguro, 
verifique pessoalmente os Regulamentos/Regras e consulte um 
especialista sobre qualquer questão importante.

Se um empregado viola uma Regra devido ao seu desconhecimento, a sociedade 
atribuirá esse desconhecimento ao empregado e também à empresa. Portanto, os 
membros da Komatsu devem sempre ter em mente quais Regras são aplicáveis ao 
seu trabalho cotidiano e suas vidas privadas.

Não é suficiente apenas ouvir especialistas em leis e normas e simplesmente seguir 
suas instruções por ser leigo. Mesmo que seja difícil entender completamente as 
discussões detalhadas e pormenorizadas sobre leis e normas, você deve envidar 
seus melhores esforços para entender em termos gerais que tipo de Regras são 
aplicáveis e quais as consequências em caso de violação.

Lembre-se de que as Regras continuarão a mudar à medida em que a sociedade 
evolui. Você deve verificar ocasionalmente as Regras mais recentes, mesmo que 
acredite ter um conhecimento completo das Regras aplicáveis. Particularmente, 
pode haver mudanças abruptas no que a sociedade espera de uma empresa. Para se 
adaptar a tais mudanças, você deve manter-se atualizado, inclusive acompanhando o 
noticiário, para conhecer quais tipos de violações são consideradas graves.

Mesmo se estiver confiante sobre seu conhecimento, você ainda deve consultar 
especialistas sobre as Regras se seu julgamento envolver algo importante.
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Princípio 3

Nunca oculte ou encubra qualquer erro ou falha no cumprimento dos 
Regulamentos/Regras. Deve relatá-los imediatamente ao gerente/
departamento da empresa responsável.

Os escândalos corporativos têm uma coisa em comum: ocultação.

Por outro lado, muitas vezes você pode evitar um escândalo corporativo sério e 
manter a confiança da sociedade ao evitar disfarçar ou encobrir erros ou falhas.

Os Membros da Komatsu que acreditam que as Regras possam ter sido violadas 
devem denunciar o incidente ao seu supervisor imediato, aos departamentos 
afetados ou à Linha Direta de Compliance o mais rápido possível.

Observe que todas as suspeitas de atividades fraudulentas ou questões duvidosas 
de contabilidade e auditoria devem ser imediatamente informadas à Linha Direta 
de Compliance.

É necessário coragem para informar notícias desagradáveis, como um erro ou uma 
falha. No entanto, práticas desonestas, como remendar ou encobrir erros, serão 
descobertas mais cedo ou mais tarde e você enfrentaria um problema muito maior.

Princípio 4

Você deve corrigir qualquer erro ou falha no cumprimento dos 
Regulamentos/Regras sem qualquer demora e implementar medidas 
preventivas eficazes para assegurar que não se repita.

Uma resposta rápida a uma violação das Regras é importante para evitar maiores 
danos. No entanto, ao resolver um problema, o foco deve sempre estar em uma 
solução duradoura e adequada ao invés de uma solução rápida e de curto prazo.

Por exemplo, se você encontrar um incêndio em um depósito da empresa, você 
deve avisar imediatamente o corpo de bombeiros. Em seguida, tomar medidas para 
garantir a segurança e esforçar-se para combater o fogo.

Sua ação após combater o fogo também é muito importante. Você deverá identificar 
a causa do incêndio através de investigações minuciosas do local. Por que o 
depósito se incendiou, embora ninguém trabalhe lá normalmente? A menos que 
você possa encontrar uma resposta cientificamente plausível a essa pergunta e 
remover todas as causas possíveis, não é possível excluir a possibilidade de outro 
incêndio no futuro.

Se você não realizar investigações meticulosas sobre as causas reais, mas 
simplesmente colocar um cartaz de “Perigo de incêndio” exposto no depósito, 
isso estaria longe de ser uma medida científica para evitar a reincidência. Se outro 
incêndio de natureza semelhante ocorresse em tais circunstâncias, a omissão de 
medidas preventivas eficazes resultaria em uma condenação mais severa pela 
sociedade e a empresa perderia a confiança da sociedade.
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Princípio 5

Nunca aja de forma a evitar ou dificultar que qualquer pessoa faça um 
relato na Linha Direta de Conformidade/Compliance (apontando erro de 
alguém) ou para outros escritórios relevantes da empresa; nunca aja de 
forma desfavorável contra essa pessoa. 
(A Komatsu tem o compromisso de assegurar que nenhuma medida 
desfavorável será tomada por qualquer entidade do Grupo Komatsu contra 
qualquer pessoa que efetue tal relato ou aponte erro de alguém.)

Para que uma empresa conquiste e mantenha a confiança da sociedade, a empresa 
deve ter uma “função de auto-depuração”, ou seja, um processo para descobrir um 
problema oculto, possibilitando à empresa corrigir o problema por conta própria.

Além de sistemas de relatório para supervisão e para auditoria, um sistema para 
denúncia é parte da função de auto-depuração.

Para garantir que os sistemas acima funcionem de forma eficaz, você nunca deve 
impedir que qualquer pessoa que traria informações úteis à empresa faça uma 
denúncia à Linha Direta de Compliance. A função de auto-depuração interna 
nunca será efetivamente implantada enquanto as pessoas acreditarem que “a 
honestidade não compensa”.

Você não deve tentar descobrir a identidade do denunciante, pois isso colocaria 
pressão indevida sobre outros potenciais denunciantes. A Komatsu assumiu um 
compromisso claro de que nunca tomará nenhuma medida desfavorável contra 
qualquer pessoa por suas denúncias.

É igualmente importante para um denunciante entender corretamente o objetivo 
da Linha Direta de Compliance e evitar utilizar essa Linha Direta com o propósito de 
difamar ou denunciar outros falsamente.

2. PRÁTICAS COMERCIAIS ÉTICAS
De acordo com a Parte I, Seção 1 (1), todos os Membros da Komatsu devem 
observar as Regras e envolver-se em práticas comerciais honestas, legais e éticas.

Entre outros, o comportamento antiético compromete o moral e a produtividade dos 
empregados e abre a porta para problemas mais sérios, como perda de negócios, 
deterioração da base de clientes ou da fatia de mercado, possíveis ações judiciais, 
multas e sentenças criminais.

Particularmente, os seguintes temas apresentam preocupações éticas:

(1) Fraude

Exemplo: Um dos meus colegas de trabalho ocasionalmente estende suas 
viagens de negócios para resolver assuntos pessoais e eu o ouvi dizer que cobra 
da empresa o custo extra (como diárias de hotel adicionais e custos adicionais 
em passagens). Devo reportar esse fato? É um problema cobrar da empresa o 
custo adicional?
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A Komatsu proíbe todo tipo de Fraude. Fraude é a declaração falsa ou a ocultação 
intencional de informações para induzir outras pessoas a entregar algo de valor ou 
atuar em prejuízo próprio.

Cada Membro da Komatsu é responsável pela detecção e prevenção de Fraudes. 
Você deve estar familiarizado com os tipos de fraude ou irregularidades semelhantes 
em geral que podem ocorrer em sua área de responsabilidade e estar alerta a 
qualquer indício dessas atividades, seja pelos Membros da Komatsu, representantes 
ou partes externas.

O termo Fraude inclui, mas não se limita a roubo, desvios, apropriação indevida e 
outras irregularidades, incluindo:

• falsificação ou alteração de instrumentos negociáveis, como cheques e recibos 
da empresa;

• conversão para uso pessoal de dinheiro, ações, suprimentos ou qualquer outro 
ativo da empresa;

• procedimento ou relatório não autorizado de transações da empresa; e

• falsificação ou alteração, manipulação ou destruição indevida de registros ou 
demonstrações financeiras da empresa por motivos comerciais, pessoais ou 
outros, incluindo quaisquer ações para impedir, obstruir ou influenciar qualquer 
processo ou investigação por qualquer autoridade governamental ou auditoria 
interna

A lista acima não tem a totalidade, mas pretende exemplificar as 
situações fraudulentas.

Os Membros da Komatsu não devem participar de métodos ou esquemas para obter 
vantagens ou recompensas pessoais ou comerciais, incluindo tudo o que não for 
condizente com padrões básicos de honestidade e boa-fé.

(2) Subornos e propinas (com relação a clientes, fornecedores, 
distribuidores etc.)

Exemplo: Percebi que meu colega sempre compra de um fornecedor, mesmo 
que seus preços sejam muito superiores aos de outros fornecedores. Dizem que 
ele aceita algo de valor. Isso é um problema? Devo reportar esse fato?

Os subornos, propinas e benefícios similares de ou para os fornecedores ou clientes 
também são motivos de preocupações não somente éticas, mas legais, e também 
são exemplos de Fraude.

Os Membros da Komatsu nunca devem oferecer ou aceitar, direta ou indiretamente, 
qualquer valor (como um suborno ou propina) de cliente, fornecedor ou qualquer 
outro parceiro comercial para influenciar ou recompensar uma ação. Uma cortesia 
comercial, como um presente, uma contribuição ou entretenimento, não deve ser 
oferecida ou aceita se puder criar a impressão de improbidade ou se for proibida 
por lei.

(Quanto à política da Komatsu sobre subornos para funcionários públicos,  
consulte a Parte II, Seção 5 deste Código.)

Pa
rt

e 
II



25

(3) Presentes

Exemplo: O representante de vendas de um fornecedor oferece dois ingressos 
para um evento esportivo. (Os assentos ficam em um local privilegiado!) Embora 
você não tenha influência direta sobre o tomador de decisão da Komatsu com 
o qual o representante de vendas trabalha, isso pode criar uma expectativa de 
troca de favores da sua parte se você aceitar os ingressos. Você pode aceitar 
esse presente?

Os Membros da Komatsu e suas famílias não devem aceitar, direta ou indiretamente, 
nenhum presente ou favor de um concorrente, fornecedor, cliente ou contratado se a 
aceitação interferir com sua capacidade de decidir e agir objetivamente nas relações 
com essa pessoa ou organização.

(4) Contribuição política

Exemplo: O partido político X promete promover o mercado de mineração. Você 
tem uma sobra em seu orçamento e acha que apoiar o partido pode beneficiar a 
empresa. Você pode emitir um cheque para o partido em nome da empresa?

Salvo se devidamente autorizado e aprovado pela Komatsu Ltd., não se deve 
oferecer ou contribuir com nenhum fundo ou outros ativos da Komatsu para 
um partido político ou utilizá-los para qualquer finalidade política, seja ou não 
permitido pelas leis locais. No entanto, reuniões e visitas à fábrica com candidatos 
e legisladores são permitidas, desde que realizadas em conformidade com as leis 
aplicáveis e também com as leis de financiamento de campanha aplicáveis. 

(5) Retenção de registros

Exemplo: Você acabou de abrir uma gaveta no depósito e encontrou desenhos 
de projetos de 20 anos atrás. Você precisa do espaço da gaveta. Você pode jogar 
os desenhos fora?

Os membros da Komatsu devem reter registros de acordo com a política de retenção 
de registros da Komatsu e as leis e normas aplicáveis. Documentos relativos a 
processos judiciais ou investigações de autoridades governamentais devem ser 
mantidos e não destruídos até que a aprovação seja recebida do Departamento 
Jurídico, mesmo que tais documentos pudessem ser destruídos como descrito 
na política de retenção de registros da empresa da Komatsu. Isso também se 
aplica a dados eletrônicos, incluindo e-mails e outros arquivos de computador. 
Se houver alguma dúvida sobre destruição de registros, entre em contato com 
o Departamento Jurídico.
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3. CONFLITOS DE INTERESSE
Exemplo: Fui informado de que a Komatsu planeja contratar uma nova empresa 
terceirizada para limpeza dos escritórios. Meu tio é Presidente de uma empresa 
que fornece esses serviços de limpeza e eu gostaria de recomendar sua 
empresa. Isso é um problema?

Você deve evitar situações em que seus interesses particulares ou os de sua família 
conflitem com os interesses da Komatsu. 

Os Membros da Komatsu não devem concorrer com a Komatsu e não devem 
sacrificar os interesses da Komatsu para benefício próprio ou de terceiros. Embora 
os conflitos possam surgir em muitas situações diferentes, tente evitar situações 
que possam até mesmo causar a impressão de um conflito de interesses.

A seguir estão situações comuns em que um conflito pode surgir e que devem ser 
evitadas, a menos que tenham sido totalmente divulgadas e previamente aprovadas, 
em consulta prévia ao Departamento Jurídico ou de acordo com as políticas 
da Komatsu:

• propriedade direta ou indireta ou participação societária em um concorrente, 
distribuidor, fornecedor, cliente ou empresa contratada (exceto quando a 
propriedade for inferior a um por cento (1%) de ações negociadas publicamente);

• qualquer relacionamento de consultoria ou emprego, direto ou indireto, com 
qualquer cliente, distribuidor, fornecedor ou concorrente, ou atuação no 
conselho diretor de qualquer cliente, distribuidor, fornecedor ou concorrente;

• qualquer atividade comercial externa concorrente com qualquer empresa 
da Komatsu;

• envolvimento em trabalho ou serviços para outra empresa, organização cívica 
ou filantrópica, se as atividades o impedirem de dedicar tempo e esforço aos 
negócios da Komatsu que sua função exige;

• estar na função de supervisionar, analisar ou ter alguma influência sobre 
a avaliação profissional, pagamento ou benefícios de qualquer Familiar 
empregado pela Komatsu;

• processamento ou supervisão de pagamentos (ex.: folha de pagamento, 
benefícios de funcionários) direta ou indiretamente para seus Familiares 
empregados pela Komatsu;

• empréstimos ou garantias de obrigações dos empregados ou seus 
respectivos Familiares;

• apropriação, para si ou para terceiros, de qualquer oportunidade comercial 
que você descubra ou desenvolva no decorrer do seu emprego com relação 
a qualquer negócio atual ou potencial da Komatsu;

• realizar qualquer venda para ou compra da Komatsu (não aplicável à compra de 
produtos de valor irrisório, como miniaturas de equipamentos, por ex.); e 

• uso de ativos da Komatsu (fundos, instalações, propriedades, know-how ou 
pessoal) para outros empreendimentos comerciais ou pessoais.
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Aquilo que representar um conflito para Familiares do empregado também 
representa um conflito para o empregado.

Conflitos de interesse nem sempre são claros. Sempre que um conflito surgir ou 
quando você acreditar que um conflito exista ou possa se desenvolver, discuta o 
assunto com o seu supervisor imediato, com o Departamento Jurídico ou com o 
Departamento de Recursos Humanos.

4. CUMPRIMENTO DAS LEIS ANTITRUSTE  
   E DE LIVRE CONCORRÊNCIA 

Exemplo: Em uma feira recente, eu estava almoçando com representantes de 
vendas de vários concorrentes quando surgiu o tema do aumento nos preços do 
aço. Todos concordamos que em breve haverá necessidade de elevar nossos 
preços para recuperar perdas. Eu deveria ter participado mais da discussão, 
deixado a sala ou documentado a discussão de alguma forma?

De acordo com a Parte I, Seção 2 (1), todos os Membros da Komatsu devem cumprir 
as leis antitruste e de concorrência em todo o mundo. Essas leis protegem o sistema 
de livre iniciativa e incentivam uma concorrência vigorosa, mas leal. Planejar ou 
agir em conjunto com qualquer concorrente para fixar preços ou concordar sobre 
a natureza, extensão ou forma de concorrência em qualquer mercado é contra a 
política da Komatsu e viola as leis antitruste. As leis antitruste também proibem 
acordos para boicotar, alocar produtos, dividir territórios ou mercados e limitar a 
produção ou venda de produtos. É proibido usar meios ilegais ou antiéticos para 
obter informações competitivas ou obter uma vantagem competitiva. Todos 
os Membros da Komatsu devem ser cautelosos ao comparecerem a eventos, 
inclusive de associações comerciais, para garantir que todas as interações com 
concorrentes nas atividades empresariais estejam de acordo com as leis antitruste, 
de concorrência, e com a política da Komatsu.

As leis antitruste são aplicadas rigorosamente. Entre outras coisas, a comunicação 
com concorrentes, direta e indireta, é regida pelas leis antitruste. O descumprimento 
das leis antitruste ou de concorrência pode resultar em penalidades criminais 
severas, incluindo prisões e multas pesadas tanto para a Komatsu quanto para o 
empregado ou empregados que as violam. Os Membros da Komatsu não podem 
participar de qualquer atividade que resulte em uma violação. Essas leis são 
complexas e, se houver qualquer dúvida em relação a qualquer atividade que possa 
constituir um problema de acordo com as leis antitruste, o Departamento Jurídico 
deve ser consultado antes que você prossiga. Você sempre deve buscar a orientação 
do Departamento Jurídico quando confrontado com interações entre concorrentes. 
Os Membros da Komatsu também devem analisar e cumprir cada política da 
empresa da Komatsu com relação à legislação antitruste.
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Observe especificamente o seguinte:

a. Relações com concorrentes

Qualquer contrato, entendimento ou acordo com um concorrente em relação 
a preços, condições de venda, produção, alterações de preço ou divisão de 
território ou clientes é absolutamente ilegal e pode resultar em processo 
criminal. Portanto, as discussões de qualquer uma dessas atividades com 
concorrentes são estritamente proibidas.

Todos os Membros da Komatsu devem deixar imediatamente qualquer reunião 
em que políticas ou condutas de cooperação em relação a preços ou outros 
assuntos proibidos sejam discutidas. Além disso, o Departamento Jurídico da 
empresa Komatsu afetada deve ser notificado imediatamente por escrito sobre 
a reunião. Essas diretrizes aplicam-se a todos os contatos com concorrentes, 
inclusive em feiras ou reuniões de organizações profissionais.

b. Relações com distribuidores ou clientes

Exigir que um distribuidor ou cliente revenda um produto a um preço específico 
é conhecido como “fixação de preço de revenda” ou “fixação de preço vertical” 
e é proibido.

Exemplos que podem apresentar problemas antitruste:

Negociação exclusiva Esquemas para negociação exclusiva com 
um distribuidor.

Venda casada Exigir que um distribuidor compre um tipo de produto 
para poder comprar outro determinado produto.

Discriminação  
de preços

Vender um produto idêntico a distribuidores 
concorrentes por preços diferentes.

De um modo geral, essas questões podem ou não apresentar um problema 
antitruste. Dependerá dos fatos e circunstâncias individuais de cada situação. No 
entanto, nenhuma dessas atividades pode ser realizada sem análise prévia do 
Departamento Jurídico e aprovação do mais alto nível de administração da empresa 
Komatsu em questão.

Além disso, como os distribuidores podem ser concorrentes entre si, é necessário 
ter cuidado em todas as reuniões para garantir que a Komatsu não seja parte ou 
facilitadora de quaisquer acordos entre distribuidores com relação a restrições de 
preços de revenda ou questões similares. Se tais propostas forem levadas à pauta 
em reuniões de associações ou outras, você deve sair da reunião de forma imediata 
e visível. Em seguida, consulte o Departamento Jurídico e documente o fato e 
sua saída.
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5. ANTISSUBORNO
Exemplo: Um funcionário de uma empresa pública de determinado país virá ao 
meu país para uma visita à minha fábrica local da Komatsu. Como agradecimento 
por ter vindo de tão longe, estou planejando levar o funcionário em um passeio 
turístico e presenteá-lo com uma lembrança. Isso é um problema?

Conforme mencionado na Parte I, Seção 2 (2), é política da Komatsu evitar 
relacionamentos questionáveis com funcionários públicos nacionais ou estrangeiros.

(1) Relações governamentais

Sob nenhuma circunstância um Membro da Komatsu deve fazer pagamento, 
oferecer presente ou outro objeto de valor para funcionário público ou representante 
do governo ou candidato político com a finalidade de obter uma vantagem 
comercial indevida. Essa proibição não pretende restringir seu trabalho e seu 
apoio a candidatos e partidos de sua escolha como indivíduo e cidadão. A 
participação pessoal, incluindo contribuições de tempo ou apoio financeiro, deve ser 
inteiramente voluntária.

(2) Prevenção de corrupção estrangeira

Os Membros da Komatsu devem cumprir todas as disposições da Lei sobre Práticas 
de Anticorrupção em País Estrangeiro dos EUA (FCPA), da Lei de Prevenção à 
Concorrência Desleal do Japão e de quaisquer outras leis e normas similares de 
diferentes países que se aplicam à Komatsu. A FCPA e leis similares estabelecem 
que há crime quando a Komatsu e seus acionistas, representantes e Membros 
da Komatsu entreguem qualquer valor, direta ou indiretamente, a um funcionário 
público estrangeiro com a finalidade de influenciar as decisões desse funcionário. 
Resumindo, essas normas proíbem qualquer suborno ou tentativa de suborno, 
direto ou indireto, a qualquer funcionário público ou político estrangeiro para 
obter negócios.

Também é política da Komatsu que nenhum distribuidor ou representante seja 
nomeado para solicitação ou venda de produtos da Komatsu fora do seu país 
de origem até que tal distribuidor ou representante tenha sido aprovado de 
acordo com a política e o procedimento de cada empresa Komatsu. Também são 
proibidos os pagamentos a distribuidores, representantes de vendas, consultores 
ou representantes com o conhecimento ou com razões para acreditar que 
qualquer parte desses pagamentos serão transferidos a um funcionário público 
ou representante do governo ou candidato político. Pedidos de comissões ou 
pagamentos inusitados ou não razoáveis devem ser analisados pelo Departamento 
Jurídico ou outros departamentos indicados pela Komatsu.

Os pagamentos propostos ou o uso de fundos da Komatsu podem ser ilegítimos sob 
as leis de países que não o país de origem de um empregado. Isso se verifica para 
pagamentos solicitados por um representante ou distribuidor. É política da Komatsu 
respeitar estritamente essas leis.
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Também é política da Komatsu cumprir os requisitos contábeis e de manutenção 
de registros da FCPA e outros regulamentos aplicáveis para refletir com precisão as 
transações de acordo com os métodos de contabilidade aceitos.

Em alguns países, setores de mineração e serviços de utilidade pública são 
controlados pelo governo. Executivos, diretores e funcionários desses setores são 
considerados funcionários públicos e não podem receber pagamentos, presentes ou 
outros objetos de valor para obter uma vantagem comercial indevida.

Em resumo, todas as atividades que resultem em um ato ilegal são estritamente 
proibidas. Consulte o Departamento Jurídico antes de se envolver em atividades que 
você suspeite que possam ser ilegais.

6. CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
De acordo com a Parte I, Seção 2 (3), é política da Komatsu cumprir as leis 
comerciais aplicáveis em todo o mundo, especialmente todas as leis e normas de 
controle de exportação pertinentes, bem como a política e regras internas relevantes 
da Komatsu, a fim de garantir que os produtos ou tecnologia da Komatsu não sejam 
utilizados para o desenvolvimento, fabricação, uso e/ou armazenamento de armas 
de destruição em massa e armas convencionais, apoio ao terrorismo ou outras 
atividades que constituam uma ameaça à paz mundial.

As leis de vários países impõem requisitos e restrições à Komatsu na realização 
de negócios e comércio internacionais. Essas leis podem exigir a apresentação 
de informações precisas sobre importações e exportações para as autoridades 
governamentais. Também podem restringir ou proibir a importação ou exportação 
de certos produtos, serviços ou tecnologia, dependendo da natureza dos itens 
envolvidos, das partes da operação, do destino final ou do uso final. Além disso, 
as leis podem exigir a aprovação do governo antes de determinada importação, 
exportação ou transferência de tecnologia, produtos ou serviços entre países ou 
cidadãos de diferentes países. O não cumprimento dessas leis pode resultar em 
penalidades civis, administrativas e criminais para a Komatsu e seus empregados, 
executivos e diretores.

Os Membros da Komatsu devem estar familiarizados com as empresas e 
pessoas com os quais negociam. A verificação e seleção razoável de clientes 
e novos parceiros comerciais, incluindo fornecedores, prestadores de serviços, 
representantes, consultores e distribuidores, é fundamental para assegurar o 
cumprimento das leis que regulam o comércio internacional.

A Komatsu espera que os Membros da Komatsu compreendam plenamente a 
política acima e tomem as medidas necessárias para se familiarizarem com os 
parceiros comerciais e clientes da Komatsu e implantar salvaguardas para cumprir  
as leis de comércio internacional.
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7. SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DO PRODUTO
É política da Komatsu fornecer produtos e serviços que sejam os mais seguros e 
confiáveis para o uso projetado. Para garantir a realização plena dessa política, os 
membros da Komatsu devem se esforçar para:

• fornecer produtos e serviços que atendam às normas internacionais e aos 
requisitos legais específicos de cada país;

• fornecer produtos e serviços seguros e proporcionar sensação de segurança e 
não prejudicar o cliente;

• fornecer produtos e serviços que minimizem qualquer lesão que possa ocorrer a 
um cliente em eventual acidente;

• de forma contínua, fornecer recomendações e avisos de segurança antecipados 
após receber informações do cliente e, no caso de um defeito em um produto 
ou serviço, oferecer medidas e informações imediatas; e

• criar um ambiente corporativo em que a segurança dos produtos é enfatizada, 
padronizar o sistema de gestão da segurança e as técnicas de segurança, além 
de empreender esforços contínuos para aprimorá-los.

8. MEIO AMBIENTE
De acordo com a Parte I, Seção 4, a Komatsu reconhece a importância de preservar 
o meio ambiente, conservar recursos globais e proteger a saúde humana. Cada 
Membro da Komatsu deve se esforçar para garantir que a Komatsu exerça suas 
atividades comerciais de forma ambientalmente responsável:

• cumprindo todas as leis e normas ambientais aplicáveis em todos os países  
em que atuamos;

• realizando uma melhoria contínua das operações para melhorar a prevenção 
da poluição (qualidade do ar e da água), minimizar a produção de resíduos, 
aumentar a reciclagem, usar eficientemente recursos não renováveis,  
reduzir as emissões de gases de efeito estufa e preservar a biodiversidade;

• integrando considerações ambientais no planejamento e execução de 
todas as atividades operacionais e processos corporativos, incluindo o 
planejamento estratégico;

• realizando auditorias ambientais para avaliar a conformidade com esta política  
e as leis e normas ambientais aplicáveis;

• usando processos de produção que minimizem os impactos ambientais; e

• informando imediatamente sobre qualquer suspeita de violação de uma lei ou 
norma ambiental ao seu supervisor imediato, a um departamento responsável 
pela gestão ambiental ou à Linha Direta de Compliance.
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Os gestores têm a obrigação especial de estar atentos às exigências e padrões 
ambientais, de saúde e segurança e de aconselhar a alta administração sobre 
quaisquer questões de que estejam cientes. Distribuidores, empresas terceirizadas, 
fornecedores e parceiros comerciais devem ser informados sobre a política da 
Komatsu e devem ajudar e apoiar a Komatsu a atingir nossos objetivos ambientais, 
de saúde e segurança.

Todas as reclamações ou notificações recebidas de qualquer autoridade 
governamental que aleguem o descumprimento de qualquer lei ou licença  
ambiental devem ser imediatamente informadas ao Departamento Jurídico.

9. IGUALDADE DE OPORTUNIDADES  
   DE EMPREGO/NÃO DISCRIMINAÇÃO

Exemplo: Uma integrante da minha equipe é muito talentosa, trabalha com 
entusiasmo e deseja progredir em sua carreira. No entanto, ela vai ter um bebê, 
então estou certo de que não poderá fazer o mesmo trabalho que desempenhava 
anteriormente, pois vai precisar criar seu filho. Embora eu não a tenha 
questionado, atribuirei uma carga de trabalho leve ou simples, em vez de muitas 
viagens de negócios ou projetos complexos. Isso é um problema?

Conforme definido na Seção 5 (1) b, Parte I, a Komatsu valoriza e respeita a 
diversidade de seus empregadose das comunidades onde atua. Os Membros da 
Komatsu não devem discriminar qualquer empregado com base em nacionalidade, 
raça, etnia, cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, religião, 
descendência, deficiência, estado civil ou outra condição legalmente protegida.

Qualquer Membro da Komatsu que esteja ciente de uma suspeita de violação dessa 
política deve informar prontamente seu gestor ou o Departamento de Recursos 
Humanos e/ou denunciar à Linha Direta de Compliance.

10. ASSÉDIO
De acordo com a Parte I, Seção 5 (1) c, é política da Komatsu oferecer e manter 
um ambiente de trabalho livre de assédio e preconceito. A Komatsu oferecerá e 
manterá um local de trabalho livre de assédio em relação à nacionalidade, raça, etnia, 
cor, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, idade, religião, descendência, 
deficiência ou estado civil ou outra condição legalmente protegida.

Todos os Membros da Komatsu são responsáveis por garantir o cumprimento desta 
política. O assédio de qualquer forma e em qualquer nível não será tolerado.
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A política da Komatsu é intervir desde logo para poder tomar as medidas necessárias 
para evitar uma violação desta política. Portanto, é importante a informação 
antecipada de qualquer conduta que possa violar esta política, quer seja direcionada 
ao empregado ou a terceiros. Qualquer Membro da Komatsu que acredite ter sofrido 
ou que saiba que outros possam ter sofrido assédio deve informar imediatamente o 
incidente ao gestor ou ao Departamento de Recursos Humanos, e/ou denunciá-lo à 
Linha Direta de Compliance.

11. PRIVACIDADE DO FUNCIONÁRIO
De acordo com a Parte I, Seção 6 (1) c, a Komatsu compromete-se a proteger os 
dados dos empregados mantidos pela Komatsu. Os dados dos empregados serão 
utilizados com o único propósito de apoiar as operações da empresa e oferecer 
benefícios aos empregados. A Komatsu cumprirá todas as normas locais aplicáveis 
sobre proteção de dados.

A Komatsu implantou salvaguardas para garantir que os dados pessoais sejam 
protegidos do acesso e divulgação não autorizados, incluindo a limitação do acesso 
a esses dados apenas a empregados que tenham uma finalidade comercial legítima.

Todos os Membros da Komatsu são responsáveis por garantir o cumprimento 
desta política de privacidade dos empregados. Nenhum Membro da Komatsu deve 
divulgar ou usar os dados pessoais de outros empregados que venha a obter por 
meio do seu trabalho. As exceções à esta política serão autorizadas previamente 
pelo Departamento Jurídico.

12. SAÚDE E SEGURANÇA
Exemplo: As máquinas para trabalho em metal que uso no meu trabalho estão 
equipadas com um dispositivo de segurança para desligar a máquina ao detectar 
a entrada de uma mão ou qualquer parte do corpo. No entanto, os sensores 
do dispositivo de segurança são tão sensíveis que as máquinas às vezes 
param inesperadamente. Por isso, a produção é reduzida, então vou desligar o 
dispositivo. Isso é um problema?

De acordo com a Parte I, Seção 5 (2), a Komatsu compromete-se a fornecer um 
local de trabalho seguro, saudável e livre de riscos para empregados, contratados e 
a comunidade vizinha. A saúde e a segurança são prioritárias no planejamento e na 
execução de todas as atividades de trabalho nas instalações da Komatsu.

Cada instalação deve atender ou exceder todas as normas aplicáveis em sua 
jurisdição e deve assegurar a existência de condições de trabalho seguras e 
saudáveis para todos os empregados. Condições inseguras observadas pelos 
empregados devem ser imediatamente informadas ao gestor operacional.
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Os encarregados pela segurança e saúde ocupacional, bem como todos os demais 
Membros da Komatsu, devem promover atividades específicas com base na Parte I, 
Seção 5 (2), especificamente de acordo com as seguintes diretrizes de ação:

• Compreender e cumprir integralmente as leis e normas relativas à segurança 
e saúde no trabalho, bem como regras internas, e responder prontamente a 
quaisquer problemas;

• Responder a problemas através de atividades de busca e descoberta de 
fatos por todos os empregados. Para realizar a tarefa acima, espera-se que 
a administração e os sindicatos trabalhem juntos e melhorem ainda mais 
a comunicação;

• Empreender esforços diários para evitar incêndios ou outros desastres por 
qualquer meio e remover todos os riscos possíveis do local de trabalho. 
Também é necessário dedicar todos os esforços para minimizar danos caso 
ocorra um desastre natural;

• Criar um ambiente de trabalho confortável e envolvente para a saúde mental e 
física dos empregados; e

• Fortalecer de forma proativa as iniciativas de segurança e saúde ocupacional, 
não só dentro da Komatsu, mas também em nossos parceiros, como clientes, 
distribuidores e fornecedores.

13. FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICAS
A Komatsu fornece ferramentas de comunicação eletrônica e sistemas de 
informática para auxiliar os empregados na condução dos negócios da Komatsu. 
Essas ferramentas são fornecidas principalmente para fins comerciais, para 
comunicação com outros empregados, clientes e fornecedores, para pesquisar 
tópicos comerciais relevantes e para obter informações comerciais úteis.

Todas as mensagens, arquivos, software ou outros materiais compostos, enviados, 
recebidos ou armazenados nos sistemas de comunicação e de informática da 
Komatsu são e permanecem de propriedade da Komatsu e não pertencem a 
empregados da Komatsu.

O uso não autorizado dos sistemas de informática da Komatsu, incluindo o e-mail 
e acesso à Internet, é estritamente proibido. Os Membros da Komatsu também 
devem rever e cumprir a política da Komatsu em relação à tecnologia da informação. 
Um Membro da Komatsu que viole esta política está sujeito à revogação de e-mail, 
de ferramentas de comunicação eletrônica ou de acesso à Internet, podendo haver 
punições, incluindo a rescisão do contrato de trabalho.
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14. SEGREDOS COMERCIAIS  
    E INFORMAÇÕES PROPRIETÁRIAS

Exemplo: Você está tão orgulhoso da tecnologia exclusiva e avançada usada nos 
equipamentos da Komatsu que deseja contar aos seus amigos sobre ela, mesmo 
que ainda não tenha sido divulgada publicamente. O que você pode dizer a eles?

Os Membros da Komatsu devem manter sigilosos e confidenciais os segredos 
comerciais e as informações proprietárias e confidenciais da Komatsu e de qualquer 
terceiro que tenha confiado esses segredos à Komatsu. Informações proprietárias 
e confidenciais incluem qualquer informação da Komatsu que não seja conhecida 
pelo público em geral. Os exemplos geralmente incluem dados financeiros, números 
de vendas, informações sobre novos produtos, métodos de fabricação, listas de 
clientes e fornecedores, informações de preços, informações sobre aquisições ou 
alienações corporativas, planos de investimento de capital, preços de fornecedores, 
dados de engenharia e desenhos e certas informações dos empregados

Os segredos comerciais e as informações proprietárias ou confidenciais não devem 
ser divulgados para pessoas fora da Komatsu, exceto de acordo com as políticas 
aplicáveis ou com a assinatura de um contrato de não divulgação, por escrito, 
aprovado pelo Departamento Jurídico e apenas de acordo com o acesso ao que 
precisa realmente ser conhecido. Os Membros da Komatsu com acesso a essas 
informações só devem divulgá-las a outras pessoas na Komatsu com base no que 
precisa realmente ser conhecido. Os Membros da Komatsu devem estar atentos 
a divulgações não intencionais, que possam surgir em conversas sociais ou em 
comunicações com os empregados de fornecedores e clientes. Os Membros da 
Komatsu também devem manter sigilosos e confidenciais os segredos comerciais e 
as informações proprietárias e confidenciais de clientes, fornecedores e outros.

Caso um Membro da Komatsu seja obrigado a divulgar ou fornecer um segredo 
comercial ou informações proprietárias e confidenciais da Komatsu a um órgão 
público, tribunal ou outra autoridade governamental, o Membro da Komatsu deverá 
antes consultar o Departamento Jurídico e limitar essa divulgação ao mínimo 
suficiente para atender à essa obrigação. 
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15. PROIBIÇÃO DE USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Exemplo: Você descobre que a Komatsu terá um ótimo trimestre, mas essa 
informação ainda não é pública. Você pode comprar ações da Komatsu antes que 
essa informação seja divulgada ao público?

Os Membros da Komatsu são proibidos de negociar ações de qualquer empresa 
Komatsu com base em “informações materiais não públicas”. Informações 
materiais não públicas são informações não tornadas públicas sobre uma empresa, 
incluindo seus negócios, perspectivas, ações ou mercados, que um investidor 
consideraria como significativas para uma decisão de investimento. Os exemplos 
incluem resultados financeiros reais ou estimados; obtenção ou perda de contratos 
significativos; possíveis fusões, aquisições ou alienações, e grandes mudanças nas 
estratégias comerciais. As leis aplicáveis à Komatsu em todo o mundo proíbem a 
divulgação intencional de informações materiais não públicas, exceto se a Komatsu 
divulgar as informações publicamente.

Se você tem acesso a informações materiais não públicas, pertencentes à Komatsu 
ou a outra empresa, não compre ou venda ações da Komatsu ou da outra empresa 
até que as informações sejam oficialmente divulgadas ao público de acordo com a 
legislação aplicável. Esta política da Komatsu aplica-se a todos os tipos de títulos, 
incluindo ações ordinárias, títulos de dívida etc.

Para cumprir a política da Komatsu, os membros da Komatsu não devem:

• usar informações materiais não públicas para ganhos pessoais ou de terceiros; ou

• transmitir essas informações a outra pessoa que não tenha necessidade de 
conhecer essa informação. 

Qualquer dúvida deve ser dirigida ao Departamento Jurídico.

16. DIVULGAÇÃO
De acordo com a Parte I, Seção 6 (4), é política da Komatsu divulgar dados 
financeiros e informações materiais sobre a Komatsu apenas de forma a 
disponibilizar publicamente essas informações e não comentar as projeções de 
analistas. Exceções limitadas a esta política podem ser autorizadas pelo Presidente 
ou Gestor do Departamento Financeiro da Komatsu Ltd., ou outros executivos que 
venham a ser formalmente indicados.

Qualquer divulgação involuntária de informações materiais não públicas sobre 
a Komatsu por qualquer Membro da Komatsu deve ser prévia e imediatamente 
informada ao Departamento Jurídico para análise e para deliberar se a informação 
deve ser amplamente divulgada.
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Qualquer contato com a mídia pode ser feito somente de acordo com a política 
de Divulgação/Comunicação da Komatsu. Os Membros da Komatsu não devem 
responder a perguntas recebidas de pessoas fora da Komatsu sobre informações 
materiais não públicas. A informação é “material” se, de acordo com a combinação 
total de informações disponíveis sobre a Komatsu, um investidor considerar a 
informação como relevante. O Presidenteou equivalente de cada empresa Komatsu 
deve identificar os empregados autorizados a comunicar informações não materiais 
para publicações comerciais ou outras mídias dedicadas ao nosso setor ou a clientes.

Não publique informações da Komatsu em contas pessoais de redes sociais. Além 
disso, não prejudique a reputação da Komatsu, comunicando-se nas redes sociais 
de forma que essas comunicações pareçam feitas ou aprovadas pela Komatsu. 
Tais comunicações incluem, mas não estão limitadas a temas que poderiam criar 
controvérsias sobre raça, gênero, orientação sexual, credo, religião, nacionalidade 
e questões políticas.

Qualquer dúvida deve ser dirigida pelo diretor de relações públicas ou pelo 
departamento de administração de cada empresa Komatsu ao Departamento  
de Comunicação Corporativa da Komatsu Ltd.

17. SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO
De acordo com a Parte I, Seção 7 (1), as leis e normas aplicáveis também exigem 
que a Komatsu mantenha um sistema de controles contábeis internos.

(1) Sistema de controle interno

Cada Membro da Komatsu tem a responsabilidade de implantar e manter os 
controles internos relativos a seus deveres específicos de trabalho e informar 
problemas dos controles internos ou má conduta em relação aos controles internos 
que cheguem ao seu conhecimento.

(2) Cooperação com auditor interno/externo

Nenhum Membro da Komatsu pode agir para influenciar, coagir, manipular ou 
enganar de forma fraudulenta qualquer auditor público, independente ou certificado, 
no desempenho de auditoria da Komatsu ou qualquer Membro da Komatsu 
envolvido em uma auditoria ou investigação interna. Todos os Membros da Komatsu 
devem cooperar com qualquer auditoria ou investigação realizada pelos auditores 
internos ou externos da Komatsu.
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18. CONTROLES E REGISTROS FINANCEIROS
De acordo com a Parte I, Seção 7 (2), a Komatsu é responsável por registrar, 
preservar e transmitir informações financeiras aos investidores, autoridades 
governamentais, acionistas e outros, e por manter registros precisos e 
razoavelmente detalhados, que reflitam corretamente as operações e a disposição 
de ativos da Komatsu. As leis e normas aplicáveis também exigem que a Komatsu 
mantenha um sistema de controles contábeis internos.

São proibidos registros e entradas falsos ou enganosos relativas ao montante 
ou finalidade das transações, bem como quaisquer outras declarações falsas 
ou omissões. Alguns exemplos de documentos e registros relevantes incluem 
comprovantes, contas, faturas, dados financeiros, relatórios de despesas, 
conhecimentos de embarque, declarações para autoridades governamentais, 
registros de desempenho e contratos com representantes, consultores ou 
outros terceiros.

A manutenção e o relatório de registros da empresa devem ser consistentes 
para fornecer uma base uniforme para medir, gerenciar e relatar as operações da 
Komatsu. Para este fim, os Membros da Komatsu devem:

• manter registros e contas completos e precisos para refletir as operações  
e a disposição dos ativos;

• seguir todos os procedimentos de contabilidade, relatórios e controle definidos 
ou aprovados pelo Gestor do Departamento Financeiro da Komatsu Ltd.;

• obter e documentar todas as aprovações gerenciais necessárias antes 
de envolver a Komatsu em qualquer transação ou divulgação de qualquer 
informação financeira;

• manter os registros seguros, incluindo recursos de informação arquivados  
ou originados em computador; e

• fornecer aos auditores da Komatsu e a outras pessoas autorizadas informações 
precisas e completas, juntamente com o acesso a outros registros de apoio.
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  Diversos 

A. PENALIDADES
A violação das Regras, a ocultação de violações, bem como alterações, falsificações 
ou declarações falsas sobre fatos relacionados a quaisquer violações podem resultar 
em sanções e ações disciplinares. Isso pode incluir a demissão do emprego. Em 
alguns casos, a Komatsu pode denunciar as violações deste Código às autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei, caso essa violação ao Código seja também uma 
violação à lei.

B. LINHA DIRETA DE COMPLIANCE 
A Komatsu Ltd. mantém a Linha Direta Global de Compliance, que trata das 
denúncias feitas pelos Membros da Komatsu, independentemente de onde 
estejam localizados.

Contatos da Linha Direta Global de Compliance

Telefone: 

Fax:

E-mail:

+81-3-3582-2506

+81-3-5561-1837 

comp_hot@global.komatsu

Além disso, as empresas Komatsu implantam e mantêm as Linhas diretas regionais 
de Compliance que tratam adequadamente de queixas de violações ou suspeita de 
violação das Regras, para que os denunciantes possam apresentar as denúncias em 
seu idioma nativo.

Empregados da Komatsu Mining Corp. (KMC) e de suas empresas também podem 
contatar a Linha Direta do Empregado disponível em “Komatsu Konnect.

Observe que os reportes direcionados à Linha Direta Global de Compliance serão 
encaminhados à Linha Direta Regional de Compliance correspondente para 
investigação e aplicação das Regras relevantes. A Linha Direta Global de Compliance 
acompanhará a forma como o relatório é gerenciado pelos encarregados pela Linha 
Direta Regional de Compliance com o objetivo de garantir processos padronizados 
em todo o mundo.

Todas as linhas diretas tentarão manter a confidencialidade de qualquer divulgação, 
mas os Membros da Komatsu devem reconhecer que os requisitos legais e os 
melhores interesses da Komatsu podem eventualmente impedir isso. No entanto, 
a Komatsu não tolerará qualquer retaliação contra um denunciante que apresente 
de boa-fé uma dúvida quanto ao cumprimento das Regras ou forneça de boa-fé 
informações em uma pesquisa ou investigação. Qualquer retaliação individual é uma 
violação deste Código, mesmo quando o retaliador acreditar que o denunciante agiu 
de má-fé. Qualquer Membro da Komatsu que acredite ter sofrido retaliações por 
tomar uma dessas ações é encorajado a denunciar esse fato imediatamente a uma 
das Linhas Diretas acima.
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C. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E CONFORMIDADE
Todos os Membros da Komatsu devem enviar declarações assinadas à respectiva 
administração, afirmando que cumprirão este Código na condução do seu trabalho 
e se comportarão de acordo com os “Cinco Princípios de Conformidade”. O 
documento será fornecido separadamente desse Código.

A alta administração das empresas Komatsu deve certificar a compreensão integral 
deste Código e realizar suas respectivas operações comerciais de acordo com este 
Código. A alta administração enviará as declarações assinadas ao Presidente da 
Komatsu Ltd. com documento específico.

D. REVISÃO
Este Código será revisado periodicamente e deve ser revisto se aprovado 
pelo Comitê de Compliance da Komatsu Ltd. As cópias do novo Código serão 
distribuídas, física ou eletronicamente, a todos os Membros da Komatsu a 
cada revisão.

E. CONFLITO
Nenhuma disposição deste Código deve estar em conflito com qualquer acordo 
entre a Komatsu e qualquer sindicato. Se os termos deste Código estiverem em 
conflito com qualquer acordo, prevalecerá o acordo entre a Komatsu e o sindicato. 
Além disso, nenhuma disposição deste Código pode alterar qualquer regra de 
trabalho aplicável aos membros dos sindicatos em qualquer de nossas instalações.
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