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Prefácio

Prezado(a) colaborador(a),
"A longo prazo, uma negociação honesta será sempre a mais
proveitosa, e o mundo dos negócios valoriza isso muito mais
do que se poderia imaginar." Escritas por Robert Bosch em
1921, essas palavras expressam nossas convicções até hoje:
confiabilidade, credibilidade, responsabilidade, justiça e,
especificamente, legalidade são elementos essenciais do
nosso sucesso empresarial.
Para nós da direção mundial, para todos os colaboradores e
para todas as empresas que compõem o Grupo Bosch, este
firme compromisso é um elo comum que transcende fronteiras e diferenças culturais. Seu significado é de extrema
importância. Para afirmar ainda mais a relevância deste
compromisso, nós resolvemos formalizar neste "Código de
Conduta nos Negócios" o nosso posicionamento em relação
a regulamentações legais e questões éticas. Este documento determina nossa conduta empresarial. Em conjunto
com nossos Valores Bosch, ele oferece uma sólida base
para construir a confiança necessária para o sucesso de
nossa empresa.

Stefan Hartung
Presidente mundial do
Grupo Bosch
Robert Bosch GmbH

Filiz Albrecht
Membro da direção mundial do Grupo Bosch
Robert Bosch GmbH
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Código de Conduta nos Negócios

Introdução
Para nós como empresa, o cumprimento do princípio da
legalidade, assim como uma conduta empresarial justa e
responsável, sempre foram prioridade. De fato, parte central
dos Valores Bosch. Diversas diretrizes e instruções direcionam nossas ações como colaboradores do Grupo Bosch.
Sempre as temos em mente e agimos de acordo com elas.
Para facilitar seu cumprimento, os aspectos essenciais dessas regras da empresa estão resumidas de maneira simplificada nesse Código de Conduta nos Negócios. Caso as mencionadas diretrizes e instruções estejam em contradição
com este Código de Conduta nos Negócios, e caso existam
questões adicionais em relação a estes conteúdos, entraremos em contato com a Organização de Compliance ou o
Departamento Jurídico (C/LS).

Deverão ser observadas instruções e diretrizes
centrais mais específicas que regulem temas
contidos neste Código de Conduta nos Negócios.
Regras internas da empresa não devem contradizer
os princípios básicos do Código de Conduta nos
Negócios.

Em algumas atividades podem ser aplicáveis regulamentações ou leis de outras, até várias, jurisdições. Nós sempre
cumprimos com a respectiva lei aplicável. Isso também
abrange as leis do país para o qual o projeto ou o serviço é
destinado. Em caso de dúvidas, nós buscamos o apoio da
respectiva empresa regional ou unidade de negócios a respeito da legislação local aplicável. Na eventualidade de um
conflito entre a lei local e este Código de Conduta nos Negócios, a legislação local prevalece. Se a situação não é clara,
entraremos em contato com a organização de Compliance
ou o Departamento Jurídico (C/LS).
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“Nós cumprimos a
lei e agimos com
responsabilidade.”
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Os princípios que nos guiam

1. Princípios
Comportamento justo, responsável e em conformidade
com as leis e regras
Nós seguimos o princípio da legalidade em todas as nossas
relações, ações, contratos e outras atividades do Grupo
Bosch. Principalmente, não enganamos clientes, autoridades
ou o público, e não participamos de fraudes semelhantes
cometidas por terceiros.
O cumprimento do princípio da legalidade inclui pagamento
de impostos e taxas alfandegárias aplicáveis, cumprimento
das leis de concorrência e antitruste, proibição absoluta da
corrupção e lavagem de dinheiro, aplicação do estado da
arte na tecnologia, obtenção das licenças governamentais
necessárias, cumprimento das leis de controle de exportação e respeito aos direitos de terceiros. Defendemos este
princípio não somente baseados na possibilidade de graves
consequências que possam surgir em caso de violações e o
potencial dano à empresa como resultado de processos judiciais, multas e pedidos de indenização. Apoiamos, acima de
tudo, o princípio da atividade estritamente legal, independentemente de trazer ou não benefícios ao Grupo Bosch. A legalidade e os Valores Bosch são prioridade frente aos desejos
dos clientes ou outros interesses do negócio.
Somos responsáveis por obedecer às leis aplicáveis a nosso
setor de atuação e verificamos continuamente o nosso ambiente de trabalho em termos de legalidade, responsabilidade
e justiça. Caso exista alguma incerteza sobre qual decisão
devemos tomar em relação à legalidade, responsabilidade e
justiça, nós entraremos em contato com os gestores, a Organização de Compliance, ou o Departamento Jurídico.
Independentemente das sanções previstas em lei, uma violação a este Código de Conduta nos Negócios resulta, por
princípio, em medidas disciplinares e no direito ao ressarcimento contra os envolvidos.

Reportando possíveis irregularidades
É esperado que informemos a nossos gestores sobre potenciais violações das regras contidas neste Código de Conduta
nos Negócios. Também podemos buscar o apoio da Organização de Compliance a qualquer momento. Neste caso,
temos a possibilidade de reportar uma suspeita por meio dos
canais de contato do Compliance. De preferência, as informações enviadas devem ser identificadas, mas o reporte anônimo também é possível. Estas informações serão tratadas
confidencialmente. Colaboradores e parceiros de negócio da
Bosch não serão retaliados ou terão qualquer desvantagem
em razão de informações reportadas de boa-fé. Isto é válido
ainda que se conclua após a verificação que a informação
reportada não tem fundamento.

A quem podemos reportar sobre violações?
Além de nossos gestores ou do departamento
responsável pelo tema, também podemos reportar
violações ao Compliance Officer (diretamente ou por
meio dos canais de contato do Compliance). Seu
respectivo Compliance Officer pode ser encontrado
no BGN, em "Compliance" (https://bgn.bosch.com/
alias/compliance). Nesta página também podem ser
encontradas informações sobre os canais de contato
do Compliance.
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O que são os "canais de contato do Compliance"?
Os "canais de contato do Compliance"
nos oferecem possibilidades adicionais de reportar
possíveis violações aos princípios de compliance
de maneira segura e confidencial. Na maioria dos
países reportes anônimos também são possíveis.
Operados por um fornecedor especializado, os
canais de contato do Compliance são sistemas de
recebimento de reportes pela internet e telefone
(esta opção apenas em alguns países) para todos
os colaboradores e pessoas externas à empresa.
Este sistema mundial está disponível 24 horas
por dia em diversos idiomas. Mais informações
podem ser encontradas no BGN, em "Compliance".
Alternativamente acesse
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
ou http://www.bosch.com/compliance

Como gestores, se recebermos informações de potenciais violações por parte de colaboradores ou terceiros, entramos em
contato com o departamento responsável pelo tema. Encaminharemos temas que tenham impactos legais ao Departamento
Jurídico.
Informações sobre possíveis violações são imediatamente
verificadas por investigações internas. Se as informações forem
comprovadas, as medidas corretivas necessárias serão implementadas.
Cooperação com as autoridades
A Bosch busca uma relação de cooperação com as autoridades.
Como colaboradores e gestores da Bosch, cooperamos completamente quando investigações são realizadas pela Bosch
ou pelas autoridades. São respeitados os direitos relativos ao
testemunho e quaisquer outros direitos procedimentais.
Responsabilidade dos gestores
Como gestores, somos responsáveis por garantir que, nas áreas
sob nossa responsabilidade, não ocorram violações à Lei ou ao

Código de Conduta nos Negócios que possam ser impedidas
ou impossibilitadas através da implementação de controles adequados. Nós garantimos que o cumprimento das normas legais
e regras internas seja constantemente e devidamente monitorado nas áreas sob nossa responsabilidade. Como gestores, nós
também garantimos que nossos colaboradores estejam cientes
de que as violações ao princípio da legalidade e ao Código de
Conduta nos Negócios estão proibidas e que, por princípio e
independentemente da posição hierárquica do colaborador na
empresa, resultam em medidas disciplinares.
Caso um colaborador informe de boa-fé eventuais violações,
nós garantimos que ele será protegido contra retaliações e não
tenha desvantagens. Isto continua válido ainda que a informação seja infundada após verificação.
Como gestores, agimos como modelo para os nossos colaboradores, informamos e discutimos sobre as regras deste Código
de Conduta nos Negócios, e estamos, juntamente com a Organização de Compliance e o Departamento Jurídico, disponíveis
como contato. Somos a força que motiva os Compliance Dialog
que regularmente realizamos em nossos departamentos.
Responsabilidade social
Por iniciativa própria e conforme o interesse de nossa empresa,
agimos de forma responsável, levando também em consideração nosso impacto na sociedade e no meio ambiente.
Acreditamos que a conduta ética é pré-requisito para o sucesso
quando trabalhamos com nossos colegas e parceiros de negócio. Repudiamos qualquer violação aos direitos humanos (por
exemplo, o trabalho escravo e infantil), inclusive em nossos
parceiros de negócios. Quando realizamos nossas atividades,
estamos sempre atentos à reputação do Grupo Bosch. Seguimos o princípio da legalidade e apoiamos os princípios básicos
do tratamento responsável e justo.
Conduta em relação aos colaboradores
Respeitamos e protegemos a dignidade pessoal de cada indivíduo. Encorajamos a diversidade e não toleramos qualquer
discriminação ou assédio contra nossos colaboradores ou por
eles praticado.

6

RZ_BRA_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd 6
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“Nós respeitamos e
protegemos a dignidade de
cada indivíduo.”
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“Agimos conforme o
melhor interesse
da Bosch.”
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Como protegemos as relações de confiança

2. Evitando conflitos de interesse
Atividades paralelas e participações em
empresas externas
Realizamos atividades paralelas apenas com autorização prévia da Empresa. Este consentimento é
concedido quando nenhum interesse da empresa é
afetado pela atividade paralela. Além disso, como
colaboradores apenas podemos nos envolver em
concorrentes, fornecedores ou clientes após informar a empresa sobre cada caso específico de
maneira prévia e por escrito. No caso de participações em capital, a informação prévia por escrito é
obrigatória quando a participação é superior a dez
por cento do capital. Devemos notificar a empresa
por escrito antes de negócios com empresas nas
quais nós, nossos parceiros (cônjuges) ou membros
próximos da família têm participação no capital ou
trabalham em função executiva, sempre que houver
a possibilidade de influenciarmos a relação de negócio e, assim, existir um conflito de interesses.

Contratação de parceiros de negócios para fins
particulares
Se nossas atividades envolvem a negociação, adjudicação ou execução de contratos e isto der margem a um potencial conflito de interesses, devemos
contratar um parceiro de negócios da Bosch para
fins particulares somente após obter autorização
prévia e por escrito da gestão responsável. As regras
deste item não se aplicam a ofertas gerais de produtos e serviços.

O que se entende por "oferta geral de
produtos e serviços"?
Oferta geral são produtos ou serviços
oferecidos a todos sob as mesmas condições
(preço, etc.). Produtos do varejo são um
exemplo. Ao contrário, o que é negociado para
um caso em específico não é oferecido no
geral. Um exemplo para isso é o orçamento de
um pintor para a reforma de um apartamento.
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3. Gerenciamento de informações
Documentos Escritos
Registros e relatórios (internos e externos) devem ser corretos e verdadeiros. Nós cumprimos com os princípios
gerais de contabilidade, que exigem os registros de dados e
outros registros sempre completos, corretos, atualizados e
adequados ao sistema. Nós apenas podemos utilizar informação confidencial da empresa para criar registros, arquivos e similares para atender o interesse direto da Bosch.
Confidencialidade
Informações confidenciais da empresa devem ser mantidas
em sigilo. Essa obrigação se mantém mesmo após o término da relação de emprego.
Proteção aos dados e segurança das informações
Em todos os processos do negócio e em cumprimento à
Lei, garantimos a proteção da privacidade, dos dados pessoais e a segurança de todas as informações do negócio.
Para garantir a proteção técnica e organizacional dos
dados, especialmente contra o acesso não autorizado e
perda, aplicamos um padrão adequado que reflete o estado
da arte e leva em consideração o nível de risco.
Quando desenvolvendo produtos Bosch e novos modelos
de negócio, asseguramos que requisitos estipulados em
leis de proteção de dados e segurança da informação são
considerados já em fase inicial. Além da Organização de
Compliance e do Departamento Jurídico, o principal contato para questões relacionadas ao tratamento adequado
de dados é o Data Security Officer (DSO).

Os princípios abaixo se aplicam quando temos posse ou
conhecimento de informações privilegiadas:
(1) Não adquirimos nem alienamos ações e valores mobiliários com base nessas informações privilegiadas, sejam
estas transações em benefício próprio, em benefício ou em
nome de terceiros.
(2) Não utilizamos informação privilegiada para recomendar
a compra ou venda de ações e valores mobiliários, e de
forma alguma induzimos outros a isso.
(3) Tratamos informações privilegiadas de maneira estritamente confidencial. Nunca as disponibilizamos a terceiros.
Isto também é válido para senhas que permitem o acesso a
informações privilegiadas armazenadas eletronicamente.
Apenas repassamos informações privilegiadas a outros
colaboradores ou consultores externos se o destinatário
necessitar da informação para desempenhar suas tarefas e
caso este seja obrigado a tratar as informações de maneira
estritamente confidencial.

Como identifico informações privilegiadas?
Exemplos de informações privilegiadas incluem
números de vendas que não são destinados a
publicação, informações referentes a projetos de
M&A, medidas significativas de reestruturação,
nomeações no conselho de administração e
conselho de supervisão antes de sua publicação
oficial, conclusão ou rescisão de um contrato
substancial com um cliente ou fornecedor,
processos judiciais importantes ou negociações
com órgãos governamentais.

Informações privilegiadas
Informações privilegiadas são informações não conhecidas
pelo público, e que podem afetar o valor de ações ou outros
instrumentos financeiros ("valores mobiliários").

10

RZ_BRA_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd 10

08.07.19 17:24

“Nós protegemos as
informações confidenciais e
manuseamos dados sensíveis
com responsabilidade.”
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Como moldamos nossas relações de negócios

4. Conduta em relação a parceiros de negócios e terceiros
Lei da concorrência e antitruste
Respeitamos as regras da livre concorrência no âmbito das leis
vigentes. É do nosso conhecimento que entre concorrentes
são proibidas a troca de informação ou acordos sobre divisão
de territórios e de clientes, preços e componentes de preços,
relacionamento com fornecedores e condições de fornecimento, capacidade de produção, e termos e condições de propostas. O mesmo é válido para a troca de informações sobre
estratégias de mercado ou de investimento. Sabemos que a
este respeito não apenas estão proibidos os contratos por
escrito, mas também acordos verbais e tácitos, bem como a
conduta paralela consciente (estratégias de preços que ocorrem sem um acordo entre as partes).
Apenas em casos estritamente excepcionais nós colaboramos
para troca informações sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento. Nós não restringimos a liberdade dos clientes e compradores na formação de seus preços de venda e não fazemos
nenhuma tentativa de exercer tal influência. Cumprimos as
regulamentações nacionais referentes à cláusulas que restringem a concorrência em contratos com clientes ou fornecedores. Não abusamos de uma forte posição de mercado para
impor preço discriminatório, fazer negócios que dependem da
compra conjunta de outros produtos ou recusar fornecimento.
Relações com fornecedores e clientes
Nossos acordos com clientes e fornecedores são completos,
inequívocos, formais, e incluem as alterações e adições posteriores. Isto também é aplicável para acordos para pagamento de bônus, subsídio de verbas para publicidade ou promoções de vendas. Cumprimos estritamente com as regras
internas de duplo controle, assim como de separação das
funções de execução e revisão. Nós selecionamos fornecedores exclusivamente com base em seus méritos concorrenciais, após a comparação de preços, qualidade, desempenho e
adequação dos produtos ou serviços oferecidos.

Corrupção
Não toleramos qualquer forma de corrupção. Práticas de
corrupção por colaboradores ou parceiros de negócios são
passíveis de punição perante a Lei. A corrupção distorce o
mercado, resulta em prejuízos financeiros e causa danos à
reputação da empresa.

Quais são as consequências da corrupção?*
Para as empresas, a corrupção causa custos mais
elevados e oportunidades menores de investimento,
crescimento e inovação. Ela estabelece dependências
e impede relações de negócios sustentáveis. Os
produtos se tornam mais caros, as economias crescem
mais lentamente e não atingem seu nível potencial de
prosperidade. Como resultado, a corrupção causa
desvantagens para todos.
* Com base na Transparência Internacional

Procedemos de maneira extremamente restritiva em relação
a oferecer gratificações a funcionários públicos e agentes
em posições similares. Queremos evitar até mesmo uma
aparente tentativa de influência. Não aceitamos gratificações de funcionários públicos. Também não oferecemos
ou entregamos a funcionários públicos benefícios e vantagens para que realizem ou acelerem atos e procedimentos
oficiais. Seguimos estas regras ainda que tenhamos direito à
realização do ato ou procedimento oficial ou que o funcio
nário público viole seus deveres oficiais.
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“Nossa conduta é
justa e íntegra.”
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08.07.19 17:24

Quem é considerado funcionário público?
Funcionários públicos são pessoas que ocupam cargos
e funções públicas. São exemplos: servidores públicos,
juízes, fiscais, professores de universidades públicas e
funcionários de institutos de teste e metrologia que
executam tarefas sob autorização governamental.
Funcionários de empresas públicas, organizadas em
forma de direito privado e que desempenham serviços
públicos (por exemplo, serviços de utilidade pública),
também podem ser funcionários públicos em
determinadas jurisdições.

Em nosso negócio e em especial nas relações com clientes
e fornecedores, também não praticamos qualquer forma de
corrupção ou tentativa indevida de influenciar decisões
negociais. Isto é válido principalmente em acordos referentes a intermediação, adjudicação, entrega, processamento
e pagamento de pedidos. Não concordamos com quaisquer
pagamentos que possam ser destinados total ou parcialmente ao pagamento de subornos.
Obrigamos representantes ou outros intermediários que
utilizamos para obter pedidos ou autorizações a comprometerem-se a não pagar ou aceitar subornos, nem conceder
benefícios indevidos, bem como a não se deixarem subornar. Caso este princípio seja violado, está previsto contratualmente o direito a uma rescisão sem aviso prévio.
Procedemos de maneira extremamente restritiva ao aceitar e
conceder presentes e outras gratificações, incluindo convites.
Se nos deixarmos influenciar de forma indevida por funcio
nários públicos, clientes, fornecedores ou outros terceiros,
ou se tentarmos os influenciar de maneira desonesta, estaremos sujeitos à medidas disciplinares – além de eventuais
consequências previstas em Lei. Reportamos à gestão e ao
Compliance Officer tentativas de funcionários públicos,
fornecedores, clientes ou outros terceiros de influenciar
nossas decisões de maneira desonesta.

Como colaborador da Bosch, posso convidar
clientes para jantar?
Nós podemos convidar clientes para um jantar,
contanto que isso esteja relacionado aos negócios
e o valor respeite um limite razoável. Um jantar é
relacionado aos negócios, por exemplo, quando
realizado na sequência de um Workshop ou de uma
apresentação de produto, e quando são discutidos
temas relacionados aos negócios Bosch. Um jantar
é razoável quando seu custo não excede o que
é apropriado para a região. Em caso de dúvidas,
entraremos em contato com nosso Compliance Officer.

Em caso de violações, reagimos de maneira adequada, por
exemplo, através de bloqueio de pedidos ou rescisão de
contrato.
Rotação de pessoal em áreas sensíveis
Em áreas sensíveis, como Compras e Vendas, buscamos
efetuar, por princípios, uma regular rotação de pessoal (job
rotation). Em muitos casos, isso também serve para fomentar nossa evolução profissional.
Doações
A Fundação Robert Bosch está ativa nas áreas de relações
internacionais, saúde, educação, ciência e cultura. Ela é tanto
uma fundação que persegue seus objetivos com programas
próprios, como também de incentivo, que permite a terceiros
desenvolver e implementar seus projetos. Em paralelo, as unidades de negócios do Grupo Bosch expressam seu comprometimento com a sociedade civil através de doações em
dinheiro e bens para as áreas de educação, da ciência, da
cultura e para causas sociais. As regras que regulam a concessão dessas doações são definidas exclusivamente pela
Direção Mundial da Robert Bosch GmbH ou pela direção executiva das unidades de negócios. Ao fazer essas doações,
não estamos motivados por interesses próprios e fazemos
uma clara diferenciação entre essas doações e patrocínios.
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“Não toleramos
a corrupção.”
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“Sabemos de nossa
responsabilidade
em relação ao
meio ambiente e
à sociedade.”
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Como desenvolvemos e produzimos
Quais princípios são aplicáveis no
desenvolvimento de produtos?
Todo o tempo, nossas ações são baseadas no
princípio da legalidade e em nosso compromisso
"Tecnologia para a vida". Legalidade e os Valores
Bosch têm prioridade em relação às solicitações do
cliente. Quando desenvolvendo e aplicando funções,
a Bosch respeita os seguintes princípios:
• O desenvolvimento de funções para reconhecimento
de ciclo / teste não é permitido (tanto em
plataformas Bosch, quanto em funções ou software
desenvolvidos pela Bosch a pedido do cliente).
• A aplicação deve funcionar de maneira que, sob
condições normais de operação, em todo trabalho/
parametrização do programa a performance
contratualmente acordada seja entregue, a vida
humana seja protegida da melhor forma possível, e
os impactos ao meio ambiente e os recursos sejam
mínimos. Otimizar produtos somente para satisfazer
um ciclo de teste não é permitido.
Estes princípios se aplicam a todos os produtos
Bosch (incluindo serviços) em todas as fases de
desenvolvimento do produto e também devem
ser observados durante o monitoramento do
produto. Estes princípios nos ajudam a consagrar
nosso compromisso "Tecnologia para a vida". Eles
expressam a prioridade absoluta da conduta legal.

"Tecnologia para a vida". Nossos produtos estão sempre minimamente no estado da arte. Se colocar estes requisitos em
prática resulte em conflitos, nós os discutimos abertamente.
Quaisquer conflitos serão resolvidos de acordo com o princípio da legalidade, os princípios da conduta responsável e
justa nos negócios, e os demais Valores Bosch.

6. Propriedade intelectual de terceiros
Na propriedade intelectual de terceiros se incluem os diretos
comerciais protegidos (como patentes, marcas, projetos registrados) e os direitos autorais (como software, direitos de imagem) de terceiros. Nós respeitamos a propriedade intelectual
de terceiros e, por princípio, somente a utilizamos se recebemos os direitos correspondentes. Podemos utilizar e transmitir
know-how de terceiros que não seja protegido por direitos de
propriedade industrial ou direitos autorais apenas se não houver nenhuma disposição legal em contrário. Se este know-how
de terceiros nos foi disponibilizado sob um acordo de confidencialidade, ele poderá ser utilizado e distribuído conforme
estipulado pelas disposições deste acordo de confidencialidade. Isto inclui, principalmente, desenhos de produção de
terceiros, bem como dados, medidas e tolerâncias obtidos de
terceiros.
Nós utilizamos software de terceiros – inclusive open source
software e firmware – apenas no âmbito permitido em Lei e
em conformidade com os termos da licença.

5. Padrões para produtos e serviços

7. Segurança no trabalho, proteção da
saúde, do ambiente e contra incêndios

Qualidade excepcional é nossa força. Fornecemos produtos
seguros com a melhor qualidade e confiabilidade. Dessa
maneira, atendemos às necessidades e expectativas de nossos clientes. No desenvolvimento e na fabricação de produtos, bem como na prestação de serviços, somos sempre guiados pelo princípio da legalidade e nosso compromisso

É nossa obrigação prevenir riscos contra as pessoas e o meio
ambiente, ter o mínimo de impacto sobre o meio ambiente e
conservar recursos naturais. Processos, instalações operacionais e equipamentos operacionais devem cumprir com as diretrizes legais e internas aplicáveis em matéria de segurança e
saúde ocupacional, proteção ambiental e contra incêndios.
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“Falamos abertamente
sobre riscos e incertezas.”
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Como lidamos com este Código

8. Comunicação e treinamento
Somos regularmente informados sobre temas atuais
relacionados a este Código de Conduta nos Negócios.
Mantemos um diálogo regular sobre temas de Compliance e falamos abertamente sobre riscos. Recebemos
treinamentos frequentes sobre temas específicos.

9. Sistema de controles internos
A Bosch mantém um sistema de controles internos. Dentro de sua área de responsabilidade, a diretoria executiva de todas as unidades de negócios é responsável
pelo cumprimento das regras deste Código de Conduta
nos Negócios, assim como das demais regras internas
da empresa.
O Departamento Corporativo de Auditoria Interna (C/AU),
e suas unidades regionais, possuem direito ilimitado de
solicitar informação e realizar auditorias, considerando
que isso não seja contrário à Lei ou regras internas da
empresa.

Nota:
As regras contidas neste Código de Conduta nos
Negócios se aplicam aos contratos de emprego
entre a respectiva empresa do Grupo Bosch
e seus colaboradores. Terceiros não obtém
quaisquer direitos a partir deste Código de
Conduta nos Negócios.
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Informações e contatos

Informações mais detalhadas podem ser encontradas em
www.bosch.com/compliance e
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)
Caixa Posta 10 60 50
70049 Stuttgart
Alemanha
Telefone +49 711 811-48643
compliance.management@de.bosch.com
compliance.officerLA@bosch.com
2022-01-01
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