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A Letter From Our Executive Chairman and CEO

Caro Colega,

Obrigado pelo tempo despendido para ler o nosso Código de Conduta. Na 
qualidade de colaboradores da Tech Data, temos todos a responsabilidade 
de conhecer e pôr em prática os princípios e as normas que fazem da 
nossa empresa uma líder no setor, extremamente respeitada, conceituada 
e de confiança.

A Tech Data foi construída a partir de uma base sólida de valores 
partilhados — princípios que nos continuam a manter ancorados à 
nossa missão e que nos ajudam a percorrer territórios desconhecidos 
num panorama de Tecnologias da Informação (TI) em constante 
mudança. Estes valores — integridade, excelência, responsabilização, 
colaboração e inclusão — são a pedra basilar da nossa cultura, dando-
nos uma comunhão de objetivos à medida que envidamos esforços para 
proporcionar a melhor experiência possível as nossos parceiros de canal e 
uns aos outros.

Na Tech Data e nas nossas comunidades, as medidas que tomamos são 
um reflexo de quem somos e têm um enorme impacto na reputação 
da nossa empresa. O nosso Código resume os principais elementos de 
políticas da empresa, que foram criadas para assegurar uma conduta 
lícita e ética, e define claramente as expetativas em relação às nossas 
atividades profissionais, para que as medidas que tomamos sejam as 
corretas.

O Código aplica-se a todos nós: Colaboradores, executivos e membros do 
Conselho de Administração da Tech Data. Foi criado para servir de guia em 
relação à conduta adequada e como um recurso para o ajudar a tomar 
as decisões corretas. Leia-o, conheça-o e, quando parecer que algo não 
está bem, manifeste-se. A Tech Data confia em si para levantar questões 
e preocupações, a fim de podermos melhorar continuamente os nossos 
processos e resolver quaisquer problemas que possam surgir.

Obrigado pela sua dedicação contínua à Tech Data e pela sua ajuda 
no âmbito da proteção e reforço da nossa reputação de integridade e 
excelência.

Rich Hume, CEO

Bob Dutkowsky, Executive Chairman
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OS NOSSOS VALORES PARTILHADOS

Os nossos valores são a base a partir da qual trabalhamos e impulsionamos diariamente a 
nossa organização, com uma comunhão de objetivos.

• Integridade: Fazemos o que está correto.  
A integridade é a base da nossa atividade. Somos honestos, transparentes e fazemos sempre o 
que está correto, ao agirmos segundo os mais elevados padrões de ética e equidade.

• Excelência: Proporcionamos experiências excelentes.  
Envidamos esforços para alcançar os mais elevados níveis de desempenho em tudo o que 
fazemos. Proporcionamos a melhor experiência possível aos nossos parceiros de canal e 
mutuamente.

• Responsabilização: Cumprimos as nossas promessas.  
Cumprimos as nossas promessas e honramos os nossos compromissos. Definimos expetativas 
claras e, em seguida, capacitamos e confiamos uns nos outros com vista à tomada de decisões 
para concretizarmos as nossas metas coletivas.

• Colaboração: Apoiamo-nos mutuamente.  
Ouvimo-nos e apoiamo-nos mutuamente. Trabalhamos em conjunto, procurando sempre 
formas melhores e mais inovadoras de sermos ágeis, reduzirmos a complexidade e 
melhorarmos a nossa atividade.

• Inclusão: Ganhamos juntos.  
Acreditamos que a nossa força de trabalho global diversificada fomenta o nosso êxito. 
Proporcionamos um ambiente inclusivo, acolhedor e enriquecedor para os nossos colegas e as 
respetivas ideias.

Uma introdução ao Código
O Código é o nosso guia para tomarmos as decisões empresariais certas com base na integridade. Trata-se 
de um recurso que fornece respostas e indica o caminho a seguir quando enfrentamos situações complexas 
e difíceis.

Por que razão temos um Código
O Código reflete o empenhamento firme da Tech Data em relação ao desenvolvimento da sua atividade 
em consonância com os nossos valores partilhados, políticas e leis aplicáveis. O Código define o 
comportamento que é esperado de nós quando interagimos uns com os outros, com os nossos parceiros 
empresariais e com as nossas comunidades.

Como é que o Código se aplica a mim
Somos todos responsáveis por conhecer o Código e por manifestar-nos quando vemos má conduta. 
Pergunte sempre a si mesmo se as suas ações são coerentes com os nossos valores partilhados. 
Este Código não pode fornecer todas as respostas, por isso, se tiver dúvidas sobre alguma coisa, 
solicite orientações.

Ao concorrer de forma leal e ao seguir todas as leis aplicáveis, reduzimos 
o risco para a nossa empresa e para os nossos parceiros empresariais, e 
reforçamos a reputação de integridade da nossa empresa.
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Quem deve seguir o Código?
O Código de Conduta aplica-se a todas as pessoas na Tech Data. Isto inclui os membros do nosso Conselho 
de Administração, executivos, colaboradores e agentes que agem em nome da Tech Data em todo o 
mundo. Também esperamos que os nossos parceiros empresariais sigam estes mesmos princípios. O 
Código liga-nos a todos, assegurando a consistência na forma como desenvolvemos a nossa atividade, 
independentemente da cultura ou do local.

As suas responsabilidades enquanto colaborador da Tech Data são:
•  Agir com integridade, respeito e profissionalismo.

•  Tomar decisões bem fundamentadas e dentro da lei.

•  Nunca comprometer a reputação da Tech Data ou a sua própria reputação.

•  Ser honesto.

•  Perguntar e manifestar-se quando tem dúvidas ou testemunha uma má conduta.

•  Assegurar que a conformidade faz parte da cultura da sua equipa.

Expetativas adicionais para Responsáveis
Espera-se dos Responsáveis que criem um ambiente propício a uma cultura de conformidade e de 
comunicação aberta, em que os colaboradores se sintam à vontade para levantar preocupações, sem 
medo de retaliação. Espera-se de todos os Responsáveis que:

• Sigam o Código, as políticas da Tech Data e as leis e regulamentos aplicáveis.

• Estejam disponíveis para qualquer pessoa que levante uma preocupação e levem as 
preocupações dos colaboradores a sério.

• Nunca retaliem contra qualquer pessoa que levante uma preocupação e protejam os outros 
contra possíveis ações de retaliação.

• Comuniquem imediatamente suspeitas de má conduta. Nunca encubram ou ignorem situações 
de má conduta ou retaliação.

• Liderem através do exemplo, assumindo a responsabilidade e responsabilizando os outros, 
e evitando até mesmo a aparência de violar o Código ou a lei.

• Integrem a conformidade na cultura da sua equipa.

 −  Criem um ambiente que incentiva a comunicação direta em relação a questões ou 
preocupações relacionadas com o Código ou as leis aplicáveis. 

 −  Reconheçam os colaboradores que demonstrem integridade e empenhamento em relação 
à conformidade.

 −  Sejam proativos, identifiquem potenciais pontos fracos e tomem medidas corretivas 
quando adequado.

Se os Responsáveis não comunicarem violações de que tenham conhecimento na nossa empresa, poderão 
ser sujeitos a sanções disciplinares, incluindo o despedimento. Também se espera dos Responsáveis que 
exerçam uma supervisão adequada nas suas áreas de responsabilidade, para estarem cientes das coisas 
que podem criar riscos para a nossa empresa e tomarem medidas para atenuar esses riscos.

A Tech Data cumpre todas as leis e regulamentos nas áreas geográficas onde 
desenvolvemos a nossa atividade. Em alguns casos, a política regional e as 
leis locais podem ser mais rigorosas do que as políticas mencionadas neste 
Código. Quando isto acontecer, deve seguir a política e as leis locais.



Página 7

Renúncias
Quaisquer renúncias ou exceções ao Código devem ser divulgadas ao Presidente regional aplicável, 
juntamente com o motivo para o pedido. O pedido também será analisado pelo Departamento de Ética 
e Conformidade. Se a renúncia envolver um responsável executivo, executivo financeiro ou membro do 
Conselho de Administração da Tech Data, apenas o Comité de Auditoria do Conselho de Administração 
poderá conceder esta renúncia, que deve ser divulgada conforme exigido pelas regras da bolsa 
NASDAQ OMX.

O custo do incumprimento
O incumprimento dos princípios do nosso Código pode colocar em risco a reputação da nossa empresa. 
Para os nossos acionistas, fornecedores e clientes, é importante saber que a Tech Data é um parceiro 
empresarial de confiança. As empresas com fortes culturas de integridade costumam ser respeitadas no 
mercado, o que proporciona uma vantagem competitiva e resultados comerciais positivos.

Sabia que as violações do Código: 

•  São sempre evitáveis.

•  Podem perturbar a atividade quotidiana e desviar o foco do serviço aos 
nossos clientes.

•  Podem prejudicar a reputação da Tech Data e pôr a nossa empresa em risco.

•  Podem resultar em multas pesadas e em possíveis processos penais.

Os colaboradores que violem o Código, as políticas da Tech Data ou a lei enfrentarão medidas disciplinares, 
que poderão incluir o despedimento, mesmo se não beneficiarem da violação a título pessoal. Se ocorrer 
uma violação da lei, poderão ser impostas sanções por um regulador ou tribunal.

Manifestar-se cedo pode:
• Mitigar uma situação.

• Minimizar o risco e a perturbação para a nossa atividade.

• Proporcionar clareza e resolver potenciais problemas de forma atempada.

• Proteger as vítimas de assédio, discriminação ou de outros tipos de má conduta.
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Não retaliação
A Tech Data está empenhada em proteger os direitos das pessoas que comunicam de boa-fé preocupações 
sobre suspeitas de má conduta.

A Tech Data não tolera atos de retaliação — tais como despedir, despromover ou assediar qualquer pessoa 
por ter apresentado um relatório de boa-fé ou por participar numa investigação.

Se achar que alguém retaliou contra si, deve comunicar a situação imediatamente. 

Qualquer ato de retaliação é uma violação do Código e constitui motivo para a instauração de sanções 
disciplinares, incluindo o despedimento. Consulte a Política Contra a Discriminação, o Assédio e a 
Retaliação para obter mais informação. 

Comunicar de “boa-fé” significa que acredita que a informação é precisa. 
Não se baseia no resultado, ou em vir a verificar-se que o comportamento 
denunciado é ilegal ou não é ético.

Aplicação aos parceiros empresariais
Esperamos que os nossos parceiros empresariais ajam de forma ética, responsável e em conformidade com 
os princípios estabelecidos pelo nosso Código e pela lei aplicável. Se for responsável pela contratação ou 
gestão de um terceiro, é sua responsabilidade assegurar que este goza de boa reputação e compreende os 
requisitos do nosso Código. Os Princípios de Integridade dos Fornecedores da Tech Data estabelecem e 
comunicam os requisitos fundamentais para ser um fornecedor de bens ou serviços à Tech Data.

Levantar uma preocupação
Tem a responsabilidade de levantar preocupações e fazer perguntas. Levantar preocupações imediatamente 
permite à nossa empresa resolver os problemas de forma precoce, antes da ocorrência de consequências 
mais graves. Se tiver uma dúvida ou uma preocupação, por norma, é melhor começar por dirigir a mesma 
ao seu superior hierárquico direto. Se não se sentir à vontade para falar com o seu superior hierárquico, 
ou caso a sua preocupação não seja resolvida, deve contactar outro membro da direção, o Departamento 
de Recursos Humanos, um Consultor de Ética, o Departamento Jurídico, ou o Departamento de Ética e 
Conformidade da Tech Data, através do e-mail {EthicsandCompliance@techdata.com}.

Comunique uma preocupação se observar comportamento que:

 • É ilegal

 •  Não cumpre as políticas da Tech Data 

 •  Não é coerente com os valores fundamentais da Tech Data 

 •  Afetaria negativamente a Tech Data

 •  Ficaria preocupado se o mesmo fosse divulgado na imprensa  

Em caso de dúvidas, solicite aconselhamento.

Independentemente da forma como partilhar uma preocupação, a Tech Data lidará imediatamente com 
a mesma e envidará todos os esforços para salvaguardar a sua privacidade durante e após a investigação. 
A sua obrigação é dizer a verdade e participar na investigação, conforme necessário.
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O processo interno
A Tech Data investigará todos os relatórios feitos de boa-fé e tomará medidas adequadas, quando 
necessário, seguindo estes passos:

1.  Formar uma equipa de investigadores qualificados e independentes.

2.  Recolher factos e realizar entrevistas.

3.  Manter o nível de direção adequado informado ao longo de todo o processo e ajudá-lo a determinar 
os passos seguintes, com base nos factos.

4.  Comunicar regularmente com a pessoa que comunicou a preocupação.

Disciplina para violações
Todos os colaboradores são responsáveis por conhecer o Código e as políticas da empresa. Os 
colaboradores e os parceiros empresariais devem cumprir as leis e regulamentos aplicáveis nos países 
onde desenvolvem a sua atividade. As violações do Código, das políticas da empresa ou da lei podem ter 
consequências graves para as pessoas envolvidas e para a Tech Data, como por exemplo, prejuízo para 
a nossa reputação, multas e possível responsabilidade civil ou penal. Os colaboradores que apresentem 
um comportamento sem ética ou ilegal serão sujeitos a medidas disciplinares, incluindo o despedimento. 
A Tech Data encaminhará os casos para as autoridades governamentais, quando adequado.

A Linha de Ética da Tech Data está disponível online e através do telefone, 
24 horas por dia, sete dias por semana, em todo o mundo. Na maioria dos 
países, os colaboradores podem escolher manter o anonimato quando fazem 
uma comunicação através da Linha de Ética. No entanto, esteja ciente de que 
manter o anonimato poderá prejudicar a capacidade da Tech Data resolver as 
suas preocupações, se não for possível contactá-lo para fazer perguntas de 
seguimento. Para levantar uma preocupação online ou para consultar uma lista 
de números globais, visite techdataethicsline.com.

 

A Linha de Ética é gerida por uma empresa independente, que não está afiliada à Tech Data.
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No local de trabalho

Evitar o assédio e a discriminação
A Tech Data mantém uma cultura no local de trabalho que prima sempre pelo respeito e pelo 
profissionalismo. A Tech Data nunca tomará decisões com base na raça, religião, cor, nacionalidade, 
idade, sexo, deficiência, orientação sexual, condição de veterano, identidade ou expressão de género, ou 
qualquer outro fator protegido por lei. A Tech Data também providencia todas as adaptações razoáveis para 
colaboradores qualificados portadores de deficiência.

Um ambiente de trabalho que prima pelo respeito é livre de intimidação, 
assédio e perseguição. Isto inclui qualquer conduta indesejada que cria uma 
situação intimidante ou ofensiva. O assédio pode assumir a forma de ações 
físicas, afirmações verbais ou materiais – tais como vídeos, imagens ou 
e-mails inadequados. O assédio sexual inclui avanços sexuais indesejados, 
comentários grosseiros ou piadas de natureza sexual. A Tech Data não irá 
tolerar qualquer tipo de assédio.

Se for vítima, ou tiver conhecimento, de qualquer ato de discriminação ou assédio, contacte o seu 
superior hierárquico ou quaisquer das outras opções disponíveis para comunicar a situação. Consulte 
a Política Contra a Discriminação, o Assédio e a Retaliação para obter mais informação.

Saúde e segurança no local de trabalho
A Tech Data está empenhada em ter um local de trabalho que seja seguro, saudável e não ameaçador. 
Temos implementadas várias políticas e procedimentos relacionados com a saúde e a segurança, nos vários 
locais onde estamos presentes, e estamos empenhados em cumprir as leis relativas à segurança em todos 
os países onde desenvolvemos a nossa atividade. Analisamos e melhoramos continuamente as nossas 
práticas de trabalho e o funcionamento seguro das nossas instalações. A nossa empresa proíbe a venda, 
compra, consumo ou posse de drogas ilegais – ou a utilização indevida de álcool ou medicamentos sujeitos 
a receita médica – nas instalações da empresa ou durante a prossecução das atividades da empresa. Se 
for oferecido álcool num evento da empresa ou de negócios, tem a responsabilidade de comportar-se de 
maneira profissional.

A Tech Data proíbe os atos ou ameaças de violência. Isto inclui o 
comportamento agressivo ou intimidante, bem como a linguagem da 
mesma ordem, tanto escrita como oral, independentemente da intenção.

O nosso ambiente de trabalho, condições de trabalho e direitos humanos
A Tech Data desenvolve a sua atividade em todo o mundo e abraça a diversidade da sua força de trabalho. 
Estamos empenhados em tratar todas as pessoas de forma justa e equitativa e proibimos que qualquer 
colaborador seja tratado de forma cruel ou desumana. Cumprimos a legislação laboral em todos os países 
onde desenvolvemos a nossa atividade. A Tech Data cumpre todas as leis aplicáveis de remuneração e carga 
horária, incluindo as regras referentes ao salário mínimo, às horas extraordinárias e ao número máximo de 
horas de trabalho. O emprego deve ser escolhido livremente. O tráfico humano e o trabalho forçado, servil 
ou involuntário são proibidos, tal como a exploração das crianças e o trabalho infantil. A empresa também 
respeita integralmente o direito dos seus colaboradores à liberdade de associação.
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Liberdade de associação 

A Tech Data reconhece aos seus colaboradores os direitos de se associarem 
livremente com grupos à sua escolha, de procederem à negociação coletiva 
e de partilharem ideias ou preocupações com a direção em relação às 
condições de trabalho ou às práticas da direção. No local de trabalho, isto 
significa, em termos gerais, que os colaboradores têm o direito de escolher 
filiar-se num sindicato. A Tech Data não tolera a discriminação, o assédio 
ou a retaliação contra qualquer pessoa que exerça o direito de se filiar 
num sindicato.

Proteção da informação
Os nossos colaboradores e parceiros empresariais confiam-
nos algumas das suas informações mais importantes. Estamos 
empenhados em tratar essas informações com cuidado e em 
respeitar as expetativas de privacidade razoáveis dos nossos 
colegas e parceiros empresariais.

As informações confidenciais apenas devem ser partilhadas 
com outros colaboradores que estão autorizados e têm uma 
necessidade comercial legítima de conhecer as mesmas. Deve 
proteger todas as informações confidenciais que estão na sua 
posse.

A menos que esteja autorizado a fazê-lo, não deve revelar informações confidenciais a ninguém externo 
à Tech Data. Se está autorizado a partilhar informações confidenciais com um terceiro e tem uma 
necessidade comercial legítima, deve estar em vigor um acordo de confidencialidade devidamente assinado 
antes da realização de quaisquer discussões confidenciais. Não assine um acordo de confidencialidade de 
outra empresa ou aceite alterações aos nossos acordos de confidencialidade padrão sem a aprovação do 
Departamento Jurídico. Consulte a Política Mundial de Divulgação para obter mais informação.

•  Não discuta informações confidenciais em quaisquer locais públicos ou onde 
possa ser ouvido por terceiros.

•  Não deixe as informações confidenciais sem vigilância em qualquer 
momento.

•  Nunca publique informações confidenciais da Tech Data em websites 
externos, incluindo nas redes sociais.

As informações confidenciais referem-se a qualquer coisa que não seja 
do domínio público e podem incluir, mas sem caráter limitativo: segredos 
comerciais, resultados financeiros, planos de preços, listas de clientes, 
números de vendas e documentos estratégicos.

Informação pessoal
Recolhemos e conservamos determinada informação pessoal confidencial, que é necessária para 
desenvolver a nossa atividade e para ajudar a nossa empresa a trabalhar de forma eficaz.

Informações pessoais tais como números de telefone, nomes, endereços de e-mail e outras informações 
podem estar sujeitas a regras especiais. Deve respeitar e proteger a confidencialidade destas informações 
e não deve aceder, partilhar ou usar de outra forma estes registos, a menos que exista uma necessidade 
comercial legítima e tal esteja em conformidade com a legislação local.
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A informação pessoal confidencial pode incluir, mas sem caráter limitativo:

 •  Deficiências, problemas pessoais de saúde ou procedimentos 
médicos

 •  Remuneração e análises do desempenho

 •  Informações de contacto, tais como moradas e números de telefone

Gestão de registos
Um registo comercial é qualquer documento, incluindo informação armazenada eletronicamente, que 
diz respeito às operações comerciais da Tech Data. É sua responsabilidade assegurar que os registos 
são conservados em conformidade com a Política de Gestão de Registos da Tech Data e o Plano de 
Conservação, que descreve o prazo pelo qual os registos devem ser conservados para satisfazer os 
requisitos legais e regulamentares. Os registos podem ser guardados em formato físico ou eletrónico, 
devendo ser sempre protegidos, estar legíveis e ser recuperáveis. Quando um registo cumpriu os seus 
requisitos em termos de conservação, deve ser permanentemente eliminado ou destruído.

Determinados registos podem ser identificados como sendo relevantes para uma investigação, auditoria 
ou contencioso. Nesse momento, poderá receber um aviso de “retenção legal” do Departamento Jurídico, 
com instruções para manter determinados documentos (em papel ou em formato eletrónico). Isto significa 
que quaisquer documentos relacionados com a retenção legal não devem ser eliminados, alterados 
ou destruídos, em nenhuma circunstância. O incumprimento de uma retenção legal pode resultar em 
medidas disciplinares, conforme permitido por lei. Para além disso, nunca falsifique ou modifique de forma 
inadequada registos comerciais. Fazê-lo não só é contrário à ética, como também pode constituir um crime.

Propriedade intelectual
É nossa obrigação proteger os ativos da Tech Data e fazer cumprir os direitos de propriedade intelectual (PI) 
da nossa empresa. Na medida permitida por lei, a nossa empresa é proprietária de toda a PI que é criada por 
colaboradores da Tech Data, caso a mesma esteja relacionada com a atividade da empresa.

Também devemos respeitar a PI que pertence a outras empresas. Tenha especial cautela quando usar o 
nome ou o logótipo de outra empresa, uma vez que isto pode infringir os direitos de propriedade intelectual 
dessa empresa. Respeitamos todos os contratos de licenciamento pertencentes a terceiros quando 
trabalhamos com programas de software num computador da empresa ou noutro recurso informático. 
Apenas é permitido usar software devidamente licenciado pela Tech Data para fins comerciais.

Utilização dos sistemas informáticos da Tech Data
Deve usar qualquer equipamento fornecido pela Tech Data de forma responsável. Embora a Tech Data 
permita a utilização pessoal de tecnologias fornecidas pela empresa em determinadas circunstâncias, deve 
exercer profissionalismo e fazer uso do senso comum quando utilizar os recursos informáticos da Tech Data 
para fins pessoais. Não poderá transferir software não licenciado ou materiais protegidos por direitos de 
autor. Seja prudente quando enviar mensagens eletrónicas, incluindo e-mails, mensagens instantâneas 
e mensagens de texto. Estas comunicações são permanentes e podem ser reencaminhadas sem a sua 
autorização ou o seu conhecimento.

Nunca podemos usar recursos informáticos da empresa para realizar atividades ilegais ou contrárias à 
ética, tais como transferir material inadequado, ou qualquer coisa que possa ser considerada obscena, 
pornográfica, indecente ou ofensiva. A Tech Data poderá monitorizar e limitar a utilização dos seus recursos 
informáticos na medida permitida por lei. Para obter mais orientações, consulte as Políticas de Segurança 
Informática da Tech Data. 

Se trouxer o seu próprio equipamento para o escritório, ou usar equipamento 
privado para fins profissionais, tem a responsabilidade de assegurar que 
cumpre todas as políticas aplicáveis.
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Cibersegurança
A Tech Data pode ser prejudicada por riscos cibernéticos, incluindo fraude, sequestro e roubo de informação, 
que podem afetar a saúde financeira e a reputação da empresa. Os cibercriminosos utilizam um arsenal de 
ferramentas e métodos cada vez mais sofisticados para levar a cabo os seus ataques, incluindo ataques 
direcionados de “phishing”, “ransomware” e negação de serviço distribuído.

Embora a Tech Data melhore constantemente as suas contra medidas técnicas, todos os colaboradores 
devem cumprir regras importantes ao trabalhar no nosso mundo interligado:

• Compreender e seguir as regras definidas na Política de Cibersegurança e Utilização Aceitável.

• Usar palavras-passe fortes, secretas e diferentes para cada aplicação.

• Manter as suas identidades digitais separadas entre a sua vida profissional e pessoal.

• Exercer o devido cuidado razoável ao responder a mensagens não solicitadas, para evitar cair 
vítima de ataques de “phishing”, revelar informação sensível ou abrir anexos. Verificar sempre que 
as comunicações internas são genuínas, ao confirmar a existência da fita de assinatura digital.

• Quando lhe for pedido para realizar transferências bancárias, deve exercer o devido cuidado ao 
analisar toda a documentação de suporte, devendo também solicitar esclarecimentos adicionais 
junto de contrapartes que conheça pessoalmente se algo levantar suspeitas ou não for habitual.

• Nunca guardar informação empresarial confidencial em sistemas que não sejam geridos e 
controlados pela Tech Data ou na nuvem, sem as aprovações devidas da equipa de Segurança 
Informática.

• Participar ativamente no Programa de Sensibilização para a Segurança.

Presentes, viagens e entretenimento
Os presentes, viagens e entretenimento fornecidos a, ou recebidos de parceiros empresariais – o que inclui 
deslocações, eventos, serviços, refeições, benefícios e outras coisas de valor – devem ser sempre razoáveis. 
Antes de serem fornecidos ou recebidos quaisquer presentes, deve determinar se isto é aceitável ao abrigo 
da nossa Política de Presentes. Está proibido(a) de fornecer, oferecer ou receber presentes, viagens ou 
entretenimento que influenciem de maneira inadequada decisões comerciais ou cujo propósito seja obter 
uma vantagem desleal.

Os colaboradores da Tech Data nunca podem solicitar presentes, viagens ou entretenimento. Para obter 
mais informações, consulte a nossa Política de Presentes.

É permitido trocar presentes com parceiros empresariais, desde que 
os mesmos:

 •  Sejam pouco frequentes.

 •  Não tenham quaisquer obrigações ou expetativas associadas.

 •  Estejam dentro dos limites definidos na Política de Presentes da 
Tech Data.

 •  Sejam permitidos ao abrigo das políticas de presentes empresariais 
dos destinatários.

 •  Não sejam ofensivos, grosseiros ou ilegais.

 •   Não sejam entregues imediatamente antes, durante ou imediatamente 
após um concurso ou processo competitivo de apresentação de 
propostas.

 •  Não assumam a forma de dinheiro ou equivalentes a dinheiro, tais 
como cartões presente, empréstimos ou valores mobiliários.

As regras relacionadas com os presentes, viagens e entretenimento para representantes governamentais são 
muito mais rigorosas do que as indicadas aqui. Consulte a secção deste Código intitulada “Fazer negócios 
com o governo” para obter mais informação.
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Conflitos de interesses
A Tech Data proíbe a conduta que crie um conflito de interesses real ou potencial, que interfira com a sua 
capacidade de agir ou tomar decisões de forma imparcial e nos melhores interesses da nossa empresa. 
Esteja ciente de que até mesmo a perceção de um conflito pode gerar um problema. Tem de comunicar os 
conflitos de interesses, seguindo o processo descrito na nossa Política de Conflitos de Interesses. Ter um 
conflito de interesses não é, necessariamente, uma violação do nosso Código e da nossa Política – mas não 
divulgar o mesmo é.

Interesses ou investimentos financeiros
Os interesses ou investimentos financeiros junto de outras empresas ou pessoas relacionadas com o seu 
trabalho na Tech Data não devem resultar em ganhos invulgares para esses terceiros, para si ou para outros 
colaboradores.

Relações pessoais
As relações pessoais com outros podem levar a conflitos de interesses, em circunstâncias onde qualquer 
uma das pessoas na relação possa receber ou conceder uma vantagem desleal ou tratamento preferencial 
em relação à nossa atividade devido à relação.

Emprego externo
Enquanto trabalhar para a Tech Data, não poderá trabalhar para qualquer concorrente, cliente ou fornecedor. 
Qualquer trabalho externo ou outra atividade – incluindo o trabalho por conta própria – não poderá afetar o 
desempenho das suas funções na Tech Data ou concorrer com os interesses da Tech Data.

Participação em conselhos de administração
Não poderá desempenhar funções de administrador ou cargos de responsabilidade semelhante em 
qualquer entidade com fins lucrativos, sem a aprovação de um líder da Tech Data, designadamente de 
um Vice-Presidente ou cargo superior. Os Responsáveis Executivos não podem desempenhar funções no 
conselho de administração de qualquer entidade com fins lucrativos sem a aprovação prévia do Diretor 
Executivo da Tech Data.

Não precisa da aprovação da Tech Data para assumir cargos de responsabilidade em organizações sem fins 
lucrativos, comunitárias, caritativas ou de cariz social – desde que os seus serviços não entrem em conflito 
com os melhores interesses da Tech Data.

Livros e registos precisos
Na qualidade de empresa cotada em bolsa, a Tech Data tem uma responsabilidade perante os seus 
acionistas. Todas as nossas transações, incluindo as relativas a receitas, despesas, fundos de marketing 
e descontos, devem ser registadas de forma precisa e completa nos nossos livros e registos, devendo 
também refletir as verdadeiras finalidades de tais transações, em conformidade com todas as leis aplicáveis.

Devemos realizar transações apenas conforme autorizado pela direção, a apenas devemos usar fundos da 
empresa para finalidades empresariais autorizadas. É rigorosamente proibido registar entradas falsas ou 
enganosas nos nossos livros e registos. A Tech Data mantém e segue controlos internos para assegurar o 
cumprimento destes requisitos. Se tiver conhecimento ou suspeitar de uma violação das nossas normas de 
contabilidade ou auditoria, deve comunicar a mesma imediatamente, usando um dos vários mecanismos 
disponíveis para o efeito. Comunicar uma preocupação.

Os principais responsáveis financeiros e colaboradores que trabalham no 
Departamento Financeiro têm uma responsabilidade especial de assegurar 
que as nossas demonstrações financeiras e contabilísticas são completas, 
justas, precisas, atempadas e compreensíveis. Os colaboradores que 
trabalham no Departamento Financeiro devem compreender e cumprir os 
princípios contabilísticos geralmente aceites (“Generally Accepted Accounting 
Principles”, GAAP), bem como todas as outras normas, leis e regulamentos que 
se aplicam à nossa empresa.
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Sinais de alerta 

Pedidos para pré-datar transações ou contratos.

Transações ou negócios que “não são registados”.

Transações concebidas para esconder as verdadeiras finalidades subjacentes 
(por exemplo, falsificar faturas para ocultar o pagamento de um suborno).

Integridade e comunicações financeiras
As comunicações financeiras devem ser honestas, completas e atempadas. Todos os livros, registos e 
contas devem refletir com precisão os eventos e as transações financeiras, bem como cumprir os GAAP, as 
normas, os regulamentos e os controlos internos da Tech Data. É proibido proceder a qualquer falsificação, 
ocultação, distorção, omissão ou alteração de qualquer documento ou registo. Qualquer divulgação pública 
deve ser completa, justa, precisa, atempada, compreensível e feita em conformidade com a nossa Política 
Mundial de Divulgação.

Todos os ativos da Tech Data devem ser protegidos contra a utilização indevida, a perda, a fraude, o 
branqueamento e capitais e o roubo. Deve ser exercido o devido cuidado ao supervisionar a utilização dos 
ativos da Tech Data e ao aprovar novos clientes e fornecedores, bem como transações com clientes e 
fornecedores existentes.

A contabilização devida das receitas e o reconhecimento das receitas, a 
contabilização do inventário e os descontos de fornecedores e clientes 
devem ser realizados e contabilizados em conformidade com os Princípios 
Contabilísticos Uniformes (“Uniform Accounting Principles”, UAP) da empresa. 
Os UAP devem ser utilizados para estes temas sensíveis, bem como para 
outras questões relacionadas com a contabilidade, para assegurar um 
tratamento uniforme e adequado dos temas contabilísticos. Quando precisar 
de mais esclarecimentos, deverá contactar o Grupo de Contabilidade Técnica 
dentro da Contabilidade Empresarial.

Autoridade para assumir compromissos em nome da Tech Data
Para assegurar que todos os nossos contratos são nos melhores interesses da Tech Data, a aprovação 
de contratos e de pagamentos é delegada a determinados colaboradores. Se estiver autorizado a assinar 
contratos ou a assumir compromissos em nome da empresa, tem a responsabilidade de seguir os devidos 
processos de aprovação e autorização antes de concordar celebrar qualquer contrato em nome da 
Tech Data. Isto aplica-se a acordos orais e escritos, bem como a quaisquer compromissos empresariais ou 
outras obrigações que possa providenciar para a nossa empresa.
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Com parceiros empresariais

Compreender e cumprir as políticas dos parceiros
As relações de confiança que estabelecemos com os nossos parceiros empresariais são vitais para o 
sucesso da nossa empresa. Tem a responsabilidade de ler e compreender as suas políticas aplicáveis antes 
de iniciar qualquer transação ou operação. Não parta do princípio de que o seu contacto pessoal no parceiro 
é efetivamente um representante autorizado, que pode aprovar alterações ou exceções a tais políticas 
em nome do parceiro. Devemos ser transparentes e claros quando trabalhamos com os nossos parceiros 
empresariais e não devemos realizar operações, transações ou práticas que não cumprem as políticas dos 
nossos parceiros.

Muitos dos nossos parceiros empresariais têm políticas e procedimentos 
específicos aplicáveis à realização de negócios com a Tech Data. Estas políticas 
incidem frequentemente sobre temas como preços especiais, promoções ou 
descontos, bem como a utilização de fundos para desenvolvimento comercial. 
Tem a responsabilidade de assegurar que a utilização de preços especiais, 
promoções, descontos e fundos para desenvolvimento comercial se destina 
a finalidades empresariais legítimas e é aplicada à finalidade empresarial 
indicada. Consulte a Política de Desenvolvimento Comercial Global e 
Fundos Comerciais para os Fornecedores para obter mais informação.

A Tech Data está empenhada em comprar produtos diretamente ao fabricante original, sempre que possível, 
e em vender produtos diretamente aos revendedores. No entanto, em circunstâncias muito limitadas, 
poderá ser necessário adquirir produtos junto de outras fontes ou vender produtos a subdistribuidores. 
Consulte a Política de Não OEM e de Subdistribuidores para obter mais informação.

Interação com os nossos parceiros empresariais
É importante para a Tech Data que as relações com os nossos parceiros empresariais primem pelo 
respeito e pela honestidade. Estas relações assentam em práticas lícitas, eficientes e leais. A Tech Data 
não se envolverá em práticas desleais, desonestas ou enganadoras, mesmo se tal for solicitado, direta ou 
indiretamente, por um parceiro.

Fazer negócios com o governo
Fazer negócios com o governo é diferente de fazer negócios com outros parceiros. Poderão aplicar-se regras 
especiais à contratação de representantes governamentais, no ativo ou que tenham deixado recentemente o 
cargo, e dos seus familiares, bem como a qualquer conduta que possa parecer influenciar indevidamente a 
tomada de decisões objetivas. 

Todas as faturas emitidas ao governo ou a contratantes governamentais devem ser verdadeiras, precisas 
e cumprir todas as leis e regulamentos relevantes. Os contratos com o governo devem ser rigorosamente 
cumpridos. Não se desvie das especificações contratuais que envolvam produtos, componentes, testes ou 
outros itens sem a autorização prévia por escrito da agência ou do contratante governamental.

Uma empresa pode ser considerada uma empresa pública mesmo se o 
governo não detiver uma participação superior a 50% do seu capital social, 
nomeadamente se controlar a empresa através da lei ou se tiver poderes para 
nomear a direção sénior da mesma. Pode ser difícil determinar se alguém é 
um representante governamental, por isso faça perguntas e consulte o seu 
superior hierárquico, o Departamento Jurídico ou o Departamento de Ética e 
Conformidade em caso de dúvidas.
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No mercado

Anti-suborno e anti-corrupção
Cumprimos todas as leis anticorrupção aplicáveis, tais como a Lei Contra Práticas de Corrupção no 
Estrangeiro (“Foreign Corrupt Practices Act”, FCPA) e a Lei Contra o Suborno do Reino Unido. Embora a FCPA 
seja uma lei dos EUA, aplica-se à Tech Data em todos os locais onde desenvolvemos a nossa atividade.

Estas leis proíbem dar, oferecer ou prometer algo de valor a representantes governamentais ou a 
particulares para obter ou manter negócios, ou para obter uma vantagem indevida. Um suborno também 
pode incluir itens intangíveis, tais como ofertas de emprego, informações confidenciais ou favores.

A Tech Data não tolera qualquer forma de suborno. Não podemos fazer pagamentos indevidos em nome 
da nossa empresa, ou contratar um agente ou qualquer outro tipo de terceiro para efetuar um pagamento 
indevido em nosso nome, sendo que também não podemos aceitar subornos de qualquer tipo.

As sanções por subornar representantes governamentais são muito pesadas. 

•  Um suborno pode ser qualquer coisa de valor incluindo pagamentos em 
numerário, doações beneficentes, empréstimos, despesas de viagens, 
presentes e entretenimento. Em suma, qualquer pagamento ou algo de valor 
dado com a finalidade ou intuito de obter uma vantagem empresarial injusta 
é um suborno.

•  Os exemplos de representantes governamentais incluem responsáveis ou 
funcionários do governo nacional ou local, representantes de empresas 
públicas ou controladas pelo Estado, membros de partidos políticos, 
representantes partidários, atuais ou antigos titulares eleitos de cargos 
públicos, candidatos a cargos políticos, ou funcionários de organizações 
públicas internacionais.

•  As empresas públicas ou controladas pelo Estado também incluem, por 
exemplo, universidades públicas e hospitais.

•  Os pagamentos de facilitação também são proibidos ao abrigo da nossa 
Política Anti-suborno e Anti-corrupção.

Para obter mais informação, consulte a Política Anti-suborno e Anti-corrupção da Tech Data. 

Concorrência e anti-monopólio
A Tech Data acredita na concorrência leal e lícita e cumpre as leis da concorrência e anti-monopólio em 
todos os locais onde desenvolve a sua atividade. Estas leis proíbem acordos e práticas que restrinjam 
indevidamente ou distorçam a concorrência. As violações podem implicar consequências graves para a 
Tech Data e para si, incluindo multas para a empresa ou a título pessoal, e até mesmo sanções penais em 
determinados países.

Os tipos comuns de atividades contrárias à concorrência 
(e ilegais) incluem: 

 •  Fixação de preços, na qual os concorrentes chegam a acordo sobre 
os preços que irão oferecer, de forma a manipular o mercado.

 •  Concordar em dividir clientes ou territórios com um concorrente.
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Determinados acordos com concorrentes são quase sempre ilegais, tais como os acordos para fixar preços, 
a concertação de propostas, a repartição de clientes e de territórios e a troca de informações sensíveis 
a nível comercial. Se um concorrente tentar falar consigo sobre comportamento anti-concorrencial, 
interrompa a conversa e comunique imediatamente o incidente ao Departamento Jurídico. Quaisquer 
acordos com concorrentes devem ser analisados pelo Departamento Jurídico.

Também é importante ter cautela ao trabalhar com fornecedores e clientes. As restrições em relação aos 
preços de revenda e as divisões de clientes ou territórios são potencialmente ilegais. Tome sempre decisões 
empresariais independentes. Nunca deve acordar com um parceiro empresarial um preço máximo ou 
mínimo para os nossos produtos, ou definir um preço pelo qual um cliente deve revender um produto, sem 
consultar o Departamento Jurídico.

Para obter mais informação, consulte a Política sobre a Lei Antimonopólio e da Concorrência da 
Tech Data.

Informação sobre a concorrência
Estar a par da informação sobre os nossos concorrentes e o mercado ajuda-nos a concorrer com eficácia. 
No entanto, apenas devemos recolher informação sobre a concorrência de forma legal. Queremos ganhar 
de maneira leal. Nunca obtenha informações sobre concorrentes recorrendo à deturpação, ao engano ou 
a falsos pretextos. Respeitamos as obrigações dos novos colaboradores, de não divulgarem informações 
confidenciais sobre os seus antigos empregadores. Nunca devemos deturpar a nossa identidade quando 
recolhemos informações sobre um concorrente, nem devemos tentar persuadir outra pessoa a violar um 
acordo de confidencialidade.

As entrevistas de emprego a colaboradores de concorrentes não são uma 
forma adequada de obter informação sobre a concorrência. É habitual verificar 
que os entrevistados para vagas de emprego na Tech Data trabalham para 
os nossos concorrentes. Neste tipo de situação, tenha especial cuidado para 
evitar a perceção de que está a solicitar informações sobre a concorrência.

Para obter mais informação, consulte a Política sobre a Lei Anti-monopólio e da Concorrência.

Controlos comerciais internacionais
Na qualidade de empresa global, devemos cumprir todos os regulamentos que se aplicam ao comércio 
internacional, tais como os regulamentos relativos à importação, exportação e reexportação de bens e 
de tecnologia. O incumprimento poderia ameaçar a nossa capacidade de continuar a desenvolver a nossa 
atividade a nível internacional e poderia resultar em multas, sanções e até mesmo processos penais. Em 
termos gerais, as exportações são produtos, serviços, tecnologia ou informações que são enviadas para uma 
pessoa ou empresa noutro país. Para além de dizer respeito à transferência física de bens, a “exportação” 
pode também incluir atividades como viajar para o estrangeiro com informação da empresa, a transferência 
de software ou a divulgação do código fonte e de especificações técnicas.

As importações correspondem a bens comprados a uma fonte externa e trazidos de outro país. As 
atividades de importação estão sujeitas a leis, regulamentos e a possíveis taxas aduaneiras e impostos.

Se tiver motivos para acreditar que uma transação ou uma remessa específica viola a lei ou os 
procedimentos internos, ou se precisar de mais informações sobre a forma como estes requisitos 
se aplicam ao seu trabalho, consulte o seu superior hierárquico, o Departamento de Conformidade 
Regulamentar ou o seu Líder de Conformidade Regulamentar local.

Antiboicote e sanções comerciais
Para além das leis que regem as exportações e as importações, a Tech Data também deve cumprir as 
sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos e por outros países, que restringem ou limitam as 
atividades comerciais com determinados países ou pessoas que vivem nesses países ou são originárias 
dos mesmos.

Uma vez que a nossa empresa e muitos dos nossos fornecedores estão sediados nos Estados Unidos (EUA), 
temos de seguir as leis e regulamentos dos EUA que nos proíbem de cooperar com pedidos para participar 
em boicotes ou outras práticas comerciais restritivas que não são apoiadas pelos EUA. A nossa empresa 
não pode adotar qualquer medida ou fazer qualquer declaração que possa ser entendida como cooperação 
com um boicote ilegal. Estas leis abrangem também as subsidiárias estrangeiras de empresas dos EUA e 
aplicam-se independentemente do local onde desenvolvemos a nossa atividade.
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Os pedidos para participar em boicotes podem ser subtis e difíceis de 
identificar. Os boicotes ocorrem quando uma pessoa, grupo ou país se recusa 
a fazer negócios com determinadas pessoas ou países como forma de 
protesto, uma expressão de desagrado ou um método de coação.

Para obter mais informação, consulte a Política Antiboicote da Tech Data.

Abuso de informação privilegiada
Enquanto colaborador da Tech Data, poderá ter acesso a informação “privilegiada” relativamente à nossa 
empresa ou a outras empresas cotadas em bolsa com as quais fazemos negócios. A informação privilegiada 
é simultaneamente relevante – o que significaria que influenciaria um investidor razoável a comprar, vender 
ou manter ações – e não pública, o que significa que não é do conhecimento geral do público que realiza 
transações. A informação é normalmente considerada não pública até que tenham decorrido dois dias de 
negociação completos a contar da data em que se tornou do domínio público.

Ter informação privilegiada dá-lhe uma vantagem indevida na compra e venda de ações a título pessoal. 
Por conseguinte, nunca poderá comprar ou vender as ações da nossa empresa se estiver na posse de 
informação privilegiada, mesmo se a sua decisão de negociar as mesmas não estiver relacionada com 
esta informação privilegiada. De igual forma, não pode utilizar informação privilegiada sobre um parceiro 
empresarial para transacionar as suas respetivas ações.

O abuso de informação privilegiada viola a política da nossa empresa, as leis de valores mobiliários dos 
Estados Unidos e as leis de muitos outros países onde desenvolvemos a nossa atividade. As violações 
destas leis podem acarretar sanções civis e penais para os envolvidos. O incumprimento desta política 
também sujeitará as pessoas envolvidas a medidas disciplinares, que poderão incluir o despedimento.

Seguem-se exemplos comuns de informação privilegiada:

 •  Estar ciente de uma fusão, aquisição ou desinvestimento pendente ou 
proposto.

 •  Ter conhecimento de uma venda significativa de ativos.

 •  Declaração de uma divisão do capital social (“stock split”) ou a oferta 
de valores mobiliários adicionais.

 •  Alterações na direção sénior.

 •   Um número significativo de novos produtos, clientes ou fornecedores.

Como é que pode proteger a informação da empresa:

 •  Não divulgue a informação privilegiada a ninguém externo à Tech Data, 
incluindo familiares ou amigos.

 •  Evite discutir informação privilegiada com colegas, a menos que tal 
seja necessário por motivos empresariais.

Se precisar de mais informação ou tiver quaisquer dúvidas sobre se a informação que possui é considerada 
informação privilegiada, consulte a Política de Informação Privilegiada da Tech Data.
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Combate ao branqueamento de capitais
O termo branqueamento de capitais é usado para descrever o processo através do qual pessoas ou 
organizações tentam ocultar ou dar uma aparência legítima a fundos ilegais. Essas pessoas ou organizações 
também podem recorrer a outras pessoas para efetuar pagamentos ou para contornar leis fiscais ou outras. 
A Tech Data está empenhada em cumprir as leis destinadas a combater o branqueamento de capitais e o 
terrorismo. As sanções para as violações incluem multas pesadas de cariz civil e penal.

Exemplos de indícios de potenciais situações de branqueamento de capitais:
• Pedidos para pagar um preço superior ao aplicável ou ao acordado

• Pagamentos feitos a partir de uma conta que não é habitual

• Pedidos para fazer pagamentos noutras divisas

• Pedidos para pagar em numerário

• Pagamentos de um terceiro que não está relacionado com a conta

Para obter mais informação sobre o nosso programa de Conformidade Financeira e Combate ao 
Branqueamento de Capitais e programas Anti-terrorismo, contacte a Conformidade Regulamentar.

Consultas externas
Para proteger o nosso nome e a nossa marca, apenas pessoas autorizadas têm permissão para falar com 
partes externas em nome da nossa empresa. As consultas dos meios de comunicação ou de investidores 
relativamente a atividades empresariais, resultados, planos ou posições de política pública devem ser 
encaminhadas para o Departamento de Relações com os Investidores e Comunicação Empresarial que é 
responsável pelas relações públicas no seu país ou região. Além disso, os colaboradores da Tech Data não 
podem dar o aval a outras empresas ou produtos sem a devida autorização.

Por vezes, podemos receber pedidos de uma autoridade governamental em relação à nossa atividade. Se 
receber um pedido de informação dessa natureza, contacte imediatamente o Departamento Jurídico. Não 
remova, destrua ou altere quaisquer documentos, dados ou registos que possam ser relevantes para a 
consulta efetuada pelo governo.

Redes sociais
A utilização pessoal das redes sociais pode ter um impacto involuntário na nossa empresa. As suas 
comunicações podem ser interpretadas como declarações oficiais da Tech Data se falar sobre a Tech Data 
ou os nossos parceiros empresariais nas redes sociais. Apenas os colaboradores designados para tal estão 
autorizados a representar a nossa empresa, de qualquer forma, nas redes sociais.

Espera-se dos colaboradores que cumpram a Política de Redes Sociais da Tech Data e se comportem 
de forma profissional quando usarem qualquer tipo de redes sociais. Está proibido(a) de usar recursos da 
empresa para transmitir materiais de natureza assediante, abusiva, ofensiva, obscena ou ilegal.
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Nas nossas comunidades
Responsabilidade social empresarial
A Tech Data está empenhada em ser uma “cidadã empresarial” responsável. Desde doações filantrópicas 
e voluntariado a iniciativas ecológicas, reconhecemos a nossa responsabilidade de ter um impacto positivo 
nas comunidades onde os nossos colaboradores vivem e trabalham, e de inspirar os nossos trabalhadores 
a fazer o mesmo.

Atividades políticas e beneficentes
A Tech Data acredita em apoiar e contribuir para as comunidades onde trabalhamos. Quando faz 
voluntariado, deve usar o seu tempo pessoal, a menos que tenha recebido aprovação prévia do seu superior 
hierárquico. As doações beneficentes da empresa devem ser devidamente aprovadas e documentadas, bem 
como permitidas ao abrigo das leis locais, práticas e políticas da empresa. 

Por vezes, os donativos feitos através de organizações beneficentes são 
usados para dissimular subornos. Deve certificar-se sempre que quaisquer 
donativos feitos pela Tech Data não são realizados por motivos indevidos ou 
em violação das leis anti-corrupção.

Por norma, a Tech Data não permite a utilização de fundos ou ativos da empresa, incluindo as suas 
instalações, equipamentos ou marcas registadas, no âmbito de campanhas ou para benefício de candidatos 
políticos. Além disso, não pode usar o nome da nossa empresa quando toma parte em atividades políticas, 
sem autorização prévia.

Respeito pelo ambiente – sustentabilidade
A Tech Data reconhece que ter um ambiente saudável e sustentável é fundamental para a nossa sociedade, 
economia, atividade e pessoas. Envidamos esforços para cumprir todas as leis e regulamentos ambientais 
aplicáveis. Acreditamos que devemos desenvolver a nossa atividade de uma forma que fomenta a 
sustentabilidade, a reciclagem e a utilização de recursos renováveis. Estamos empenhados em sermos uma 
empresa líder no desenvolvimento das melhores práticas nestas áreas, no seio do mercado de distribuição 
de tecnologia.




