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Honraro idioma eoespírito  

dalei decadanação  

incumbindo-se de atividades 

francaseimparciais com  

práticas denegóciospautadas  

na integridade, honestidade, 

negociação justaetotal  

cumprimentodas leis.

Respeitaraculturae  

oscostumesdecada  

naçãoecontribuirpara  

odesenvolvimento

econômico esocial atravésde  

atividades corporativas nas 

comunidadeslocais.

Dedicar-se aoferecer  

produtossemdefeitos e  

seguroseamelhorara  

qualidade devidaatravésde  

todasasnossasatividades.

PrincípiosOrientadoresnaToyota

Criaredesenvolver  

tecnologiasavançadase  

oferecerprodutos eserviços 

excelentesquesatisfaçam  

asnecessidadesdos  

consumidoresemtodo

omundo.

Promoverumacultura  

corporativa queressalte a  

criatividade individual eo  

valor do trabalhoemequipe,  

aomesmotempoemque  

honre a confiança mútua e o  

respeitoentreosubordinado  

e a chefia.

Procurarocrescimento  

harmônico nacomunidade  

global atravésdeuma  

gestão inovadora.

Trabalhar comparceiros  

comerciais napesquisa ena  

criação paraconseguirum  

crescimento sustentável

delongoprazoebenefícios  

mútuos, estando ao  

mesmotempoaberto a  

novasparcerias.
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Oqueé
oCódigodeConduta
Nossas operações diárias na empresa são 

concebidas e suportadas pela filosofia  

corporativa epelosvaloresemétodos  

desenvolvidosao longo deanosdeesforçoe  

dedicação epassadosdegeraçãoemgeração 

em toda a Toyota Motor Corporation e suas 

subsidiárias (“TOYOTA”).

Os “Princípios OrientadoresnaToyota”  

(originalmente criados em1992erevisados  

em 1997) sumarizam a filosofia corporativa 

e refletem a visão de qual tipo de empresa a 

Toyotaquerser.

O“TOYOTA WAY” (CRIADOEM2001)  

DESCREVE OSVALORESEMÉTODOSASEREM  

COMPARTILHADOSENTREASPESSOASDA  

ORGANIZAÇÃODATOYOTA GLOBAL.

Opresente “CódigodeConduta daToyota  

doBrasil” foi elaborado erevisado com

basenoCódigodeConduta daToyotaMotor  

Corporation e busca proporcionar um código de 

conduta básico paraservircomoummodeloe  

orientação, estabelecendo regras gerais para a 

prevençãodecondutas indesejáveis pormeioda  

promoçãodeumideal decomportamento ede  

conduta digna paratodososcolaboradoresda  

Toyota do Brasil (denominada neste documento 

tambémcomo “Toyota” ou “Empresa”),no  

exercício dassuas funções eemsuasrelações  

comerciais e profissionais.

Aplicação

TodososcolaboradoresdaToyotadoBrasil  

devemseguir oCódigodeConduta,agindo  

comomaisalto nível de integridade epadrões  

deética. Não lhe sendopermitidoalegar  

desconhecimento ouorecebimentode  

instruções contráriasporpartedequalquer

nível hierárquico para justificar qualquer tipo de  

violação aesteCódigodeConduta.

EsteCódigo temaintençãodeservircomo  

guiaefontedeprincípiosparaorientar cada  

colaborador sobreaconduta nodesempenho 

da função profissional.

É importantedestacar que,alémdasregrasou  

diretrizes aqui mencionadas, também serão 

consideradasaquelasrelacionadas àspolíticas,  

regras,procedimentos,acordos coletivos

e instruções disponibilizadas pela Toyota. 

Caso a interpretação de qualquer disposição 

desteCódigodeConduta sejacontrária, total  

ouparcialmente,àoutrapolítica aplicável à  

Empresa,aregramaisrestritiva prevalecerá.  

Nessescasos,deve-seconsultaraDiretoria de  

Recursos Humanos.

Como intuito deevitarconduta incompatível de 

qualquer colaborador da Toyota com as regras 

aqui citadas,aDiretoria deRecursos Humanos  

deve estar sempre à disposição para esclarecer 

o conteúdo deste documento.



Definições

Colaborador

Canal Ético

Comitê de Ética

Pessoaqueexerceumafunção, atividadeou tarefa,em  

qualquernível hierárquico, paraaToyotaouemseunome,  

deformapermanenteou temporária, remuneradaou

não, direta ou indiretamente, executando seus deveres e 

assumindoasresponsabilidades estabelecidas pela Toyota.

Canal à disposição dos colaboradores para tratar de denúncias 

sobreviolações oupossíveis violações desteCódigo deConduta. 

OCanalÉtico daToyotaseráadministrado porempresaterceira, 

parapermitir acomunicaçãodepreocupaçõespormeiodelinha  

telefônica gratuita (0800),site naInternet,e-mail eletrônico ou 

secretária eletrônica.

Comitê composto pela liderança dos departamentos de 

Auditoria Interna,Jurídico,RecursosHumanoseCompliance.

Asdiretrizesforamagrupadasnos seguintescapítulos:

a.PrincípiosdeOrientação naToyota

b.Responsabilidades

c.Ambiente deTrabalhoeCondutaPessoal

d.ProteçãoaosBensdaEmpresa

e. TratamentodaInformação

f.Relações Comerciais

g. Conflito de Interesses

h.LavagemdeDinheiro

i. Relacionamento comaComunidade

j.ConformidadecomoCódigodeConduta

k.AçõesDisciplinares pelo  

descumprimento, falta ouviolação ao

CódigodeConduta
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Colaborador

TodososcolaboradoresdaToyota sãoresponsáveispela  

observância ecumprimentodesteCódigodeConduta,

edeverão:

Aplicarosmaisaltosprincípioséticos noexercíciodas 

atividadesdiáriasecontribuirparaumambientede  

trabalhoquepermitaocumprimentodestecódigo;

Estar alerta e ter percepção diante de qualquer 

situação que possa resultar em açõesqualificadas como

impróprias, ilegais oucontráriasàética,deformaaviolar  

esteCódigodeConduta;

Procuraraassistênciadaliderançae/oudaDiretoria de 

RecursosHumanos,quandoocursodaaçãoforobscuro  

oudesconhecido;

Reportar as suspeitas de violações e ou violações ao 

CódigodeCondutaatravésdos canais decomunicação  

de denúncias.

Níveis de Liderança

Considera-se liderança qualquerpessoaresponsável pela 

gestão ousupervisãodeumoumais integrantes daforça 

de trabalho. Além destas responsabilidades, a liderança 

temaresponsabilidade de:

Servircomoexemplodecomportamentoéticoemtodos  

osmomentos;

AsseguraradivulgaçãoeconhecimentodesteCódigode 

Conduta;

Manterumambientedetrabalhopropícioparaincentivar 

umacomunicação abertaejusta,livredomedode  

retaliação;

PromoveresteCódigodeCondutacomoexemplo  

pessoal, servindocomoconsultor quandopertinente;

ImplementaresteCódigodemaneirauniforme  

emonitoraroseucumprimentopelaspessoas  

supervisionadas;

Responsabilidades

ReportarviolaçõesaoCódigodeCondutaatravésdos

canais de comunicação de denúncias disponibilizados

pelaToyota,evitandocomentaroassuntocom

outraspessoas.

Comitê de Ética

Administrar as denúncias de violação a este Código de

Condutarecebidasatravésdoscanaisautorizadospela

Toyota para esse fim (telefone, e-mail, etc.);

Se ficar constatado que houveviolação, decidir quais 

medidasdeverãosertomadas;

SubmeteroscasosmaisgravesparadecisãodoComitêde 

Governança.

Gerência daAuditoria Interna

AGerênciadaAuditoria Internaéresponsávelpelarevisão 

eavaliaçãodossistemasecontroles internosdaToyota.

Por essa razão, espera-se que a Auditoria Interna seja 

informadadasviolações concretasaoCódigodeConduta 

e as resoluções finais em cada caso, para consideração na 

avaliaçãoglobal doscontroles eprocedimentosexistentes 

naToyota.

Gerência Corporativa de Recursos 
Humanos

Odepartamento deRecursosHumanosseráresponsável  

pelarevisãoedivulgaçãodesteCódigodeConduta,  

juntamentecomoComitêdeÉtica–compostopelos  

departamentosdeRecursosHumanos,Jurídico,Auditoria 

Interna e Compliance, estabelecendo um plano para a 

comunicaçãoperiódicaparatodososcolaboradoresda  

Toyotaatravésdetreinamentosecampanhas internas.

ArevisãodoCódigodeCondutadeveráocorrerquando  

houver mudanças na legislação ou nas regras da Toyota e 

deverásersubmetidaàvalidaçãodoDepartamentoJurídico  

eAuditoria Interna.
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Ambientede  
trabalhoe

condutapessoal

Baseada na “Confiança Mútua” e na  

“Responsabilidade Mútua”, a Toyota se  

esforça para melhorar seu desempenho 

comercial, tornarpossíveis oportunidades  

igualitárias deempregoeparamanteras 

condiçõesdetrabalhojustaseestáveis.

AToyotaseesforçaparaoferecer iguais  

oportunidadesdeemprego,manteras  

condiçõesdetrabalhojustaseestáveisepara  

criarumaambientedetrabalhoharmonioso  

eseguroparaseuscolaboradores.

Igualdade de Oportunidades

CadacolaboradordaToyota, independentemente  

do seu cargo/função, deverá ser tratado com 

respeitoedignidade.

A Toyota toma decisões de seleção e contratação 

depessoal combaseemhabilidades, qualidades,  

capacidade, experiência profissional e congruência 

comosseusvalores.

AToyotaempregadeformacomprometidacom  

igualdade deoportunidades, queprocuratratar  

todososseuscolaboradoresecandidatos avagas  

deempregocomrespeito edignidade. Portanto,  

a Toyota proíbe qualquer tipo de discriminação. 

Por isso, seleção, contratação, desenvolvimento,

promoçãosãooferecidas emcondições detrabalho  

semdistinção deraça,cor,crençareligiosa,

origem,sexo,orientação sexual,estado civil, idade, 

necessidadeespecial,protegidosounãopor lei.

ATOYOTACONSIDERARÁTODAS  
ASALTERAÇÕESNECESSÁRIASE  
RAZOÁVEISPARAADAPTAR-SEÀS
NECESSIDADESESPECIAIS,CRENÇAS 
RELIGIOSASOUPRÁTICASDESEUS  
COLABORADORES.

Ambiente de TrabalhoAdequado

OscolaboradoresdaToyotadevemtrataruns  

aosoutroscomrespeitoparapossibilitar um  

ambientedetrabalhoconfortável, saudável

e seguro, abstendo-se de usar qualquer 

tipodecondutaofensivaousugestivade

discriminaçãoouassédio, sejaderaça, idioma, 

religião,sexo,estadocivil, idade,condição  

social, condições físicasououtrascategorias, 

comoobjetivodeeliminarouminimizar

oreconhecimento,gozoouexercícioem  

igualdadedecondiçõesdosdireitos eliberdade 

decadapessoa.

O assédio pode incluir comportamento físico, 

verbal ounãoverbal,afetandoouinterferindo  

nodesempenhodocolaboradorou,dealguma 

forma, criando ou contribuindo para criar um 

ambientedetrabalhointimidatório,agressivo  

ouofensivo.Dessa forma,o favoritismo,a  

subestimaçãodaspessoaseos insultosverbais  

eliminam a dignidade e o respeito devido a 

cadacolaboradordaToyota.

Para os fins das políticas da Toyota, assédio  

sexual é definido como comportamento  

sexual indesejável, ofensivoparaapessoae  

quecriaumambientedetrabalhohostil ou  

intimidatório.

Emnenhumacircunstânciaoscolaboradores  

poderãoapresentarcondutasdeassédio  

sexual, abusodeautoridade,comportamento  

ofensivo ou qualquer outro tipo de 

agressividadeouhostilidade quepossacausar 

umambienteintimidatório.
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ComunicaçãoAberta

AToyotapromoveacomunicação abertaepermanente 

entreseuscolaboradores,emtodososníveis  

hierárquicos. Assim, os colaboradores são encorajados 

a procurar a liderança para consultar, comentar 

preocupações ou apresentar sugestões e propostas 

direcionadas àmelhoria deseuprópriodesempenhoou 

da Toyota. Nesse sentido, a liderança deve responder 

às consultas, preocupações ou sugestões de qualquer 

colaborador quandoforemrelacionadas àsquestões

de sua competência e quando exceder tal esfera, deve 

encaminhá-las aosníveis superiores. Issodeveser feito 

comrespeitoediligência.

Atuação Profissional

AToyotacria, consolidaetransmiteacultura inerente  

aosPrincípiosOrientadores daToyotadoBrasil aosseus

colaboradores, para que possam refletir tais princípios em 

cadaumdeseusatosnasdependênciasdaToyotaeem  

qualquerambienteexternonoqual estejamexercendo  

suasfunçõesdetrabalho.

Essaculturadeveráserexpressapormeiodasseguintes  

condutas, entreoutras:

Respeito, cortesia, honestidade e equidade no 

relacionamento comclientes, fornecedores,pessoal da  

Toyota,candidatos,membrosdeoutrasorganizações,  

órgãos governamentais e público em geral;

Cumprimentodasnormasemvigorestabelecidaspela 

Toyota;

PreservaçãodaboaféelealdadeàToyota,resguardando 

os seus interesses mesmo após eventual rescisão do 

vínculotrabalhista, sejaqual foracausaquetenha  

originadotal fato;

Atuação comintegridadeeresponsabilidade quanto 

autilização eboaguardadosbenstangíveis e  

intangíveis daToyota.

Osatosdoscolaboradoresdevemserenquadrados  

nosmais altos padrões deeficiência, honestidade,

transparência, lealdade, legalidade, integridade, diligência

e imparcialidadenodesempenhodesuas funçõesedevem

estarsempreemconformidadecomasleis,regulamentose

disposiçõesaplicáveis.

Atuação Externa

a.Representando a Toyota

AToyotaéumaempresadereferênciaemmuitosassuntos 

ligadosàsuaáreadeatuação.Por isso,épresençaconstante 

naimprensa.Oprocessoderelacionamento coma

imprensa deve ser administrado somente por uma equipe 

especialmente designadapara essa finalidade. Ela define e/ 

ouautorizadivulgaçõesconsiderandosempreaestratégia 

dedivulgação.

Aorecebersolicitação de informação sobreaToyota,por 

parte de jornalistas ou profissionais que trabalham em 

TV, rádio, mídias digitais (internet), jornal e/ou revista, 

nenhumcolaboradorestáautorizadoatransmití-la

semantesentraremcontato comodepartamento de  

Comunicação Corporativa.

b. Não representando a Toyota

Nenhumaatividadeexternadeveserrealizadapelos  

colaboradores se tal atividade interferir com suas 

responsabilidades rotineiras, se gerar riscos para a 

reputaçãodaempresa,ouainda,representarqualquer  

forma de conflito com os interesses da Toyota.

AOSERCONVIDADO PARAFAZER  
PALESTRASOUPRESTARINFORMAÇÕES  
PARATRABALHOSACADÊMICOSOU  
ESCREVER ARTIGOSSOBRETOYOTA,
OCOLABORADORDEVESOLICITAR  
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA 
DIRETORIADERECURSOSHUMANOSE  
DESDEQUETENHATREINAMENTODA  
ÁREADECOMUNICAÇÃOCORPORATIVA.
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c.Demais regras da atuação externa

A Toyota incentiva a participação cívica de cada 

colaborador comocidadão, seudireitodevotoeodireito 

de livreexpressãodesuasopiniões pessoais, nãoproíbe 

a participação de seus colaboradores em atividades 

políticas. Contudo,os fundosou recursosdaToyotanão 

podem ser usados em contribuições para campanhas 

políticas, partidos políticos, candidatos políticos ouseus 

associados. Oscolaboradoresdevemassegurarquesuas  

atividades políticas pessoais não sejam apresentadas 

comorepresentativas damarca.

Atividadespolíticas epagamentosparapolíticos podem 

causar conflito de interesses e podem ser prejudiciais aos 

acordoscomerciais eàreputaçãodaToyota.

A TOYOTA MANTÉMUMA RELAÇÃO
DE RESPEITO COM OSSINDICATOS
ENÃOPRATICANENHUMTIPODE
DISCRIMINAÇÃOCONTRACOLABORADORES
SINDICALIZADOS.

Abuso de Substâncias Nocivas

Pessoas sob a influência de álcool ou drogas ilegais podem 

sofrerumadiminuição emsuacapacidade laboral ecolocar 

emrisco tanto aprópriasegurançacomoasegurançade  

outraspessoas. Oscolaboradoresnãopodemtrabalhar  

emumacondiçãodeincapacidade enempodempermitir  

que substâncias nocivas interfiram na própria segurança

eprodutividadeounadeoutras pessoas.AToyotaproíbe 

afabricação, distribuição, fornecimento, posseouuso

dedrogas ilícitas dentrodesuasdependências e/ouno  

exercício de funções confiadas ao colaborador.

Ocolaborador temaobrigação deabster-se departicipar 

do trabalhoquandosoboefeitodebebidaalcoólica ou  

outras substâncias proibidaspor lei eestar ciente detodas 

assançõeseaçõesdisciplinares aplicáveis pela Toyota.

O Código na Vida Diária

DEUMMODOGERAL,ACONDUTAPESSOAL  
ÉINCORRETAQUANDO,PORMEIO
DELA,PREJUDICAM-SEOSINTERESSES  
LEGÍTIMOSDAEMPRESAEAEFICIÊNCIADO  
PRÓPRIO DESEMPENHO OU A DE OUTROS 
COLABORADORES.

Sãoexemplostípicos deconduta inadequada:

Tratar o cliente comdescortesia, falta de respeito,

desídia, com linguagemnãoapropriadaounão lhe

prestar oserviçoadequado;

Negligência nocumprimentodas funçõesatribuídas,  

políticas, normase/ouprocedimentos daToyota;

Todosos tiposdeaçõesdiscriminatórias, inclusive  

deraça,cor,sexo,credo religioso, idade, estado civil, 

nacionalidade, orientaçãosexual oucaracterísticas  

físicas dapessoa;

Saúde e Segurança

Éfundamental queoscolaboradoresdaToyota  

tenhamumambientedetrabalhosaudável e  

seguroeparaisso,devemteraresponsabilidade 

pelocumprimentodasregrasdesegurança

e saúde aplicáveis. Da mesma forma, cada  

colaboradordevetomarasmedidasadequadas 

para proteger sua segurança física e cumprir 

práticasdetrabalhoseguraseresponsáveis  

como,porexemplo,respeitarosprocedimentos  

desegurançaparaacessoàsinstalações da  

empresa, informando imediatamente seu 

superior sobre qualquer lesão ou doença 

relacionadaaotrabalhoeseguindoasdiretrizes  

de segurança indicadas no Regulamento 

Interno.Alémdisso,nãoserátoleradanenhuma

violência ouameaçadeviolência contraqualquer  

colaboradordaToyota.
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Utilizar as instalações da Toyota para realizar atividades 

políticas, sindicais, ideológicas oureligiosas sem  

autorizaçãoprévia.AToyotaentendequealiberdadede 

consciência ecredosejainviolável, entretanto,sereserva  

odireitodeproibirquetais atividadessejamrealizadas  

emsuasinstalações;

Utilizarotempodajornadadetrabalhoparaproveito 

pessoal desenvolvendoatividadesnãopertinentes

afunção;

Impontualidade,ausência injustificada ou omissão de  

notificação prévia em caso de ausência injustificada, 

semprequeascircunstânciasopermitirem;

Todotipodeinsubordinaçãoreferenteàexecuçãode 

tarefaspertinentes afunçãoaqualestádesignado(a);

Instigaçãoouparticipaçãoemmedidasdeforçanão 

autorizadas;

Negligência ou não cumprimento das normas de 

segurançaehigieneouqueafetemapessoa,nãoapenas 

como membro da Toyota, como também a si própria, no 

que diz respeito aos aspectos profissionais e particulares;

Negar-se a confirmar recebimento de notificações 

emitidaspelaToyota;

Comportamentos agressivos, violentos, hostis, não 

respeitosos, ofensivos, de caráter intimidador, abusivo 

ouquecausemdesordens,tumultosouqualquer tipode  

perturbaçõesaterceiros;

Fumaremlocais proibidos ounãoexpressamente  

permitidos;

Consumooupossedebebidasalcoólicas nasinstalações 

daToyota.

Consumooupossededrogassemprescriçãomédicanas  

instalações daToyota;

Cometer,tentarouencobrirviolações contraa  

propriedade,pessoas,honestidadeouhonra;

Todosostiposdecomportamentos imorais, indecentes 

oucontráriosaosbonscostumes.

Proteção
aosbensdaempresa

Paraarealizaçãodosobjetivosbásicos,édevitalimportânciaa 

proteçãodosbenstangíveisouintangíveisdaToyota,inclusive 

apropriedadeintelectualouas informações confidenciaisou 

restritasrelacionadasaodesenvolvimentodesuasatividades.

Proteção dos bens

AToyotaforneceaosseuscolaboradores os recursos 

necessários para o desempenho de suas atividades 

profissionais, bem como os meios necessários para 

sua proteção e salvaguarda. Assim, é essencial que 

oscolaboradoresconheçamerespeitemasnormase  

procedimentos desegurançaemvigor.

OscolaboradoresdaToyotadevemfazerusodosbense  

serviços da empresa, ou contratados por esta, de forma 

responsável, protegendo-os contra uso indevido, perda 

ouroubo, abstendo-sedeusarosativos parausoou  

benefíciopróprio,ematividades denaturezapessoal não 

relacionada àssuas funçõesounoexercício deatividades 

nãodiretamente relacionadas aos interesses daToyota,

a não ser que, quando plenamente justificadas, seu uso  

tenha sido previamente autorizado por um superior 

hierárquico oupeloComitêdeÉtica.

Ressalta-se que, qualquer descoberta ou trabalho 

realizado peloscolaboradoresnaexecuçãodesuas  

atividades profissionais, com o uso dos instrumentos 

daEmpresa,serádepropriedade exclusivadaToyotado 

Brasil, devendo ser tratada com confidencialidade por  

todasaspartesenvolvidas, independentementedafase

emqueseencontraroprocesso deregistrodepatentes.

Oportadordefundosdepropriedade daToyota(cheques, 

valores, documentos, contas bancárias, fundos de caixa, 

cartões de crédito, etc.) será pessoalmente responsável 

pela sua custódia e sua correta aplicação, que somente 

podeestar relacionada ainvestimentos oupagamentos  

originados nas operações normais e limitada aos fins 

autorizados pelossuperiores hierárquicos.

OSFUNDOSGASTOSDEVERÃOSER  
COMPROVADOSDOCUMENTALMENTE E  
APRESENTADOSÀTOYOTAPORMEIODE  
RELATÓRIOSDEPRESTAÇÃODECONTAS  
PARAACONTABILIZAÇÃOEDEMAIS  
REGISTROSCABÍVEIS.
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Os crachás de identificação pessoal deverão ser 

utilizados exclusivamente duranteoexercício desuas  

funções. Esses crachás são de propriedade da Toyota 

e deverão ser devolvidos, uma vez finalizada a relação 

detrabalho,mediantepedido da liderança imediata ou 

dequemforautorizadodeacordocomasituação que  

motive suarestituição.

OUSODOSVEÍCULOSDAFROTADA  
TOYOTA,OUAQUELESCONTRATADOS  
PELAMESMA,SERÁPERMITIDOAPENAS  
PELOSCOLABORADORESEPESSOAS  
AUTORIZADASDEACORDOCOMA  
DESCRIÇÃODOPROCEDIMENTODE  
UTILIZAÇÃODEVEÍCULOSDAFROTA.

Oscolaboradoresdevemusarosescritórios paraas  

atividades denegócio, nãosendo permitidas atividades 

nãorelacionadas aotrabalho.

Nãoépermitidoousodebenseserviços daToyota(por 

exemplo,telefones, computadores, copiadoras) emfavor 

deatividades políticas ousindicais. Noentanto,odireito 

constitucional de expressar livremente suas opiniões 

individuais serárespeitado.

Todoaquelequetenhaconhecimento desituações que  

possam indicar ou conduzir a perda, furto, roubo ou 

utilização indevidadebensdaToyotatemaobrigação de 

informá-las aoseusuperiorhierárquico ouusaros canais 

de denúncias autorizados.

Segurança da Tecnologia  
da Informação

TodososcolaboradoresdaToyotadevemseguiras  

orientações descritas neste Código de Conduta e as 

políticas e procedimentos referentes ao acesso e uso de 

computadores, programasdesoftware,correio eletrônico, 

Internet, Intranet e chamadas telefônicas. Qualquer 

violaçãoàspolíticas eaosprocedimentosdeusodesses  

recursosestarásujeitaàssançõesdisciplinares.

OscolaboradoresdaToyotadevempermanecerem  

alerta para proteger e manter a confidencialidade,  

integridadeesegurançadascomunicações, dos sistemas 

deinformação, dosarquivos criadosporessessistemas,  

bemcomodosdadosdeacesso àsredesde informação

(inclusive nomes de usuário e senhas). O acesso aos 

sistemas computadorizados por meio de senhas não 

formalmenteatribuídasaocolaborador conformesuas  

responsabilidades ouo fornecimento desenhaspara  

terceiros estarãosujeitos asanções.

Comoosistemacomputadorizadoeasinformaçõesda  

Toyotasãoconstantementeexpostosavíruseoutros  

programas prejudiciais, os dados e softwares obtidos de 

fontesexternaspormeiodePendrive,CDsoupelaInternet  

devemsertratadoscomopotencialmentesuspeitos.

TODOSOSSISTEMASDATOYOTADEVEM 
SERUSADOSPARAFINSCOMERCIAIS,  
CONSIDERANDO-SEQUESEUUSO
NÃOÉPRIVADO.

Propriedade Intelectual

Ocapital intelectual daToyotainclui aexperiência,  

habilidadeeoconhecimentocoletivodaEmpresae  

seuscolaboradores.Todososcolaboradoresdevem  

procurarprotegerpatentes,marcascomerciais,  

direitos autorais, segredos comerciais e demais 

informaçõessujeitasadireitodepropriedade.

Damesmaforma,éfundamental respeitaros  

direitos legítimos de propriedade intelectual de 

terceiros. O uso não autorizado de propriedade 

intelectual deterceirospodeseralvodeprocessos 

eindenizaçõescontraaToyotaeatémesmocontra 

colaboradores.Alémdisso,podelevaraempresa  

aopagamento demultasesançõespenais.

Oscolaboradoresdevemmanteremsigilo os  

segredos industriais ecomerciais dosquais  

venham a tomar conhecimento não somente 

duranteoseuperíododeempregocomotambém  

apósoseudesligamento daToyota.
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Ousodas ferramentasdeinternetdaToyota foi planejado  

para fins comerciais. No entanto, os colaboradores podem 

fazer uso limitado para fins pessoais, desde que tal uso 

não interfira em suas tarefas, limitando-se a horários de 

intervalosdedescanso previstonocontratodetrabalho, 

bem como que não incomode seus colegas nem interfira 

osassuntos comerciais geraisdaToyota.

Nãopodemserusadosos sistemaseequipamentos

daToyotaparaenviar, receber,baixar ou armazenar

intencionalmente:

Material explicitamente sexual, rude,ofensivo, hostil,  

discriminatório ouprofano;

Arquivosoudadosqueaumentemoriscodepropagação  

devírus;

Material protegidopordireitosautorais, segredos  

comerciais emateriais similares, semaautorização 

correspondente ou material que viole direitos de 

terceiros;

Qualquer material concebido para fins ilegais ou pouco 

éticos, queviolemaspolíticas daToyota.

Segurança da Informação

AToyota entendequeainformaçãoéumdosseus  

principais ativos,sendoessencial paraagestão das 

suasatividades.

Comfrequência, diretores,níveis gerenciais, líderes  

ecolaboradoresdaToyota tomamconhecimento de

informações confidenciais ou privilegiadas (Informações 

Restritas) sobreaToyotaouseussócios.

Conformemencionadoanteriormente,as informações  

restritas podem ser definidas como aquelas contidas nos  

seguintesparâmetros:

Política degestão;

Orçamento, liquidação decontas ecustos;

Novosplanos deprojetos;

Planosecronogramasrelacionados anovosprodutos 

eprotótipos;

Planosecronogramasrelacionados apesquisa, itens de 

implementação, processo depesquisaeseus resultados;

Novasinstalações depesquisaeprodução especializada;

Conhecimento técnico (Know-How)relacionadoacada 

processodeprodução, testeecontrole;

Informações sobrepolítica, planoepreço relacionadas à  

produção,vendasecompras;

Documentosemprocessodepatenteamento ouem  

preparação para patenteamento de propriedades 

industriais;

Informações, produtos e instalações relacionadas 

aimportação/exportação detecnologia eparcerias 

tecnológicas;

Informaçõespessoais e informaçõesdeclientes  

(inclusive aquelasestipuladas pela Lei deProteção 

deInformações Pessoais)aquidenominadas  

“Informações Pessoais”;

Fatos não oficiais relevantes estipulados pelas Leis de 

Valores Mobiliários e outras informações, produtos e 

instalações, consideradosrestritosporregulamentos,etc.

São de propriedade da Toyota todas as 

comunicaçõeseinformações transmitidas,  

recebidas, criadas ouarmazenadaspormeio  

decomputador, telefoneououtrosistemade  

informaçãodaempresa.Oscolaboradores  

sãoresponsáveispelousodos sistemasde  

formaadequadaeemconformidadecom

aspolíticas desegurançada informação  

correspondentes.

EMCONSONÂNCIACOM  
OUTRASPOLÍTICASDA  
TOYOTAEASLEISAPLICÁVEIS,  
ATOYOTARESERVA-SEO  
DIREITODEMONITORARA  
MANEIRACOMOOSSEUS  
SISTEMASSÃOUSADOSEDE  
REVEROSEUCONTEÚDO.
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APOLÍTICADECONFIDENCIALIDADE  
DATOYOTAPROÍBEADIVULGAÇÃOOU  
USODASINFORMAÇÕESRESTRITAS  
FORADAEMPRESA OUPARABENEFÍCIO  
PESSOAL,SEJANOCURSODA
RELAÇÃODEEMPREGOOUAPÓSO  
DESLIGAMENTO.ADIVULGAÇÃONÃO  
AUTORIZADAPODESERPREJUDICIAL  
PARAAEMPRESA,PARAUMCLIENTEOU  
PODEBENEFICIAR UMCONCORRENTE.

Restrições de Proteção

O colaborador deve respeitar as restrições de proteção 

e as medidas estabelecidas pela Toyota em relação à 

divulgação de informações não públicas. Tal restrição  

abrange todos os meios tecnológicos (eletrônicos, 

computadorizados, gravação e impressão, arquivos,pen 

drives, e-mails, vídeos, etc.) usados como ferramentas 

de trabalho. Essas informações somentepodemser

utilizadas oudivulgadas mediante autorização daToyota 

ouordemjudicial.

Exemplosdeuso indevido debensdaToyota:

Pergunta: Eutrabalhonodepartamentodepeças

enoteiqueexistemalgumaspeçasobsoletasnoestoque, 

comoelas nãoestão emuso,euposso levá-las paracasa?

Resposta: Não.Apropriar-sedepeçasdoestoquesem  

consentimento éomesmoquefurtaraToyota.

Pergunta: Eugostariadecomprarumveículodafrotade 

carros destinado a um gerente. Um Gerente de Área me 

dissequepoderiavenderumveículodiretamentepara  

mim.Seráqueeupossocompraraquelecarrodiretamente  

dele?

Resposta: Sim. Cargos de Chefe de Seção/Supervisor 

eacima,quedeacordo comoProcedimento para  

ConcessãodeCarrosDesignados,Alugados,Serviçoou

paraRepresentação, poderãovenderumveículoquelhe 

foi destinado.

Pergunta: Um colaborador trabalha na oficina da Toyota 

etemumvizinho quepossui ummodeloantigo daToyota 

cujagarantia defábrica jáexpirou.Este colaborador pode 

fazermanutençõesgratuitasdentro das instalações da  

Toyotaparaseuvizinho?

Resposta: Não. Não é permitido que as instalações da 

Toyotasejamutilizadas desta forma.Alémdoquenãoé  

permitido favorecer nenhumcliente, amigoouparente 

de colaboradores. O colaborador deve recomendar ao 

seuvizinho queleveseucarroatéumaconcessionária 

deformaqueasmanutençõessejamrealizadas coma  

devidacobrançapelosserviçosprestados.

AToyota tambémtrabalhacominformaçõesprivilegiadas  

declientes, fornecedores,distribuidores econcessionárias.

Isso representa uma importante relação de confiança 

edeveser feito omáximoesforçoparamerecertal  

confiança dos clientes, fornecedores, distribuidores e 

concessionárias.

Nenhumcolaborador daToyotapoderádivulgar ouusar 

as informações restritas de forma diferente daquela 

determinadanarespectiva política, pois as informações  

são consideradas um dos seus principais ativos, sendo 

essencial paraagestão desuasatividades.

Todosos fornecedores debenseserviços,aosquais sejam 

confiados tarefas, projetos ou estudos, devem assinar  

contratos de confidencialidade, comprometendo-se a  

manterosigilo das informações fornecidas.

Todosessescontratosdevemseraprovadosouelaborados 

peloDepartamentoJurídico daToyota.
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Operações Contábeis

Todas as operações da Toyota devem ser refletidas com  

clarezaeprecisão nosdocumentoselivros daEmpresa. 

Acontabilidade eos registrosdevemserdocumentados 

demodoque:

Descrevam e identifiquem claramente a natureza real  

das transações financeiras, ativo,passivo,capital;

Asentradassejamadequadas eoportunamente  

classificadas e registradas nos livros contábeis, 

emconformidadecomosprincípios contábeis  

geralmenteaceitos.

Nenhumaentrada, registro, informação oudocumento 

poderá ser alterado de forma irregular, forjado, 

distorcido, enganoso, deliberadamente incompleto, 

suprimido oudarmargemainterpretações erradas.

Proteção de Dados Pessoais

Nodecorrerdesuasatividades, aToyotacoleta,  

conserva e usa dados pessoais pertencentes a 

diferentes grupos de pessoas, inclusive clientes, 

consumidores, fornecedores, colaboradores,candidatos 

a emprego, concessionárias e sócios. Dados pessoais 

são informações que podem ser usadas para identificar  

uma pessoa e podem incluir nome, endereço, número 

de telefone, endereço ou número do documento de 

identificação de uma pessoa fisica, dentre outros dados.

A intenção da Toyota é criar um ambiente de confiança 

esegurançaemqueaspessoaspossamcompartilhar  

suas informaçõespessoais comaEmpresa,conforme  

apropriadoaosseusobjetivoscomerciais. Essefato

permiteumamelhorcompreensãodesuasnecessidades 

para fornecer-lhes melhores informações, serviços e 

produtos.Assim,éimprescindívelqueoscolaboradores:

Entendamecumpramasnormaseleis nacionais e  

internacionais, bemcomoapolítica daempresa,em 

relaçãoàproteção dedadospessoais;

Nãocoletem,processem,utilizem,revelemou  

armazenem dados pessoais a não ser para fins 

legítimos que exijam isso e, mesmo assim, informem 

aspessoascujosdadosestejamsendoobtidosa  

respeito da finalidade da coleta, dos direitos do 

titular dosdadosprevistos naLegislação Brasileira de 

ProteçãodeDados;

Tratamentoda

informação
Qualidade das Informações

AToyota consideraatransparência das informações  

umprincípiobásico quedeveregerasuaatuação.

Oscolaboradoresdevematuardeboafé,com  

responsabilidade, competência,diligência ecomo  

devidocuidado paragarantiraexatidão, concordância,  

confiabilidade, oportunidade e relevância das  

informações oudadosquegeramapartirdesuas  

posições detrabalho, devidoaofato dequepoderão  

serusadas comobasepara informação einteração em 

outras áreasdetrabalhoouatividades daToyota,bem 

comoparaatomadadedecisões.Oscolaboradores

daToyotacomprometem-seacomunicardeforma  

fidedigna as informações internas ou externas.

Emnenhumcasopoderão fornecer informações  

incorretas, incompletas ou não fidedignas que possam  

confundirquemirárecebê-las.

Documentação Comprobatória
e sua Conservação

TodososcolaboradoresdaToyotadevemassegurar  

quecada transação daEmpresasejadocumentada 

deformadetalhada ecompleta,emconformidade  

comasautorizaçõesnecessárias edeacordocom  

os regulamentosenormas internas.

Os colaboradoresdevem assegurar a fidelidade na  

preparação de documentos internos ou quando 

solicitadosaapresentardeclaraçõessobrequestões  

detrabalho,sejadeformaverbalouescrita.

ADOCUMENTAÇÃOSERÁDE  
PROPRIEDADEEXCLUSIVADA  
TOYOTA.OSCOLABORADORESDEVEM  
ASSEGURARQUEOSDOCUMENTOS  
SEJAM CONSERVADOSDEMANEIRA
CORRETAEADEQUADA EARQUIVADOS  
DEACORDOCOMASNORMASDA  
TOYOTAEDALEI.
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Sejamextremamenteconscientes etomemasmedidas  

correspondentes quandodacoleta,processamento,  

uso,revelação, armazenamentoetransferência

dedadospessoais, dando-lhes tratamentode  

informaçõespessoais.

Emrelaçãoàsinformaçõesdeseuscolaboradores,aToyota:

Garantequeinformações pessoais, administrativas,  

médicas e de benefícios ficarão restringidas ao  

colaborador e aos responsáveis pela custódia, 

manutençãoetratamentodessas informações.A  

requisição,análise etransferência dessas informações 

somente podem ser feitas por pessoa com 

legitimidade paraisso, conformeos termosexatosda  

legislação edisposições normativas;

Garanteoacessodocolaborador atais informações;

Deverámanterdeformapermanenteosdados  

pessoais atualizados de seus colaboradores, os 

quais devemfornecereventuais alterações dessas 

informações.

Exemplosdemanuseiode informações:

Neste sentido,umcomportamentoatenciosoeprestativo 

deve ser mantido com os fornecedores, concessionárias, 

clientes, representantes, pessoas pertencentes a 

quaisquer organizações e o público em geral, em locais 

ondeocontato telefônicoédesenvolvido ouporqualquer 

outromeiodecomunicação.

Nenhum colaborador deve abusar de sua posição a fim de 

influenciar os relacionamentos comerciais atuais, eventuais 

oufuturoscomfornecedores,concessionárias, clientes

ouqualqueroutrogrupoderelaçõesparaobterganho  

pessoal.Alémdisso,cadaindivíduo ouentidadequeentre 

emcontato comaToyotaemqualqueráreadevereceber  

tratamento justoeimparcial.

1. Relacionamento com Fornecedores e  
Prestadores de Serviços – Aquisições

Osprocessosdeavaliação eseleção defornecedores 

eprestadores deserviçosdaToyotadevemser

desenvolvidos pelodepartamentopertinente (Compras)e 

comimparcialidade.

A aquisição de materiais, equipamentos e outros bens, 

bemcomoacontratação deserviços,devemserfeita de 

acordo comostermosecondições estabelecidos nos  

procedimentos internosemvigore leis aplicáveis.

Fornecedores e prestadores de serviços da Toyota 

devemperiodicamente fornecerumasériederequisitos 

edocumentação paraatualização eseremdevidamente  

registradospelaEmpresa.

Relações

comerciais
A Toyota reconhece a importância crucial do crescimento 

mútuo baseado em confiança e concorrência leal, para a 

obtenção permanenteeamanutençãoderelacionamentos 

comerciais sólidos eduradouros.

Pergunta: O Gerente de Fábrica percebeu 

quesuaoperação jáhaviaexcedido ameta  

de lucroemseuplanoanualdenegócios.  

Este líderperguntouaoGerenteFinanceiro  

sepoderianãorelatarasreceitas recebidas  

naqueleano forado livro, deformaater  

uma margem inicial no ano seguinte em 

funçãodos lucros.Issoépossível?

Resposta: Não.Todasasreceitas e  

despesasdecorrentes devemser lançadas 

noperíodoemqueforamrealmente  

realizadas, paraqueos relatórios  

financeiros sejam sempre precisos.



CÓDIGODE CONDUTA TOYOTA15

ASRELAÇÕESDATOYOTACOMSEUS  
FORNECEDORESDEVEM SER
BASEADAS  EM PRÁTICAS JUSTAS, 
EFICIENTES E LEGÍTIMAS.

AToyotaexigeocumprimentodoCódigodeConduta  

para Fornecedores, Prestadores de Serviços e 

Concessionárias,alémdalegislação queestabelece  

tratamento justodetrabalhadores,segurançaehigiene  

noambientede trabalho,bemcomoproteção ambiental.

A conformidadecomestas instruções asseguraráque

as relações com tais fornecedores não prejudiquem a

reputaçãodaempresa.

Baseadosnastrêspolíticas básicas seguintes,aToyotase 

dedicaaatividadesdeaquisiçãodemaneira leal efranca:

Concorrência leal baseada na  
política de portas abertas

Independentementedenacionalidade outamanho  

datransação, aToyotaofereceoportunidadesjustas

paratodosos candidatos. Oscandidatos sãoavaliados 

pela Toyota baseados em suas capacidades como um 

todo, incluindoqualidade,tecnologia, preço,volumee  

confiabilidade de entrega, assim como estabilidade em 

sua administração comercial e capacidade de 

desenvolvimento tecnológico.

Crescimento Mútuo baseado na  
Confiança Mútua

A fim de construir relacionamentos que resultem em 

Crescimento Mútuo,a Toyota e seus fornecedores

se esforçam para uma colaboração mútua e estreita  

comunicação comoparceiros iguais.

Promoção da localização visando uma  
boa cidadania corporativa

Como intuitodecontribuirparaascomunidadeslocais, a  

Toyotapromoveglobalmente aprodução local deveículos 

ebusca, ativamente,promoveracompradepeçase  

materiais locais.

Atividades de Produção e Distribuição

A Toyota esforça-se em produzir seus veículos e 

componentescomaltaqualidade eentregá-los de  

maneira eficiente para satisfazer as expectativas dos  

consumidores.Como intuitoderealizar tais metasde  

produção e de fornecimento, a Toyota tenta construir 

uma“rededeprodução ótima nomundo” euma“redede  

distribuição global”.

Alémdisso, paraincrementaracompetitividadeglobal  

dosveículos, aToyotadesenvolveuoSistemade  

ProduçãoToyota(TPS),quecontinuaaevoluir segundo 

as características das regiões específicas do mundo com 

objetivodealcançar fábricas seguraseecologicamente 

corretas paraseuscolaboradores.

A TOYOTA ESFORÇA-SE PARA MANTER A 
SEGURANÇAEAQUALIDADEDOSPRODUTOS  
E CUMPRIR AS LEIS RELACIONADAS À 
PRODUÇÃOEDISTRIBUIÇÃO.

2. Relacionamento com Clientes, 
Concessionárias e Distribuidores

Osclientes sãoarazãodaexistência dequalquer  

empresa.Poressa razão, oscolaboradoresda  

Toyota devem atuar de forma correta com os 

clientes, assegurando os mais altos níveis de 

qualidade,excelêncianaprestação deserviçoseo  

desenvolvimento alongo prazoderelacionamentos 

baseados na confiança e respeito mútuo.

Baseadanos três conceitos depolítica básica, a

Toyota se esforça para construir umaestrutura

devendaseserviçosquesatisfaçaasdiferentes

necessidadesdosclientesdemaneiraoportuna.Para

conseguirisso,aToyotaesforça-separaconstruir:

■Concorrência leal baseadanapolítica deportas

abertas;

■Crescimento Mútuo baseado na Confiança Mútua;

■Promoçãoda localização depeças.
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Filosofia de “O Cliente em  
Primeiro Lugar”

A Toyota esforça-se em criar uma estrutura 

devendaseserviçosqueresponda  

prontamenteàsdiversasnecessidadesdos  

consumidoresaoredordomundobaseadana  

filosofia de “O Cliente em Primeiro Lugar”.

Paraconseguir isso, aToyotadesenvolve  

produtosquesatisfazemasexpectativas  

dosconsumidoreseimplementaestratégias  

demarketingedeestilo devendasque  

correspondem ao perfil dos produtos e às  

diversasnecessidades dosconsumidores.

Crescimento Mútuo baseado em  
Confiança Mútua

A Toyota desenvolve e proporciona linhas de produto 

atraentes,vários estilos devendaseshowrooms,além  

deumsistemameticulosodeadministração dereceitas 

econsumidores.AToyotavisacomisto, contribuircom  

a melhoria da eficiência de vendas e a lucratividade de 

seus distribuidores exclusivos, para construir confiança 

mútua e levar ao crescimento recíproco.

Importância de uma concorrência de  
mercado justo

A Toyota respeita o livre comércio e a concorrência de 

mercado, implementaestratégias devendasambiciosas 

a fim de obter a satisfação dos consumidores e seu apoio  

nasváriasáreasdomundoeseesforça emengajar-sena 

concorrência etransações leais.

3. Relacionamento com Concorrentes –
Concorrência Leal e Defesa da  
Concorrência

A Toyota compromete-se a competir lealmente 

nosmercados,promovendoalivreconcorrência 

embenefíciodosclientes eusuários, sempreem 

conformidadecomas leis emvigor.

A legislação sobre defesa da concorrência compreende 

as leis que protegem o livre comércio e a concorrência. 

Geralmente,essas leis proíbemacelebraçãodecontratos 

epráticas quereduzamaconcorrência demercado.

OscolaboradoresdaToyotanãopodem,emnenhuma  

circunstância, celebrar acordos e contratos ou participar 

deconversaçõesounegociações formaisou informais para 

açõesdeconcorrência relacionadas àsseguintes questões:

Fixação depreços, lucratividade outermosecondições  

defaturamento;

Produção ecapacidade ouvolumedevendas;

Planos decomercialização evendas;

Intençõesnaparticipação de licitações oupropostas 

paralicitações;

Acordosparaatribuição declientes porárea  

geográfica ou linha de produtos;

Termosecondições defornecimento;

Termosecondições devendas;

Métodosdedistribuição, etc.

ACONCORRÊNCIANÃOPODESER  
DESACREDITADANEMPODEMSERFEITAS  
DECLARAÇÕESFALSASOUINADEQUADAS  
SOBREOSPRODUTOSOUSERVIÇOS.

Noexercíciodassuasatividades, oscolaboradoresdaToyota 

poderãoobter informações sobreaconcorrênciaeseus  

produtoseserviços.Emborasejalícito coletar informações 

de fontes públicas sobre a concorrência, não é ético obter 

informações de fontes não públicas sobre seus produtos, 

preços, termosecondições,estruturasinternaseplanos

decomercialização.As informações sobreaconcorrência  

nunca poderão ser obtidas por meios ilegais ou antiéticos, 

tais como falsas declarações, fraude, roubo, espionagem, 

subornooupeladisseminação deinformações imprópriasaos  

colaboradores,fornecedoresouclientes dosconcorrentes.

Como a legislação de defesa da concorrência é complexa, 

aplicando-se a uma variedade de situações, é necessário 

solicitar orientação caso haja alguma dúvida sobre a  

naturezadequalquer interação comaconcorrência, clientes 

oufornecedores.
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NESSESENTIDO,QUALQUER  
COLABORADORQUEPOSSAMANTER  
CONTATOE/OURECEBERINFORMAÇÕES  
DACONCORRÊNCIA,DEVERÁ  
INTERNALIZARAINFORMAÇÃORECEBIDA  
E CUMPRIRCOMAPOLÍTICADEDEFESA  
DACONCORRÊNCIADATOYOTA.

4. Relacionamento com a Mídia

Oscontatos comamídia (revistas epublicação deartigos) 

devem ser conduzidos com a assessoria de profissionais 

daáreadeComunicação Corporativa.Nocasodeserem  

contatados por qualquer meio de comunicação, os 

colaboradores deverão informar a liderança da área de 

Comunicação Corporativa.

As comunicações públicas devem ser honestas e  

representaros fatos.Assim, oscolaboradoresdaToyota  

deverão assegurar-se que seus pronunciamentos feitos 

emnomedaToyotacoincidam comasposições epolíticas  

aprovadas pela Empresa e que sejam observadas as 

normas relacionadas à confidencialidade em relação a 

pessoaseinformações sigilosas.

5. Relacionamento com Entidades 
Públicas e Privadas

A Toyota conduz suas atividades de forma ética com 

todas as entidades públicas e privadas com as quais  

serelaciona e,poressarazão,estipulaexpressamente

queseuscolaboradoresnãopodemfazernemoferecer,  

diretaou indiretamente,qualquerpagamento em  

dinheiro, espécie ouqualqueroutrobenefíciopara  

qualquer pessoa a serviço de qualquer entidade, pública 

ou privada, partido político ou candidato a posição 

pública, com a intenção de obter ou manter, ilegalmente, 

negóciosououtrasvantagensoucomaintençãode

que tal pessoa use sua influência, real ou aparente, para

obter qualquernegócio ououtravantagemdequalquer

entidade, pública ou privada.

Damesmaforma,oscolaboradoresnãopodemfazernem  

oferecer, diretaou indiretamente,pagamento emdinheiro,  

espécie ouqualqueroutrobenefícioparaqualquerpessoa, 

comoconhecimento dequeatotalidade oupartedo

valor oudaespécie seráoferecidaouentregue,diretaou 

indiretamente, a qualquer entidade, pública ou privada, 

partido político ou candidato a posição pública, para 

qualquer um dos fins citados no parágrafo anterior.

OscolaboradoresdaToyotanãopoderãofazerpagamentos  

para facilitar ou simplificar processos, consistindo na  

entrega de dinheiro ou qualquer item de valor, qualquer 

que sejao custo, em troca de facilitação ou simplificação de 

qualquer processo ou ato perante qualquer órgão judicial, 

administração pública ou organismo oficial. Contudo, a 

Toyotanãoproíbeantecipaçãodepagamentos,seestes

foremdevidamenteregistradosnoslivros,seovalornãofor  

excessivoecontantoque:

Fazer tal pagamento sejaumaprática estabelecida e  

bemconhecidanaárea;

Opagamento nãoviole aalegislação local oualei de  

qualquerpaís.

Além das consequências da infração deste Código, a não 

observânciadasdisposiçõesdesta seçãopoderácausarum 

danoconsiderável aobomnomeereputaçãodaToyota.

Presentes,brindes, favoresevantagens

Os colaboradoresnão devem ser influenciados  

recebendopresentes,brindes,favoreseatenções,nem  

devemtentar influenciarterceiros impropriamente.

5.1 Presentes,brindes,favores  
e vantagens recebidas por  
colaboradores

Oscolaboradores daToyotanãopoderãoaceitar,diretaou 

indiretamente (pormeiodeterceiros),dinheiro, presentes, 

brindes, gentilezas, opções de entretenimento, serviços 

ouqualqueroutro tipodeatençãodequalquerpessoaou 

entidade interessadaemestabelecer algumnegócio com

a Toyota ou em obter decisões favoráveis que poderiam 

afetar a objetividade ou influenciar uma relação comercial, 

profissional ou administrativa existente.

Umavezquepequenastrocasdebrindeséumaforma  

normaldepromoverainteraçãosocial edesenvolver  

relações comerciais,os funcionários daToyotasópodem 

receberouaceitar favores, presentes,hospitalidade e/ou 

atitudes semelhantesnos seguintes casos:

a.Quandoovaloreconômico,ascaracterísticasdoobjetoea 

naturezadorelacionamentoqueooriginounãopermitirem 

queumpresentesejainterpretadocomoumfavorecimento 

indevidoàCompanhiaouaosseuscolaboradores;
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b. Quandoopresentenãodistorceosprocessos internos 

demanutençãodopatrimônioeo reconhecimento da  

contribuição pessoal individual;

Emvirtudedoacimaexposto,apenasos seguintes 

presentesserãoautorizados:

c. Presentes habituais durante eventos específicos (final 

doano,aniversário) cujosvaloreseconômicosnãosejam 

significativos;

d.Presentes devalor econômico mínimodepromoçõesde 

vendasoucampanhaspublicitárias, quegeralmentesão 

passadas aoutraspessoascomasquais sãomantidos  

vínculos comerciais semelhantes;

e. Presentes de valor econômico não significativo de 

terceiros quedemonstremverdadeiramentesuaboafée 

nãodevemalterarasrelações normais.

5.2 Presentes dados por colaboradores

Nenhum colaborador poderá oferecer ou realizar, de 

forma direta ou indireta (por meio de terceiros), a um 

funcionário, empregado ou representante de um cliente 

ou fornecedor real ou potencial, da administração pública 

oudequalqueroutraorganização, qualquer tipode  

benefícioouvantagemquepossaser interpretadocomo 

vinculadoàsrelações comerciais daToyota.

Presentes, favores e vantagens poderão ser dados a 

terceiros emnomedaToyotasomentenoscasosemque 

não forem contrários às leis ou aos princípios éticos e 

contanto queosseguintescritérios sejamobservados:

Sejamconsistentescomaspráticas comerciais usuais 

e atendam uma finalidade comercial específica;

Valor não significativo e que não possa ser interpretado  

comosuborno;

Sejamaprovadospelo GerenteGeraldaárea;

A divulgação pública dos fatos não prejudique nem  

comprometaaToyotaouocolaborador.

OSREGISTROSCONTÁBEISEA  
DOCUMENTAÇÃODESUPORTEQUE  
REFLITAMOSPRESENTES,FAVORESE  
VANTAGENSDEVERÃOSERDEVIDAMENTE  
DOCUMENTADOS,INCLUSIVECOM  
DESCRIÇÃOCLARAEADEQUADA.

Emqualquercaso,presentes,ajudasoucontribuiçõesquenão 

estejam em conformidade com as orientações deste Código 

de Conduta não poderão ser aceitos. Em caso de dúvida, deve 

sersolicitada autorizaçãoaosuperiorhierárquico imediato,

o qual reportará tal situação aogerentedodepartamento 

eAuditoria InternaeCompliance,ouRecursosHumanosou  

ao Comitê de Ética. No caso de já ter sido aceito, deverão 

serdisponibilizadosmeiosparaarestituiçãooudeveráser 

feitoumsorteioentre todososcolaboradores, conforme

ascaracterísticas dopresente.Nestecaso,ocolaborador 

eapessoaouempresaquedeuopresentedeverãoser  

informados, senecessário, sobreodestinodopresente.

TODOSOSBRINDESPERMITIDOSDEVERÃO  
SERRECEBIDOSNOLOCALDETRABALHO  
DOCOLABORADOR.EMNENHUMCASOOS  
PRESENTESPODERÃOSERENTREGUESNA 
RESIDÊNCIADOCOLABORADOR.

Serviços de transporte, acomodação e alimentação 

oferecidospor fornecedorescomoobjetivodepromover  

a participação em reuniões executivas, demonstrações 

técnicas ou para fins educacionais (nesses casos, a 

aprovaçãodagerênciadodepartamentoenvolvidaede 

Auditoria Interna e Compliance ou Recursos Humanos) 

serão necessárias para verificar se os motivos são 

consistentes comestaregra).
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Todas asdoações e contribuições de caridade deverão

seradministradasdeacordo comaspolíticas enormas

emvigornaToyota.

Em caso de dúvida quanto à legitimidade ou legalidade  

dequalquerpresente, favorouatençãoaserdadaem 

nome da Toyota, a liderança de Recursos Humanos 

deveráserconsultada antesqueocompromisso

sejaassumido.

Alguns exemplos de relacionamentos  
comerciais:

OscolaboradoresdaToyotadevemevitarsituações que  

possam dar margem a conflito entre seus interesses  

pessoais e os da Empresa e devem abster-se de 

representar a Toyota e interferir ou influenciar a tomada 

de decisões em qualquer situação em que, direta ou 

indiretamente,elespróprios,ouparentespróximos,  

tenham interesse pessoal. No cumprimento de seus 

deveres,oscolaboradoresdevemsempreatuarcom  

lealdade eemdefesados interessesdaEmpresa.

NocasodehaverparentespróximosnaToyota,arelação 

deparentescodeveráserdivulgada edeveráserevitada 

adesignação deumdeles paraumcargoondepossa  

controlar, supervisionar e/ou aprovar o trabalho do 

outro ou onde possa influenciar seu aumento salarial ou 

promoção.

OTERMO“PARENTESPRÓXIMOS”  
SÃOASSIMENTENDIDOSCOMOOS
CÔNJUGES,ASRELAÇÕESDEPARENTESCO  
CONSANGUÍNEAS,PORAFINIDADE,POR  
ADOÇÃOEMLINHARETADEASCENDÊNCIA  
(PAIS,AVÓS),DESCENDÊNCIA(FILHOS,  
NETOS)OUPORRELAÇÃOCOLATERAL  
(CUNHADOS,PRIMOS,SOBRINHOS,  
GENROS,NORASETC.),OSPARCEIROSDE  
UNIÃOESTÁVELERELACIONAMENTOSDE  
CARÁTERAFETIVO(NAMOROETC.).

Pergunta: OgerentedoDepartamentode  

Compras ganhou um relógio valioso de um 

fornecedor que faz muitos negócios com a 

Toyota.Ogerentedecompraseo fornecedor  

são amigos, ele pode ficar com o relógio?

Resposta: Não.Ofatoderecebero relógio pode 

influenciar ou parecer que influenciaránas  

decisões decomprafuturadeste fornecedor.

Istodemonstraria certa preferência.AToyota 

nãopermitequesejamaceitos presentes

de grande valor de fornecedores ou de 

distribuidores.Ocolaborador deverádevolvero 

relógio e informarqueasnormasdaToyotanão 

permitemqueele recebatal presente.

Pergunta: Parafazerumtipodenegócio, a  

Toyotanecessita deumadocumentaçãoemitida  

porumórgãogovernamental.Umfuncionário  

público informa que pode acelerar o processo 

deemissãodestesdocumentos sereceberuma

contribuição financeira.O colaborador da Toyota  

pode fazeresta contribuição comdinheiro do  

caixapequeno?

Resposta: Não.AToyotanãopermiteque  

nenhum tipo de contribuição, financeira 

ou não,seja realizada para órgãos públicos.  

Ocolaboradordeveráprocurarajudado  

DepartamentoJurídico oudealgumaárea

relacionada paraconseguiradocumentação  

dentrodos trâmites legais.

Conflito de

interesses
OobjetivodesteCódigodeConduta équetodosos  

colaboradoresdaToyotamantenhamumaconduta  

baseada em princípios éticos e evitando qualquer conflito 

entre seus interesses pessoais e os da Empresa. Para os 

fins deste Código, haverá conflito de interesses se um 

colaboradordesenvolver, pessoalmente oupor intermédio  

deterceiros,qualqueratividade externacujosinteresses  

possam, em algum momento, contrariarem os interesses 

daToyota.
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OSCOLABORADORESQUEVIOLAREM  
ASDISPOSIÇÕESDESTECÓDIGO  
ESTARÃOSUJEITOSÀSSANÇÕES  
CORRESPONDENTES AOCASO,  
PODENDOTAMBÉM SEREMCIVILE  
CRIMINALMENTERESPONSABILIZADOS  
PORDANOSCAUSADOSEM  
CONSEQUÊNCIADESUACONDUTA.

Todososcolaboradorestêmaobrigação de:

Evitar situações nasquais seudeverdelealdade para  

comaToyotapossaserafetado;

Consultarseusuperiorhierárquico imediato, a  

Gerência deRecursos HumanosouoComitêdeÉtica  

antesdeiniciar ouprosseguir comumaatividade  

externa que possa resultar em conflito de interesses;

ComunicaràGerência deRecursos Humanos, por  

escrito,oexercício detodaatividade externaquepossa 

terrelaçãocomodesempenhodesuas funções oucom  

os interesses daToyotaque,porseuturno,comunicará 

aocolaborador ocursodaaçãoaserrealizada.

Para evitar situações de conflitos de interesses, 

recomenda-se:

Não trabalhar, em nenhuma circunstância, para 

empresasquedealgumaformasejamconcorrentes da 

Toyota. Tais atividades são proibidas porque podem 

gerar situações dúbias quanto a lealdade para com a  

Toyota;

Não constituir empresa fornecedora da Toyota 

(diretaou indiretamente),nemrepresentarempresa  

fornecedoraouocuparposições gerenciais,de  

consultoria ououtrasquepoderiamcausaruma  

possível intervenção;

Comunicaraexistência desituações nasquais o  

cônjugeoupessoascomgraudeparentesco, direto  

ounão,sejamfornecedorouempregadooupessoa 

contratadaporesteeas funçõesdestapessoa

eocolaborador daToyota,assimcomooacesso 

a informação confidencial, que tenham em suas

respectivas companhias, possam configurar situação  

de conflito de interesses;

Não comercializar por conta própria produtos da 

Toyota,excetocomautorização expressadaDiretoria 

Comercial edaDiretoria deRecursos Humanos;

Não realizar atividades pessoais no seu local de 

trabalhoouduranteoexpediente,nemutilizar para  

esses fins, telefones, equipamentos, materiais, 

informação reservadaououtrosrecursosdaToyota, 

salvoautorização préviada liderança hierárquica;

Quando o colaborador tiver interesse financeiro em  

companhia vinculada comercialmente à Toyota, isso 

evidenciará a existência de conflito de interesses se, 

pormeiodesuas funçõesnaToyota,elepuder tomar  

decisões ourealizar açõesqueprotejemoumelhorem  

a posição financeira ou econômica da primeira. Esta  

circunstância tambémdeveserdenunciada;

Nãoestabelecer relaçõesafetivas compessoas 

comquemsetenhavínculo hierárquico oucom  

fornecedores,quepossamafetaro interesse  

econômico pessoal oudaToyota;

Sorteiosexternospromocionais organizadospela 

Toyota não podem incluir a participação de seus 

colaboradores.

É importantedestacar queassituações  

mencionadasacimasãodescritas coma  

intençãodeajudarna interpretação eem  

ummelhorentendimentodoCódigo.

A intençãonãoédemonstrartodas  

as situações que incluem conflitos de

interesses,jáqueestas incluem,masnão 

se limitam àssituações aquidescritas.
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Pagamentosemdinheiro considerados incomuns  

quantoànaturezadatransação, pagamentos através  

dechequesaoportadorepagamentos realizados

em moedas diferentes daquelas especificadas no 

contrato, acordo oufatura;

Pagamentos feitos para ou por terceiros não 

mencionadosno respectivocontratoouacordo;

Pagamentosouencargos feitosemcontadiferente 

dacontadetransaçãohabitual comdeterminada  

pessoaouentidade, sendodesconhecido odestino  

dos fundos transferidos;

Pagamentosàspessoasouentidades residentes em 

paraísos fiscais ou para abrir contas bancárias em 

escritórios localizados em paraísos fiscais;

Pagamentos às entidades que, devido ao seu regime

judicial, não possibilita a identificação de seus sócios

ou beneficiários finais;

Pagamentosextraordinários nãoprevistos nos 

acordos oucontratos.

Nocasodedetecçãodesituações comoas  

mencionadasacima,o colaborador deveráreportar 

asituação àpessoadesignadapelosprocedimentos 

internosdaToyota.

e Segurança

AToyotaprocuraatingiromaisaltopadrãomundial de  

segurançaeproteção ambiental.Nessesentido, aToyota 

desenvolveprogramasinovadoresparaoscuidados  

ambientais e de segurança, tanto em nível nacional 

como internacional, em investigação, desenvolvimento, 

aquisições, vendaseserviços.

A Toyota decidiu dedicar-se a oferecer produtos sem 

defeitosesegurosparaaumentaraqualidade devida  

dos produtos em todos os lugares através de suas 

atividades. Todososcolaboradores devemesforçar-se 

para proteger o meio ambiente buscando sempre 

novos produtos e tecnologias que proporcionem a 

conservaçãodos recursosnaturais utilizados, visando 

areciclagem e,consequentemente,adiminuição de  

resíduos epreservaçãodoambientenatural.

AToyota está comprometidaemoperarsuas fábricas  

demaneirasegura,levando emconsideraçãoobem-

-estar doscolaboradoresedacomunidade. Amelhoria  

contínua (KAIZEN) sempreserárealizada deformaque 

suas instalações e processos possam fornecer maior 

segurançaeproteçãoaosseuscolaboradoreseao  

meioambiente.

OSCOLABORADORESDATOYOTA  
ASSEGURAMSUAPRÓPRIASEGURANÇA  
QUANDOCUMPREMASMEDIDASDE  
PREVENÇÃOADOTADASEMCADA  
CASOEQUANDOCONTRIBUEMPARAA  
SEGURANÇAEXTERNAEPROTEÇÃODO  
MEIOAMBIENTE.

Lavagem

dedinheiro
Comoobjetivodeprevenireevitar lavagemdecapital 

deatividades criminosas ou ilegais, oscolaboradores  

da Toyota devem prestar especial atenção aos 

pressupostos queindicam falta deintegridade de  

pessoasouentidades comasquaisaEmpresarealiza 

negócios, alémdodeverdecumprirasdisposições  

legais aplicáveis, tais como:

6. Relacionamento com a comunidade
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Dessa forma,todososcolaboradoresdevemestar  

conscientes dos efeitos dos produtos e processos que 

empregam com atenção especial à segurança e efeitos 

ambientais relacionados aoconsumo,usoemanipulação 

dos produtos, de forma a proporcionar um uso seguro, 

sem efeitos nocivos à saúde, durante o ciclo de vida de 

tais produtos.

Filantropia e Relacionamentos  
na Comunidade

A fim de obter uma sociedade enriquecida e um  

desenvolvimento sustentável,aToyota,emcooperação 

comasociedade,seesforçaemutilizar efetivamente  

seusrecursosededicar-se aatividades quecontribuam 

para a sociedade. Tais atividades visam suavizar os 

problemas ou questões sociais e incluem iniciativas 

relativas ao bem-estar das pessoas, ao meio ambiente 

eàsegurançano trânsito.

ComoumaEmpresaglobal,aToyotacontribuiparacriar 

umasociedade sustentável pela amplaperspectiva do  

futurodoplaneta edahumanidade.ComoEmpresa-

-cidadã, aToyota tambémenfocaascomunidadeslocais  

eemquestõessociais quecadaumadessas comunidades 

enfrentaetenta resolver.

Conformidade
comoCódigodeConduta

Compromisso

EsteCódigodeCondutadevesercolocadoàdisposição 

dosatuais colaboradoresdaToyotanadatadesua  

aprovação,paraquepossamtomarconhecimento

do seu conteúdo e à disposição daqueles que sejam 

incorporados posteriormente, quando de sua admissão 

pelaEmpresa.Emambososcasos,oscolaboradores  

receberão, daáreadeRecursos Humanos, umaversãode  

bolso desteCódigodeConduta,realizarão umtestede  

conhecimento eassinarão umtermoindicando ciência eo  

seucompromissodeestrito cumprimento.

Avaliação Anual de Conformidade

Anualmente, a área de Recursos Humanos irá avaliar, por 

amostragem, osconhecimentos dosempregadossobredo 

CódigodeCondutaatravésdepesquisas.

Obrigações de Conformidade  
e Comunicação

Oscolaboradores têmodeverdecumprirestritamente 

oCódigo edeinformar prontamente,atravésdos canais 

de comunicação de denúncias disponibilizados pela

Toyota,qualquer ilegalidade, descumprimentoouviolação 

desteCódigodeCondutaquetenhaocorridoouque  

estejaocorrendo.

Comunicação e Tratamento de Possíveis  
Violações do Código de Conduta

Énecessário quecadaviolação ousuposição razoável  

deviolação desteCódigodeCondutadetectadapelos

colaboradores, seja comunicada diretamente através dos 

canais de recebimento de denúncias autorizados para esse  

fim, os quais são: Recursos Humanos, Comitê de Ética e/ou  

CanalÉtico.

O Código na Vida Diária

Sãodadosabaixo algunsexemplosdeproteção 

domeioambiente:

Pergunta: Umcolaborador observouqueexiste 

umvazamentodeumprodutoquímico naárea  

deprodução.Queatitude eledevetomar?

Resposta: O colaborador deve contatar o 

Departamento do Meio Ambiente e notificar o 

problema.ODepartamentodoMeioAmbiente  

vai tomarasmedidasapropriadas pararesolver  

este tipodesituação.Todososcolaboradores  

têm o dever de cuidar do meio ambiente, 

procurando reduziro lixo, reciclá-lo, assim  

comoreduzir oconsumodeáguaedeenergia  

elétrica semprequepossível.
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Embora aprimeira e mais recomendada opção para

reportar violaçõesaoCódigodeCondutasejaaárea

deRecursosHumanose/oualiderança imediata, a

Toyotaentendequepoderáocorrersituações emqueos 

colaboradoresnãosesintamàvontadeparatanto.Por  

essa razão, os colaboradores tem à disposição o Canal 

ÉticodaToyota.

OCanalÉtico daToyotaégerenciado porempresaterceira 

e fora da Toyota, permitindo que as preocupações e ou 

suspeitas possamserreportadas atravésde:

Número de telefone gratuito, 0-800-891-4636, que 

funciona oito horaspordia,cinco dias porsemana,por 

umaempresaterceira;

Sitena internet: resguarda.com/toyotadobrasil;

e-mail:denuncia.toyota@resguarda.com;

Secretária eletrônica :0-800-891-4636  

Horário deatendimento:das8às22h.  

Op.2Mensagemgravada.

OSCOLABORADORESSÃOENCORAJADOS  
AREPORTARSUGESTÕES,PREOCUPAÇÕES  
OUAPRESENTARDENÚNCIASDE  
NATUREZAMENOSGRAVEPARASEUS  
SUPERIORESHIERÁRQUICOSE/OUPARAA  
ÁREADERECURSOSHUMANOS.

A investigação deumairregularidade éfacilitada quandoa 

pessoaquecomunicouoproblemafornecedados,detalhes 

eevidências sobreaocorrência, pois comfrequência,  

necessita-se de informações adicionais. Os casos podem 

sersubmetidosanonimamenteaoCanal ÉticodaToyota.

Cada caso apresentado ao Canal Ético da Toyota será 

identificado por um número individual. Os colaboradores 

que fizerem a sua comunicação por telefone ou formulário 

na Internet, terão a oportunidade de receber sua própria 

senha. Esta senha será necessária para verificar a situação 

docaso.Asenhatambémpossibilita aoscolaboradores  

que não se identificam, a ver e responder anonimamente  

às questões relativas ao caso. Os colaboradores não 

devem temer represálias em função das irregularidades 

comunicadasdeboa fé.

Todasascomunicações recebidasatravésdoCanalÉtico 

da Toyota serão tratadas pelo Comitê de Ética. Além 

disso, oComitêdeÉtica preparaumrelatóriomensal  

sobreacomunicação recebida, seuestágio atual eas  

ações propostas e desenvolvidas em cada caso e o 

apresentaaToyotaMotorCorporationtrimestralmente.

Considera-seumaviolação aestapolítica agirde forma  

prejudicial ou engajar-se em conduta retaliatória 

contracolaboradorque,deboa-fé,comunicarviolação  

oususpeita deviolação desteCódigodeCondutae/ou  

contracolaboradoresquetenhamparticipado deuma  

investigação queocorreucomoresultado deumrelato 

deumfato grave.

ARETALIAÇÃOÉCONSIDERADAUMA  
VIOLAÇÃOPARTICULARMENTEGRAVE  
DESTAPOLÍTICAEOSAUTORESESTARÃO  
SUJEITOSÀSSANÇÕESDISCIPLINARES  
CORRESPONDENTES.

Noscasosdeexistência depossíveis violações da lei,a 

Toyota poderá exigir que o assunto seja apresentado 

às autoridades competentes, com a identificação das 

pessoascientesdos fatos.

Ocolaborador sob investigação devidoaumaviolação 

deste Código de Conduta deverá abster-se de fazer 

qualquercomentário aosoutros colaboradores.

Todososcolaboradorestêmodever  

derelatar condutas nãoéticas ou  

potencialmente ilegais. Elessão  

incentivadosaforneceramaior  

quantidade possível dedetalhes sobre 

as informações concretas.Espera-se,

também,quecooperemamplamentecom  

ainvestigação, fornecendo informações  

completasehonestas aoresponsável  

pela investigação.
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Ações
disciplinares
pelodescumprimento,  
faltaouviolaçãoaoCódigo  
deConduta

Aplicabilidade

OComitêdeÉticaseráresponsávelpela  

aplicaçãoeobservânciadoCódigodeConduta.  

QualquertipodedescumprimentodesteCódigo 

deConduta, bemcomoquaisqueroutrosatosde  

intimidação,ameaçae/ouretaliaçãodirigidosa  

quemreportarviolaçõesàsregrasestabelecidas 

neste documento estarão sujeitos a sanção 

disciplinar,determinadadeacordocoma  

gravidadedafalta.

Aprovação
ealterações
AsalteraçõesdesteCódigodeConduta serãode

responsabilidadedo Departamento deRecursos

Humanos, juntamentecomoComitêdeÉtica

–compostopelosdepartamentosdeRecursos  

Humanos,Jurídico,Auditoria InternaeCompliance 

eexigirãoaautorizaçãodoPresidenteeaprovação  

doDepartamentodeAuditoria Interna.

O Código na Vida Diária

Asseguintes açõesdescritasabaixo sãoconsideradas 

violações aoCódigodeConduta:

Autorizarouparticipar dequalqueratividade queviole o 

presenteCódigodeConduta;

NãoinformarqueoCódigodeCondutaestásendoviolado;

Nãocooperar comqualquer investigação relacionada à 

violação desteCódigodeConduta;

Realizar qualquerato devingançaouretaliação  

acolaborador ouqualqueroutrapessoadevidoà 

denúncia de violação ao Código de Conduta.
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