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Uma mensagem do nosso diretor executivo
Nosso Código de Ética e Conduta Empresarial explica os padrões e políticas centrais 
segundo os quais operamos. Ele é a base de nossa cultura de integridade e compromisso 
em Fazer a Coisa Certa, inspirando confiança nos negócios que realizamos e entre nossos 
clientes, parceiros de negócios, funcionários e acionistas.

O Código descreve como devemos nos comportar no local de trabalho e no mercado 
e reconhece nosso compromisso com o meio ambiente e as comunidades nas quais 
operamos. Por isso que é tão importante que vocês reservem um tempo para lerem o Código 
e refletirem sobre como ele se aplica a vocês e ao seu trabalho.

Nossos líderes e gerentes são especialmente responsáveis por servirem de exemplo no 
que se refere aos princípios do Código e de ajudar os funcionários de suas organizações a 
compreender e defender os padrões éticos do Código. Ocasionalmente, os gerentes devem 
conversar com suas equipes sobre o Código e como ele orienta as operações e interações 
do dia a dia; os gerentes também devem usar o Código para supervisionar as atividades 
comerciais. 

Caso tenham alguma dúvida sobre o Código ou sua aplicação, vocês devem falar com 
seu gerente, recursos humanos, um advogado da empresa, um membro do comitê de 
conformidade da empresa ou usar o recurso Fazer uma Pergunta na RELX Integrity Line. 

Também incentivo vocês a relatar quaisquer situações nas quais acreditem que possa 
haver uma violação do Código. Existem vários meios pelos quais vocês podem informar 
suas preocupações ou suspeitas em relação a possíveis violações do Código ou de outras 
políticas relacionadas. Proibimos represálias contra qualquer pessoa pelo relato de suas 
preocupações ou suspeitas. 

O profundo respeito aos padrões éticos mais elevados está no cerne de nossa reputação 
como um membro conceituado da comunidade empresarial global. Estou confiante de que, 
juntos e tendo em mãos o Código para orientação, perseveraremos no desenvolvimento de 
nossa cultura de integridade e obedeceremos aos altos padrões que estabelecemos para 
nós mesmos e para nossos negócios. 

Obrigado.

Erik Engstrom
Diretor executivo

Prezados colegas,

Na RELX, temos muito orgulho de nossos produtos e serviços, 
do compromisso que assumimos com nossos clientes e 
das contribuições para as comunidades em que vivemos e 
trabalhamos. Da mesma forma, temos muito orgulho de nossa 
cultura de integridade e elevados padrões éticos, que são 
fundamentais para a forma como negociamos.
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Nosso compromisso em Fazer a Coisa Certa

Estamos comprometidos em alcançar nossos objetivos de negócios de forma aberta, honesta, ética e 
baseada em princípios.  Fazer negócios com integridade é um conceito que está enraizado em nossa 
cultura e nos esforçamos para “Fazer a Coisa Certa”.

Significado de Fazer a Coisa Certa

Como colegas, devemos:

n     ter honestidade em nossas relações com os outros;
n     respeitar nossos colegas;
n     parar, refletir e, se necessário, pedir orientação antes de tomar uma decisão
n     agir em conformidade com a lei e com nossas políticas; e
n     defender corajosamente o que é certo.

Como organização, devemos:

n     disponibilizar políticas e oferecer treinamento e recursos que nos orientem
n     viabilizar uma cultura na qual nos sentamos confortáveis para fazer perguntas, falar 

abertamente e relatar preocupações;
n     prestar atenção às preocupações quando manifestadas e atuar de forma justa e ágil;
n     garantir que, ao manifestarmos preocupações, não sofreremos represálias por isso; e
n     manter todos nos mesmos padrões de comportamento, independentemente do cargo na 

empresa.

Como parte do nosso compromisso de ter uma cultura de integridade, nós:

n     adotamos os Princípios de operação e governança da RELX;
n     apoiamos o Pacto Global das Nações Unidas, uma iniciativa de responsabilidade empresarial 

voluntária que visa proteger os direitos humanos, incentivar práticas laborais justas e não 
discriminatórias, promover o cuidado com o meio ambiente e eliminar a corrupção; e

n     envidamos nossos esforços para negociar com clientes, fornecedores e partes interessadas que 
operam de forma ética e se alinham com nossos valores de inclusão e diversidade. 
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Nosso Código de Ética e Conduta Empresarial

Quais são as minhas responsabilidades em relação ao Código?

• Lê-lo e entender como ele se aplica ao seu trabalho;
• Seguir as regras de conformidade e ética descritas nele;
• Conhecer e seguir as políticas e leis adicionais que se aplicam à sua 

empresa, localidade e função específicas; quando uma questão está 
coberta pelo Código e outra política ou lei vigente, seguir a diretriz mais 
rigorosa;

• Perguntar, caso não tenha certeza sobre como o Código se aplica a 
uma decisão ou situação particular que você esteja enfrentando; e

• Informar qualquer violação ou suspeita de violação que você acredita 
que possa ter ocorrido. 

Se você é um líder de pessoal, tem ainda outras responsabilidades, que 
incluem:
• modelagem de comportamento ético e tomada de decisão;
• conversar periódicas com os funcionários sobre o Código e as políticas;
• supervisionar adequadamente as atividades comerciais;
• apoiar a conclusão ágio do treinamento em ética e conformidade;
• ser acessível e aberto a colegas que manifestam preocupações;
• ouvir e agir prontamente em relação às denúncias trazidas a você; e
• nunca retaliar alguém por manifestar uma preocupação.

Use o Kit de Ferramentas do Líder Ético da RELX para ajudá-lo a 
desempenhar essas responsabilidades.

O Código de Ética e Conduta Empresarial da RELX irá ajudá-lo a 
entender as regras de conformidade e ética que se aplicam aos 
nossos negócios e ajudá-lo a aplicar essas regras ao seu trabalho. 
O Código se aplica a todos os funcionários, executivos e membros 
dos conselhos administrativos das empresas RELX.  

Embora o Código reflita nosso compromisso de agir de maneira 
ética e legal, ele não descreve todas as leis e políticas que podem 
se aplicar a todas as situações. Existem outras políticas de RELX 
e específicas de negócios e leis locais que podem se aplicar a você 
e que devem ser seguidas. Se qualquer uma dessas políticas ou leis 
for mais rigorosa do que a disposição correspondente no Código, 
você deve seguir a política ou lei mais rígida.

Também pode haver situações em que as leis locais podem 
entrar em conflito com uma disposição do Código. Nesses casos, 
cumpriremos a legislação local. 

Você é responsável por ler e cumprir o Código e por agir com 
ética no local de trabalho e durante a condução dos negócios da 
Empresa. Caso viole o Código ou outras políticas, você pode estar 
sujeito a medidas corretivas ou disciplinares, ou até mesmo perder 
seu emprego. Também podemos encaminhar problemas graves às 
autoridades públicas para possível processo.

Ao entender e adotar o Código, manifestar as dúvidas 
e denunciar toda conduta antiética ou ilegal, você nos ajuda a 
fazer negócios com integridade de acordo com nossos altos 
padrões de ética e o nosso compromisso de cumprir a lei. 
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A RELX e todas as áreas de negócios têm comitês de conformidade 
para fornecer orientações e supervisão para assuntos relacionados 
à conformidade. Recomendamos que você faça perguntas e procure 
aconselhamento antes de agir.  Você pode manifestar suas dúvidas 
sobre o Código junto ao seu gerente, recursos humanos, um 
advogado da empresa, um membro do comitê de conformidade ou 
utilizando a funcionalidade Fazer uma Pergunta disponível na RELX 
Integrity Line. 

Caso testemunhe ou tome conhecimento de alguma conduta ilegal 
ou antiética, é sua responsabilidade informar tal fato às instâncias 
corporativas competentes. Consulte “Relato e investigação de 
preocupações” para obter mais informações sobre como e onde 
manifestar suas preocupações/suspeitas. 

É terminantemente proibido fazer qualquer represália contra um 
funcionário que venha a relatar uma suspeita de violação do Código.   

O Código não é um contrato de trabalho e não altera os termos 
de qualquer contrato de trabalho existente ou acordo coletivo de 
trabalho que se aplique a você. O Conselho de Administração da 
RELX PLC é responsável pela interpretação final do Código, e poderá 
revisá-lo a qualquer momento, sujeito aos termos de quaisquer 
acordos coletivos de trabalho ou legislação local vigente.
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Um guia para tomar decisões com ética

Esperamos que, ao se deparar com um dilema ou uma 
dúvida sobre uma decisão ou conduta, todos os funcionários 
ajam de acordo com princípios do Código e exerçam os mais 
elevados padrões éticos.

Quando se deparar com esse tipo de dilema ou dúvida, considere 
o seguinte: 

n      A decisão ou conduta em questão prejudicará minha reputação ética 
ou a da empresa?  

n     Tal decisão ou conduta pode causar danos, constrangimento ou 
humilhação a um colega ou cliente, ou uma desvantagem injusta 
a um concorrente?  

n     Tal decisão ou conduta pode passar a impressão de ser antiética ou 
ilegal?  

n      Como uma denúncia sobre as minhas ações ou decisões seria 
interpretada pelas pessoas se fosse apresentada em um telejornal 
ou nas mídias sociais?  

n     A decisão ou conduta parece moral e eticamente imprópria?  
n     Terei que mentir ou distorcer a verdade para justificar minha decisão 

ou ação?

Se a resposta a qualquer uma das perguntas acima for “sim”, 
você deve reconsiderar sua abordagem e, se necessário, procurar 
orientação antes de agir.
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A importância de denunciar
Investigamos prontamente as suspeitas de violações do Código e, se ocorrer uma violação, 
tomaremos as medidas corretivas adequadas. Este é um componente importante do nosso programa 
de conformidade do Código, que nos ajuda a proteger os funcionários, preservar a reputação da 
empresa e cumprir nossas obrigações legais. 

Você desempenha um papel fundamental na implementação justa e eficaz de nosso programa de 
conformidade. É importante que os funcionários relatem preocupações ou suspeitas de violações, 
independentemente da identidade ou posição do suspeito. No que diz respeito à possível conduta 
criminosa, em muitos países a omissão de denúncia de tal conduta pode ser considerada crime.

Caso tome conhecimento ou suspeite que alguém esteja violando o Código ou que, de outra forma, 
esteja agindo de maneira antiética ou ilegal, é importante que você informe prontamente suas 
preocupações a seu gerente, recursos humanos, um advogado da empresa ou um membro do 
comitê de conformidade.   

Também é possível denunciar violações por meio da RELX Integrity Line em www.RELXIntegrityLine.com 
ou por telefone. Na maioria dos casos, as denúncias podem ser feitas anonimamente por meio da Integrity 
Line. Embora seja preferível que o denunciante se identifique, reconhecemos que, em certas situações, 
ele prefira permanecer anônimo. As leis locais podem permitir que se denunciem apenas determinados 
assuntos ou podem até mesmo proibir denúncias anônimas por meio da Integrity Line. Essas 
restrições são identificadas no Aviso de privacidade da RELX Integrity Line. As denúncias referentes a 
responsabilidade questionável ou assuntos de auditoria podem ser enviadas diretamente ao Comitê de 
Auditoria do Conselho de Administração da RELX.

Informe suas preocupações relacionadas a suspeitas de 
violação ao Código, leis ou políticas por meio de qualquer 
um dos vários canais disponíveis. E faça isso sem medo de 
represálias.

Lukas vê seu gerente aceitar um vale-presente de £ 500 de um 
fornecedor. Lukas sabe que isso viola a política da empresa, 
mas não quer ter problemas com seu gerente. O que Lukas 
deve fazer?

Resposta:  Lukas deve denunciar o ocorrido. Não importa quem 
esteja envolvido, sua responsabilidade é informar possíveis 
violações ao nosso Código. A RELX tem vários canais para 
acolher a denúncia e aplica políticas rígidas contra represálias. 
As denúncias devem ser feitas ao departamento de recursos 
humanos, um membro do comitê de conformidade, seu gerente 
(se ele não estiver envolvido nessa atividade indevida) ou por 
meio da RELX Integrity Line. Na maioria dos casos, a Integrity 
Line oferece a opção de uma denúncia anônima.
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Investigações
Investigamos todas as denúncias de suspeita de violação da lei ou do Código, inclusive 
as denúncias anônimas. Para que as investigações sejam profundas e adequadas, 
é imprescindível que você colabore na investigação das suspeitas de violação, em 
compromisso total com a verdade. 

As denúncias condicionadas a uma área de negócios separada, a um país distinto ou a um 
procedimento disciplinar serão investigadas de acordo com o procedimento aplicável.

Confidencialidade
Na maioria dos casos, não divulgaremos a identidade de quem informar uma suspeita 
de violação ou que participar de uma investigação relacionada, a menos que: (1) o 
funcionário remetente dessas informações autorize; (2) a divulgação seja exigida por lei, 
regulamentação ou processo legal; (3) que a divulgação seja considerada necessária para 
uma investigação adequada. Atendemos aos requisitos legais dos países em que vigorem 
proteções de confidencialidade mais rígidas.  

Proteção contra represálias
A represália contra um indivíduo (também conhecida como vitimização) por relatar condutas 
que, conforme acredita ele, violam o Código, uma política ou a lei, ou a represália contra 
um indivíduo porque este colaborou em uma investigação, é em si uma violação do Código 
e pode constituir uma violação da lei.  Os denunciantes são protegidos contra represálias, 
independentemente de as questões suscitadas serem for fim comprovadas. Qualquer 
funcionário considerado responsável por uma represália estará sujeito a ação disciplinar, 
incluindo, até mesmo a rescisão de seu contrato de trabalho.  

Para obter mais informações sobre como relatar preocupações, consulte a RELX Política de 
relatório de preocupações.

O que é represália?
Represália é uma ação tomada contra alguém que denuncia uma 
violação, má conduta ou preocupação, praticada por alguém que 
está envolvido em uma investigação porque essa pessoa fez tal 
denúncia ou estava colaborando em uma investigação. A represália 
pode assumir a forma de um gerente ou supervisor agindo contra 
um funcionário ou envolver ações entre funcionários.

Os exemplos de represália incluem:
• demitir ou rebaixar um funcionário;
• alterar as tarefas relacionadas ao dia a dia do funcionário ou 

o cronograma de trabalho;
• transferir o funcionário para outra função ou local; ou
• negar uma promoção ou aumento de salário.

A represália também pode assumir formas mais sutis, por exemplo:
• isolar ou excluir o funcionário do trabalho ou atividades sociais;
• ignorar o funcionário; ou 
• depreciar ou menosprezar o funcionário perante os outros.

A represália é proibida na RELX e é em si uma violação do 
nosso Código. As alegações de represália serão investigadas 
e a constatação de tal ato resultará em ação disciplinar que pode 
incluir demissão. 
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Conflitos de interesses

Tratamento do nosso patrimônio 
e informações
n    Administrando os registros da empresa
n    Sistemas, redes, comunicações eletrônicas
n    Roubo ou utilização indev o patrimônio
n    Propriedade intelectual e informações confidenciais
n    Protegendo a privacidade de dados
n    Segurança das informações
n    Contato com a mídia e a comunidade financeira
n    Consultas governamentais e pedidos de informação

Fraude, impropriedade financeira 
e declarações falsas ou enganosas 
n    Fraudes de valores mobiliários

Atividades publicitárias e promocionais

Uso de mídias sociais
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Conflitos de interesses
Um conflito de interesses pode surgir quando você participa de uma atividade ou tem um interesse 
financeiro que o desvia ou interfere com o desempenho integral, fiel e pontual de seu trabalho; ou que 
possa influenciar indevidamente as decisões que toma no trabalho. É importante evitar tais conflitos.  
Se você acha que pode estar envolvido em um conflito de interesses, ou que a situação em questão 
se assemelha a um conflito, discuta a situação com seu gerente ou um representante de recursos 
humanos, que pode consultar o membro do comitê de conformidade responsável pela sua área. 
Alguns conflitos aparentes podem ser resolvidos apenas por sua revelação; outros precisam ser 
eliminados.

Conflitos de interesses podem surgir de muitas formas. Exemplos comuns incluem: 

Um segundo emprego, participações ou afiliações

Quando você trabalha para, exerce um cargo na diretoria para, presta serviços de consultoria para, ou 
celebra contrato com outra empresa ou pessoa física, pode surgir um conflito de interesses ou uma 
situação que se assemelhe a um conflito. A menos que seja permitido pela lei local, você não deve se 
envolver em qualquer atividade autônoma ou “clandestina”, ou em um emprego que:

n     afete adversamente a qualidade ou quantidade de seu trabalho na RELX; 
n     concorra com uma de nossas empresas;
n      promova os interesses de um fornecedor ou cliente com quem você negocia, colocando-os acima 

dos interesses da RELX; 
n     insinue que patrocinamos ou apoiamos seu emprego externo ou trabalho com outra organização; 
n     prejudique nossa reputação; ou 
n     faça uso ou interfira com nosso tempo, instalações, recursos ou suprimentos. 

Evite atividades ou interesses financeiros que interfiram no 
desempenho de seu trabalho, em sua fidelidade à RELX ou 
nas decisões que você toma em nosso nome. 

Nossos relacionamentos 
com parceiros de 
negócios...

Nosso compromisso 
com a integridade

Nossos negócios com 
governos

Respeito a nossos colegas  
e comunidades

RecursosRelato e investigação  
de preocupações 3Protegendo nossos 

interesses e ativos 



Interesses em outros negócios

Não permitimos participação acionária em empresas 
de concorrentes, fornecedores ou clientes, exceto 
para pequenos investimentos em empresas de capital 
aberto. 

Investir em ou emprestar dinheiro a um concorrente 
representa um conflito de interesses proibido. Da 
mesma maneira, ter um interesse financeiro ou 
administrativo junto a algum de nossos clientes ou 
fornecedores com quem você ou algum subordinado 
seu trabalha.  

A única exceção a essa proibição é que permitimos 
pequenos investimentos em ações de empresas 
de capital aberto detidas por nossos concorrentes, 
fornecedores e clientes. Um investimento é considerado 
“pequeno” se o valor não:

n     influenciar ou parecer influenciar suas decisões 
em nosso nome, considerando sua autoridade 
discricionária referente a nossos negócios junto 
a essa empresa, sua remuneração anual e outros 
fatores relevantes; ou

n     influenciar as decisões da empresa na qual você está 
interessado. 

Sob circunstância alguma você poderá possuir mais 
do que 1% das ações em circulação de uma empresa 
de capital aberto. Se possui títulos com valor superior 
a esses limites (ou com potencial para crescer), você 
deve notificar o seu gerente imediatamente e tomar 
medidas para reduzir sua participação abaixo do 
máximo permitido.

Esses limites não se aplicam a investimentos realizados 
por meio de fundos mútuos, os quais são permitidos 
independentemente do valor do investimento. 

Quando seu cônjuge, companheiro ou outro familiar 
imediato trabalha, consulta ou, de outra forma, tem 
um interesse financeiro em qualquer um de nossos 
concorrentes, clientes ou fornecedores com quem 
você negocia, existe um conflito potencial. Você deve 
informar qualquer interesse desse tipo a seu gerente 
ou a um representante dos recursos humanos, que 
consultará o comitê de conformidade para garantir que 
não haja a aparência de comunicação inadequada ou 
conflitos de lealdade.

Oportunidades corporativas

Você tem a responsabilidade de promover nossos 
interesses legítimos quando surgir a oportunidade. 
Seria impróprio tirar vantagem pessoal de 
oportunidades às quais você tem acesso devido à sua 
posição ou com o uso do patrimônio, informações ou 
tempo da empresa.

Nepotismo e relações pessoais íntimas

Constitui um conflito supervisionar ou tomar decisões 
de emprego ou de contratação envolvendo um parente 
ou alguém com quem você tem estreita relação 
pessoal.

A RELX não proíbe o emprego ou retenção de 
parentes e não proíbe relacionamentos consensuais 
entre colegas de trabalho, desde que não afetem 
as operações comerciais. No entanto, é importante 

assegurar que os funcionários não sejam e não 
pareçam ser influenciados pela existência de 
relacionamentos pessoais. Você não pode supervisionar 
diretamente, negociar, aprovar ou de outra forma 
participar nas decisões relativas à contratação, 
retenção, promoção, envolvimento contratual, 
remuneração ou quaisquer outros termos e condições 
de emprego de seu cônjuge, companheiro(a), parentes 
próximos ou qualquer pessoa com quem você tenha 
um relacionamento pessoal íntimo. O relacionamento 
pessoal íntimo também inclui outros relacionamentos 
(parentes, amigos, relacionamentos românticos ou 
outras pessoas importantes) que podem influenciar no 
seu desempenho ou até mesmo fazer parecer que isso 
está acontecendo.

Jackie faz parte de um comitê responsável por 
avaliar e selecionar fornecedores para um grande 
número de suprimentos e serviços. Jackie está 
ciente de que outro membro do comitê é amigo 
íntimo de um dos fornecedores em análise. Isso 
apresenta algum conflito de interesse? 

Resposta:  Sim. O relacionamento pessoal íntimo 
tende a influenciar ou parecer influenciar o outro 
membro do comitê na avaliação dos fornecedores 
em potencial. O colega de Jackie deve expor 
o conflito de interesses e se recusar a fazer a 
avaliação.
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Tratamento do nosso patrimônio e informações

Você deve tratar nosso patrimônio e nossas informações com 
responsabilidade, não usá-los indevidamente ou desperdiçá-los.  
Nossos ativos têm a finalidade de ajudar você a atingir os seus 
objetivos individuais sem seu trabalho, assim como nossos objetivos 
corporativos globais. Não toleraremos o uso ilegal, negligente ou 
indevido do patrimônio ou de informações da empresa.

Administrando os registros da empresa

Os registros precisam ser precisos, completos e ágeis, bem como devem ser retidos em 
conformidade com a Política de gestão de registros e Escala de retenção de registros da RELX, 
e com todos os requisitos aplicáveis de suspensão de destruição de registros.

Preparação dos registros

A integridade de nossos livros e registros é importante para nossa credibilidade. Confiamos em 
você para manter os livros e registros de maneira a refletir corretamente todas as transações. 
Com isso, termos a certeza de fornecer aos acionistas e ao público informações financeiras 
completas, precisas, ágeis e compreensíveis. Além dos registros relacionados à transação, essa 
mesma responsabilidade se estende a, por exemplo, registros de custos, vendas, folhas de ponto, 
relatórios de despesas, folha de pagamento e registros de benefícios, arquivamentos regulatórios, 
contratos e aquisições. 

Retenção de registros

Por exigências legais, precisamos manter determinados registros arquivados por períodos 
específicos. A fim de atender a esses requisitos, você deve reter e/ou descartar os registros 
conforme exigido pela Política de gestão de registros e pelo Escala de retenção de registros da 
RELX. Isso inclui mensagens de e-mail, dados eletrônicos armazenados em qualquer formato, 
cópias físicas de documentos e registros em qualquer outro meio.

Às vezes, é preciso manter determinados registros arquivados além do período normal de 
retenção. Por exemplo, se você tiver registros importantes para uma ação judicial real, ameaçada 
ou razoavelmente prevista, investigação governamental ou intimação para documentos ou 
informações, deve armazenar todos os registros pertinentes em qualquer formato e suspender 
todos os descartes ou modificações regulares dos documentos. Um advogado da empresa ou 
alguém agindo sob orientação dele entrará em contato com você se tomarmos conhecimento de 
ações legais ou governamentais reais ou previstas que exijam a retenção contínua de registros e 
pudermos responder às suas perguntas sobre quais registros devem ser retidos. 

Além de reter os registros durante o período apropriado, você deve armazenar, transferir e 
eliminar registros de maneira consistente com o valor das informações contidas nos registros.  
Para obter mais informações sobre como classificar, armazenar, transferir e eliminar registros da 
maneira correta, consulte a Política sobre classificação de valor da informação da RELX.

O e-mail da RELX é hospedado no Office365 com capacidade de 
armazenamento quase ilimitada e, portanto, Frederic supõe que 
não é obrigado a excluir nenhuma mensagem de e-mail.  Ele está 
certo?

Resposta: Não. Muitos tipos de registros não devem ser 
indefinidamente mantidos; e a maioria dos registros que precisam 
ser retidos por longos períodos não deve ser mantida como arquivo 
de e-mail. Ter armazenamento ilimitado não diminui a necessidade 
de gerenciar ativamente a conta de e-mail. A mensagem de e-mail 
deve ser excluída após 30 dias, a menos que, de acordo com a Política 
de gestão de registros e Escala de retenção de registros, seja um 
registro comercial com um período de retenção diferente, ou que você 
tenha sido instruído por um advogado da empresa, ou alguém que 
o represente, a preservar as mensagens de e-mail.
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Sistemas, redes, comunicações eletrônicas

Use os sistemas da RELX para fins comerciais, conheça as regras que limitam 
o uso de sistemas pessoais para fins comerciais e não assuma que seu uso pessoal 
é privado.

Uso aceitável

Nossos sistemas têm finalidade comercial. Embora você possa usar esses sistemas 
para fins pessoais limitados, incluindo usos protegidos por lei, esse uso não deve 
interferir em seu trabalho ou perturbar seus colegas ou nossos assuntos comerciais 
gerais. Você jamais deve usar os sistemas ou equipamentos da empresa para:
n     assediar, intimidar ou fazer comentários discriminatórios ou difamatórios sobre 

outras pessoas;
n     criar, enviar, intencionalmente receber, acessar, baixar ou armazenar material 

sexualmente explícito, abusivo, ofensivo ou profano;
n     jogar;
n     conduzir atividades de negócios que concorram com a empresa ou que não estejam 

relacionadas a ela;
n     introduzir programas mal-intencionados (malware) em qualquer rede ou servidor 

da RELX; 
n     violar os direitos autorais, segredos comerciais, patentes ou outros direitos de 

propriedade intelectual da empresa ou de outra parte; ou
n     envolver-se em outras atividades que violem a lei aplicável, o Código ou outra 

política da empresa, ou que possa levar a obrigações ou causar dano à empresa.

Privacidade

Não presuma que sua utilização dos sistemas da empresa é privada. Onde for 
legalmente permitido, a empresa pode monitorar, gravar e analisar seu uso dos 
sistemas da empresa ou fazer cópias dos registros que você processa nos sistemas da 
empresa, remotamente ou acessando equipamentos, para fins de negócios legítimos, 
como: uma investigação; um processo legal (durante o qual podemos ser legalmente 
obrigados a divulgar registros da empresa às autoridades relevantes); para detectar 
ou prevenir acesso, uso ou divulgação não autorizados; ou para obter registros 
necessários da empresa em sua ausência. A menos que exigido legalmente, você não 
receberá aviso prévio dessas atividades. Caso trabalhe nos Estados Unidos, você não 
pode esperar ter privacidade em qualquer arquivo que crie, armazene ou receba nos 
nossos sistemas. Cada unidade de negócios seguirá processos de aprovação antes de 
monitorar, registrar ou analisar o uso dos sistemas da empresa. 

Sistemas pessoais

Há limites para sua capacidade de usar sistemas pessoais para conduzir negócios 
da empresa. Você pode usar os sistemas pessoais para conduzir os negócios da 
empresa somente se sua empresa tiver permissão para fazê-lo e se seu uso estiver 
em conformidade com as políticas da empresa, incluindo a Política para uso de seu 
próprio dispositivo (BYOD) da RELX. 

Consulte a Política de equipamentos eletrônicos no local de trabalho da RELX para 
ver definições de sistemas pessoais e da empresa e obter mais informações sobre 
o uso adequado de sistemas, redes e informações eletrônicas.
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Roubo ou utilização indevida do patrimônio 

É proibido o roubo, a tentativa de roubo ou uso indevido do patrimônio 
da empresa ou propriedade pessoal de outros funcionários, incluindo 
o uso excessivo ou não autorizado do patrimônio da empresa. 

O roubo ou uso indevido da propriedade da empresa pode assumir 
muitas formas, incluindo:
n     roubar suprimentos, equipamentos, documentos, dinheiro ou outra 

propriedade tangível; 
n     uso inadequado de um cartão de crédito ou cartão de compras da 

empresa;
n     enviar folhas de ponto ou relatórios de despesas falsificados; 
n     uso excessivo de telefones, computadores, máquinas de fotocópia, 

sistemas da empresa, redes da empresa ou outros equipamentos 
para fins não comerciais; 

n     uso não autorizado de nossos logotipos, marcas ou outras marcas 
registradas ou de nossas informações proprietárias, segredos 
comerciais, invenções, direitos autorais ou outros ativos de 
propriedade da empresa; e 

n     reter qualquer benefício pessoal de um cliente, fornecedor ou outras 
pessoas com quem negociamos que não nos pertença legalmente.
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Propriedade intelectual e informações confidenciais

Como toda propriedade da empresa, a propriedade intelectual e informações 
confidenciais e restritas devem ser protegidas. 

Propriedade intelectual, informações confidenciais e informações 
restritas 

Você deve proteger nossa propriedade intelectual (incluindo direitos autorais, marcas 
registradas e patentes), informações confidenciais e informações restritas, assim 
como faria com todas as outras propriedades importantes da empresa. Também 
existem regras específicas relativas à proteção de determinadas informações 
confidenciais comercialmente importantes, frequentemente chamadas de segredos 
comerciais ou know-how, e estão disponíveis nas Diretrizes para segredos comerciais 
da RELX e sob a lei aplicável.

Exemplos de informações que são consideradas confidenciais e/ou podem ser um 
segredo comercial são informações sobre:  
n     relacionamentos com clientes e planos de precificação;
n     projeções e relatórios financeiros;
n     código-fonte de computador e modelos de dados; ou
n     aquisições ou alienações prospectivas.

Todos os documentos, arquivos, registros e relatórios que você adquirir ou criar 
durante o tempo em que permanecer empregado na RELX pertencem à empresa. Os 
funcionários não podem acessar esses materiais ou removê-los de nossos escritórios 
a menos que estejam autorizados a fazê-lo. 

Se estiver participando de uma aquisição ou de outra transação comercialmente 
sigilosa, é possível que você precise assinar um contrato de confidencialidade.

Periodicamente, temos autoridade para receber e usar propriedade intelectual ou 
informações confidenciais ou restritas que pertencem a outra pessoa. Isso pode 
incluir materiais licenciados com direitos autorais ou informações obtidas no curso 
de uma aquisição proposta. A RELX exige que os funcionários respeitem os direitos de 
propriedade que outros têm sobre a propriedade intelectual deles. Os funcionários não 
podem copiar, usar ou distribuir propriedade intelectual de terceiros sem a permissão 
do proprietário. Por exemplo, embora alguém possa postar conteúdo em um site 
ou mídia social, esse proprietário pode não permitir que as empresas usassem o 
conteúdo para fins comerciais. Copie e use essas informações somente se seu uso 
cumprir a legislação vigente e os contratos com seu proprietário.

Olivia e seus colegas da RELX foram designados para desenvolver um programa 
de software para substituir o programa que havia sido comprado de um 
fornecedor.  Eles exibiram os programas lado a lado e analisaram o manual do 
usuário do fornecedor. Eles podem fazer isso?

Resposta: Não. O software e a documentação do fornecedor são protegidos por 
direitos de propriedade intelectual e seu contrato de licença provavelmente proíbe 
tais atividades. Antes de substituir o conteúdo ou software de terceiros por um 
substituto desenvolvido internamente, Olivia deve procurar aconselhamento jurídico.
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Protegendo a privacidade de dados

Estamos comprometidos em proteger a privacidade das informações pessoais 
relacionados de nossos clientes, funcionários e outras pessoas e em cumprir as leis 
que regem a maneira como lidamos com tais informações.

São pessoais as informações que podem ser utilizadas para identificar um indivíduo 
ou que podem estar associadas a fim de identificar um indivíduo. Elas podem incluir 
o nome da pessoa, endereço, número de telefone, número de sua identificação 
governamental ou outro tipo de identificador. No decorrer de nossos negócios podemos 
coletar, armazenar e usar informações pessoais de nossos clientes, fornecedores, 
funcionários, candidatos a vagas de emprego e acionistas, entre outros. Nosso negócio 
prosperará se nossos clientes, funcionários, fornecedores e controladores confiarem em 
nós por sermos administradores de informações pessoais responsáveis.

Uma pessoa que diz trabalhar com um órgão governamental liga solicitando o 
endereço de contato e o telefone de outro funcionário.  Você deve fornecer as 
informações?  

Resposta:  Não. Você não deve fornecer informações sobre outro funcionário nem 
informações sobre a empresa ou outras pessoas se não tiver autoridade para tanto. 
Isso também inclui informações sobre clientes, fornecedores ou qualquer pessoa 
a cujas informações pessoais você tenha acesso. 

Se receber uma solicitação de referências sobre um funcionário, consulte 
o departamento de recursos humanos ou um advogado da empresa para conhecer 
e cumprir as políticas vigentes antes de fornecer qualquer informação.

Isso significa que você deve: 
n     cumprir as leis e políticas empresariais vigentes relacionadas à proteção e ao uso 

de informações pessoais;
n     coletar, processar, usar, divulgar ou armazenar informações pessoais somente se 

tiver um propósito comercial legítimo para isso e se os avisos necessários tenham 
sido dados às pessoas envolvidas; e

n     seguir rigorosamente a Política sobre classificação de valor da informação 
da RELX e todas as políticas da empresa relacionadas à classificação, coleta, 
processamento, uso, divulgação, armazenamento, transferência e exclusão de 
informações pessoais.  

Os Princípios de privacidade da RELX orientam nossa abordagem à proteção de dados 
e privacidade em toda a organização.
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Segurança das informações
Você deve proteger as informações que nos foram 
confiadas.  Seja diligente na prevenção de acesso 
não autorizado a nossos sistemas e dados. Se o seu 
trabalho envolver acesso a informações pessoais, 
registros públicos ou outras informações restritas, 
conforme definidas na Política sobre classificação de 
valor da informação da RELX, você deve conhecer e 
cumprir todas as políticas e leis vigentes relacionadas a 
essas informações.

O trabalho de Audrey na empresa dá a ela acesso 
a uma grande variedade informações acadêmicas.  
Sua filha está fazendo um projeto de pesquisa na 
escola sobre avanços científicos proeminentes feitos 
nos últimos 12 meses.  Para ajudar sua filha em seu 
projeto, Audrey se oferece para permitir que ela use 
suas credenciais de acesso da empresa para fazer 
suas pesquisas.  Ela pode fazer isso?

Resposta:  Não. As credenciais de login nunca devem 
ser compartilhadas.  

Siga a Política de segurança da informação e todas 
as políticas e práticas destinadas a proteger nossas 
informações.  Isso inclui, por exemplo:
n     garantir a proteção à segurança física e senha de 

todos os dispositivos portáteis (notebooks, tablets, 
smartphones) e dispositivos de armazenamento; 

n     manter a mesa e áreas de trabalho sem informações 
confidenciais à vista;

n     ler e seguir as comunicações e orientações emitidas 
pela empresa para o resguardo das informações; 

n     manter a confidencialidade e não compartilhar IDs 
de usuários e senhas;

n     somente acessar, usar ou enviar informações 
confidenciais ou restritas se tiver autorização para 
tanto e com a salvaguarda apropriada para proteger 
as informações. 

n     seguir as diretrizes da empresa para destruir 
informações, com segurança e sempre que for 
apropriado e permitido;

n     não carregar software não autorizado em 
dispositivos fornecidos pela empresa; e 

n     informar imediatamente tentativas de obtenção de 
acesso ou corrupção de nossos sistemas através 
de estratagemas como phishing, uso de pretextos 
(pretexting) e engenharia social;

Caso tenha dúvidas ou preocupações sobre a segurança 
da informação, entre em contato com a equipe de 
segurança da informação da sua área de negócios. 
Se você souber de um incidente de segurança, 
relate-o imediatamente à sua equipe de segurança de 
informações ou para security@relx.com.

Que tipos de incidentes de segurança da informação 
devem ser relatados e onde posso relatá-los?

Você deve relatar imediatamente qualquer incidente 
real ou suspeito, incluindo, por exemplo:

•  Perda de dispositivo;
•  Falha ou vulnerabilidade de aplicativo;
•  Exposição acidental de informações;
•  Exposição de informações devido a um ataque; ou
•   Um quase incidente ou evento suspeito relacionado 

a phishing, chamadas de voz ou solicitação nas 
mídias sociais.

Relate o incidente à equipe de 
segurança da sua área de negócios:

•  RELX: security@relx.com
•  Elsevier/STM:  security@elsevier.com
•  LexisNexis L&P: security@lexisnexis.com
•   Grupo de soluções de risco: security@

lexisnexisrisk.com
•  Exposições:  security@reedexpo.com
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Contato com a mídia e a comunidade financeira

Somente funcionários autorizados podem se comunicar com a mídia ou a 
comunidade financeira.

Somente pessoas autorizadas podem falar com a mídia como porta-vozes em nome de 
qualquer empresa da RELX. Se for procurado para dar declarações em nome de uma 
empresa da RELX, encaminhe as solicitações da seguinte forma:
n     encaminhe as perguntas da mídia sobre nossa empresa controladora ao 

Departamento de Comunicações Corporativas da RELX; 
n     encaminhe as perguntas da mídia sobre sua área de negócios conforme 

determinado pelas políticas e procedimentos da sua área de negócios; e
n     encaminhe solicitações de informações ou visitas ao centro feitas por instituições 

financeiras, corretores, analistas, comentaristas, acionistas ou outros membros 
das comunidades financeiras ou de investimento ao departamento de Relação com 
investidores da RELX.

Política de divulgação

Quando os indivíduos puderem ter acesso a informações privilegiadas ou entrar em 
contato com a mídia e a comunidade financeira no curso de seu emprego, eles devem 
se familiarizar com e compreender os termos da Política de divulgação da RELX 
(Política de divulgação). A Política de divulgação define os principais procedimentos, 
sistemas e controles internos para garantir que a RELX cumpra suas obrigações 
relacionadas às divulgações regulatórias no Reino Unido, Holanda e Estados Unidos. 
Uma cópia da Política de divulgação da RELX está disponível mediante solicitação no 
Departamento de Secretaria da Empresa RELX.

Consultas governamentais e pedidos de informação 
Se você receber uma solicitação de informações da empresa, dados pessoais ou 
documentos relativos a uma investigação, auditoria ou processo legal, notifique 
imediatamente um advogado da empresa. Um advogado da empresa ajudará a 
determinar como você deve proceder.  

Em alguns países, representantes do governo têm autoridade para entrar nas 
dependências da empresa e realizar inspeções surpresa (conhecidas como “mandado 
de busca e apreensão”) a fim de obter provas para uma investigação ou uma suspeita 
de violação da lei. Essas autoridades podem entrar em nossos escritórios ou, em 
algumas regiões, até mesmo em sua casa para examinar e tirar cópias de registros 
comerciais; lacrar nossos escritórios e registros; entrevistar funcionários; e tomar 
notas sobre fatos ou documentos relacionados ao assunto em questão e à finalidade 
da inspeção. Você deve se familiarizar com a Política de mandado de busca e 
apreensão da RELX e com todas as políticas e procedimentos de busca e apreensão 
da sua empresa ou local para obter orientações sobre o que fazer se seu escritório for 
alvo de uma busca e apreensão. Se você tiver alguma dúvida sobre mandatos de busca 
e apreensão, pode encaminhá-la a um advogado da empresa.
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Fraude, impropriedade financeira  
e declarações falsas ou enganosas 

Proibimos qualquer tentativa de fraudar um cliente, fornecedor, acionista, 
funcionário, contratado, intermediário, auditor, controlador ou outra pessoa 
com quem nos comunicamos ou fazemos negócios.

Nossa credibilidade e reputação dependem da exatidão de nossos livros, registros 
e representações. Todos os relatos e declarações orais ou por escrito sobre nossa 
empresa precisam ser exatos, e não enganosos. É proibido que se faça qualquer 
tentativa de envolvimento em impropriedade financeira, como fazer declarações orais 
ou escritas intencionalmente ou imprudentemente falsas ou enganosas ou omissões 
sobre nossos produtos, serviços, vendas, condição financeira ou de outra forma fazer 
declarações orais ou escritas falsas ou enganosas sobre nossas políticas, segurança, 
privacidade ou práticas de conformidade. 

Com relação à prevenção, detecção e correção de fraudes ou impropriedades financeiras, 
incluindo funções e responsabilidades em relação à mitigação do risco de fraude 
financeira, consulte a Estrutura para atenuar o risco de fraude financeira da RELX. 

No quarto trimestre, Simon, um representante de vendas, percebeu que não atingirá 
sua meta de receita para o final de ano e, portanto, não receberá seu bônus de 
vendas total. Para alcançar sua meta de receita, ele considerou a ideia de registrar 
uma venda este ano para um cliente que ele sabe que fará um pedido no início do 
novo ano. Simon deve fazer isso?

Resposta:  Não. Falsificar um pedido legítimo para que ele possa reconhecer a receita 
neste ano em vez de no próximo seria considerado impropriedade financeira e uma 
violação do Código.
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Fraudes de valores mobiliários 

Todos os funcionários devem cumprir o Código de negociação de valores mobiliários da 
RELX (Código de Negociação).  

É ilegal e/ou uma violação do Código de Negociação executar algumas ações se você tiver 
acesso a informações privilegiadas (informações importantes e privadas) relacionadas a 
valores mobiliários da RELX ou de qualquer outra empresa com as quais venha a se deparar 
no desenvolvimento de seu trabalho na RELX. 

Especificamente, é ilegal e/ou uma violação do Código de Negociação:
n     negociar títulos ou instrumentos ligados a eles se você possuir informações 

privilegiadas; 
n     divulgar tais informações a outras pessoas, exceto quando a divulgação ocorrer 

estritamente como parte de suas obrigações ou função habituais e quando o destinatário 
tiver uma obrigação de confidencialidade; ou

n     recomendar, estimular ou induzir outra pessoa a negociar títulos ou instrumentos ligados 
a eles se você possuir informações privilegiadas;

Informações privilegiadas são informações sobre a RELX que não estão publicamente 
disponíveis e que, se anunciadas, provavelmente teriam um efeito significativo sobre 
o preço dos títulos da RELX. Uma informação recebe o status de “não publicamente 
disponível” se não tiver sido divulgada em um relatório anual ou periódico a acionistas, em 
um comunicado de imprensa ou regulatório ou em arquivos públicos com as autoridades 
regulatórias.  Na dúvida, considere que as informações às quais você tem acesso como 
funcionário da RELX não estão disponíveis publicamente.

Caso tenha alguma dúvida sobre a compra ou venda de títulos quando houver informações 
privilegiadas que possam (ou pareçam) estar envolvidas, consulte o secretário geral da 
RELX antes de negociar os títulos. Quando aplicável, você deve respeitar os períodos 
fechados (closed periods) durante os quais é proibida a negociação de títulos da RELX ou de 
instrumentos ligados a eles. Você será informado diretamente pela Secretaria da Empresa 
se períodos fechados se aplicarem a você. 
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Atividades publicitárias e promocionais

Todas as afirmações de publicidade e outras declarações em 
qualquer meio, seja impresso, eletrônico ou outro meio não 
impresso, devem ser verdadeiras e razoáveis. Elas devem ser 
comprovadas antes de sua publicação ou divulgação. Isso também 
se aplica a apresentações orais ou até mesmo a conversas casuais 
nas quais você faça comentários objetivos, fatuais ou quantificáveis 
sobre nossos produtos os serviços, ou os de outras empresas.

Temos a obrigação legal e ética de nos envolvermos em 
práticas de vendas e publicidade justas e precisas.  O 
estrito cumprimento dessa obrigação ajuda a preservar 
nossa boa vontade e reputação.

Scott está preparando um webcast de marketing no qual lista 
o total de assinaturas e visitas da web para vários produtos 
da empresa. Para cumprir um cronograma apertado, ele está 
estimando esses números com base nos fatos de apenas um 
dos produtos. Isso é apropriado?

Resposta:  Não. As estimativas devem ser precisas para garantir 
que ele não esteja distorcendo os fatos e enganando clientes 
em potencial.  Quaisquer declarações factuais, objetivas e/ou 
quantificáveis em materiais de publicidade ou marketing, em 
materiais de apresentação ou em discussões informais, devem 
ser comprovadas antes da comunicação a terceiros.
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Jon, um funcionário da RELX, posta um comentário ofensivo em sua página 
pessoal de mídia social. Jon não identifica a RELX como sua empregadora, mas, 
nas redes sociais, tem contato com pessoas do trabalho. Um colega de trabalho 
vê a postagem ofensiva e a denuncia à empresa.  A empresa pode punir Jon por 
postar conteúdo ofensivo nas redes sociais?

Resposta:  Sim. Jon não está proibido de realizar essa atividade, mas está sujeito 
à Política de mídias sociais porque está usando as mídias sociais para discutir 
ou se conectar com outros funcionários. Os funcionários são obrigados a exercer 
integridade e responsabilidade pessoal sabendo que existem consequências 
potenciais para sua atividade nas redes sociais.  

Uso de mídias sociais

As plataformas e serviços de mídias sociais são ferramentas 
concebidas para ajudar a desenvolver nossas marcas, 
promover nossos produtos e serviços e criar relacionamentos 
com nossos clientes atuais e em potencial. 

Ao usar mídias sociais, você deve:

n     exercer integridade pessoal e responsabilidade;
n     respeitar os nossos direitos de propriedade intelectual e os de terceiros;
n     declarar ou falar em nome da RELX apenas se tiver autoridade para tanto; 
n     proteger e não compartilhar informações confidenciais ou outras 

informações protegidas; e 
n     de outra forma obedecer à Política de mídias sociais.

Essas precauções se aplicam a atividades de mídias sociais sancionadas ou 
patrocinadas pela empresa. Elas também se aplicam ao seu uso pessoal das 
mídias sociais quando você:

n     se apresenta como funcionário de uma empresa da RELX;
n     faz publicações sobre seu trabalho, nossas empresas, produtos, serviços ou 

concorrentes; ou
n     discute ou entra em contato com outros funcionários ou nossos autores, 

editores, clientes, agentes, fornecedores ou outras partes interessadas.
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Leis de concorrência e antitruste

Concorremos com vigor, mas de forma justa, com 
integridade e em conformidade com a legislação antitruste 
e de concorrência justa. Essas leis promovem a concorrência 
internacional livre e justa, de forma que os clientes 
possam se beneficiar da concorrência aberta entre seus 
fornecedores; e vendedores se beneficiam igualmente da 
concorrência entre seus compradores. 

A legislação antitruste e de concorrência justa proíbe 
restrições de comércio ilegais, como determinados tipos de 
acordos ou conduta que envolvam concorrentes, clientes 
ou fornecedores, ou uma única empresa com uma posição 
dominante no mercado. 

Somos concorrentes fortes, mas justos.  Proibimos 
práticas comerciais injustas ou anticoncorrenciais, 
como acordos ilegais com concorrentes, clientes, 
fornecedores e outras partes interessadas.

Exemplos de possível conduta ilegal incluem:

n     Os concorrentes são expressamente proibidos de fazer acordos ou tomar ações conjuntas 
relacionadas a: 

n     preços, prazos ou cotações; 
n     alocações de produto, território ou divisões; 
n     seleção de clientes ou fornecedores; ou 
n     limites sobre produção, estoque ou pesquisa e desenvolvimento.

n     De maneira geral, os fornecedores e seus clientes ou licenciados não estão autorizados 
a concordar com os preços pelos quais as mercadorias ou serviços serão revendidos.

n     As empresas individuais com poder “dominante” ou de “monopólio” não podem realizar ações que 
se assemelhem a tentativas de controlar o mercado. Tais ações geralmente incluem:

n     vinculação ou agregação requerida de produtos separados; 
n     rescisão injusta de concessionários, distribuidores ou fornecedores; 
n     discriminação de preços; 
n     preços predatórios (venda abaixo do custo); ou
n     acordos de negociação excessivamente restritivos. 

n     Práticas comerciais ou métodos de concorrência injustos ou fraudulentos, por exemplo:

n     publicidade enganosa;
n     desprestigiar o produto de um concorrente;
n     assédio a um concorrente; ou 
n     roubar segredos comerciais ou outras informações comerciais confidenciais.
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Há razões e ocasiões legítimas para interagir com concorrentes, 
dado que você não se envolva em conluio ilegal através dessas 
atividades.  Tais atividades incluem a participação em associações 
de comércio, avaliações comparativas, empreendimentos 
conjuntos, levantamento de inteligência competitiva – dentro da 
lei e de acordo com os procedimentos da RELX – e determinadas 
atividades conjuntas, como lobismo e execuções judiciais.

Para mais informações referentes à legislação antitruste e 
de concorrência justa, consulte as Normas de conformidade 
com a lei de concorrência justa da RELX e quaisquer políticas 
empresariais, diretrizes e procedimentos relevantes. 

Tessa estava conversando com um grupo de concorrentes durante 
uma conferência comercial quando o diretor de desenvolvimento 
de negócios de um concorrente a puxou para um lado.  O 
concorrente sugeriu que sua empresa concentraria seus esforços 
de vendas em Nova York se a empresa de Tessa ficasse longe 
de Nova York e concentrasse suas vendas em Londres.  Tessa 
sabia que não deveria discutir assuntos como este com seus 
concorrentes, então ela imediatamente se afastou. Foi a maneira 
correta de lidar com a situação?

Resposta:  Parcialmente correto. Tessa estava certa ao sair da 
conversa, pois até mesmo conversas casuais entre concorrentes 
podem levar a violações da legislação antitruste. No entanto, Tessa 
deveria ter feito mais do que simplesmente cortar a conversa. Ela 
deveria ter afirmado clara e enfaticamente que não queria fazer parte 
da conversar. Em seguida, ela deveria entrar em contato com um 
advogado da empresa para discutir a situação e determinar se seria 
necessário tomar qualquer medida adicional para evitar passar a 
impressão de que havia algum envolvimento parte dela ou da empresa 
em uma conduta imprópria.     
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Suborno

Não ofereça, dê nem receba de outra pessoa nada de 
valor, nenhuma vantagem financeira ou outra vantagem 
em troca de um tratamento preferencial ou visando 
influenciar as decisões comerciais do beneficiário.

O suborno acontece quando alguém oferece, promete, solicita, dá ou aceita algo de valor, uma 
vantagem financeira ou algum outro tipo de vantagem, em troca de tratamento preferencial 
por uma empresa, autoridade governamental ou funcionário público, ou quando autoriza outra 
pessoa a fazê-lo. Subornos incluem pagamentos em dinheiro, presentes, favores, qualquer item 
ou serviço de valor, ou qualquer outra vantagem financeira. 

A maioria dos países e muitos governos locais impõem leis que proíbem o suborno e a 
corrupção. Muitas dessas leis se aplicam quando a má conduta é cometida fora das fronteiras 
do país e/ou por cidadãos de outros países. Os exemplos de leis com aplicação extraterritorial 
incluem a Lei contra Suborno do Reino Unido e a Lei contra Práticas de Corrupção no Exterior 
dos EUA.

Para cumprir a legislação antissuborno, você precisa evitar fazer ou receber qualquer 
pagamento indevido, seja diretamente para ou de outra parte comercial, cliente, representante 
de cliente ou um funcionário público ou autoridade governamental. Isso inclui pagamentos de 
facilitação ou, como dizemos popularmente, “molhar a mão” de funcionários locais, mesmo 
que esse tipo de comportamento seja considerado habitual. Você também não deve fazer 
tais pagamentos indiretamente por meio de um consultor, agente ou outra parte ao executar 
serviços em nosso nome e deve manter livros e registros precisos para que os pagamentos 
sejam descritos honestamente e não usados para fins ilegais.

Antes de contratar um terceiro que estará agindo em nome da empresa e conforme necessário 
durante o trabalho, você deve conduzir uma due diligence para avaliar se o envolvimento do 
terceiro é permitido. Para obter mais informações sobre a realização de due diligence, incluindo 
que tipo de terceiros agem em nome da empresa, consulte a Orientação de due diligence 
da RELX. 

A legislação antissuborno também limita ofertar e dar presentes, entretenimento ou 
gratificações a funcionários públicos e autoridades governamentais, como explica a seção 
seguinte sobre oferecer ou aceitar presentes ou entretenimento. 
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Aceitando ou oferecendo presentes ou entretenimento

Não solicite, aceite, ofereça ou dê presentes ou entretenimento que possam 
influenciar ou parecer influenciar a capacidade de tomar decisões comerciais 
objetivas.

Presentes com valor superior ao nominal, presentes ou entretenimento frequentes, ou 
entretenimento que é mais do que uma amenidade social rotineira pode parecer ser 
uma tentativa para influenciar você ou a outra parte. Nossa política tem a finalidade 
de evitar subornos e até mesmo a aparência de subornos com clientes, fornecedores, 
consultores, prestadores de serviço e outros interessais comerciais atuais ou em 
potencial. Além desta política, é necessário que você siga todos os padrões mais 
rigorosos exigidos por sua empresa ou departamento específico. 

Philip está abrindo um escritório em um país que é novo para a empresa. Ele 
contratou um 
consultor local para auxiliar na tradução e obter as autorizações e licenças exigidas 
para abrir o negócio. O consultor disse que precisa 
ter um fundo financeiro de £ 3.000 disponível para cobrir despesas não 
especificadas.  Philip deve fornecer o fundo? 

Resposta:  Não. Philip não deve disponibilizar os fundos sem documentação que 
explique como eles serão usados para despesas legítimas, e sem os controles 
adequados para garantir isso.  Caso contrário, isso passa a impressão de ser um 
meio de facilitar ou simplificar pagamentos que tenham a finalidade de influenciar os 
funcionários do governo local, o que é proibido pela RELX e provavelmente violaria a  
Lei de Suborno do Reino Unido e a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA.   
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Presentes
Ao negociar com funcionários de empresas particulares, 
limite sua oferta ou aceitação de presentes, incluindo 
produtos, serviços ou favores pessoais, a um custo inferior 
a £ 100 por pessoa ou o equivalente em sua moeda local. 
Para funcionários e executivos do governo, a RELX impõe 
limites mais rígidos para a doação de presentes, conforme 
estabelecido na Política de conformidade para prevenção 
contra suborno e corrupção da RELX.

Esses limites monetários são considerados como o 
máximo, já que qualquer presente de valor nominal 
superior pode ser suspeito, dependendo das 
circunstâncias. Não solicite presentes de nenhum valor. 
Tampouco ofereça ou aceite qualquer presente que:
n     esteja fora de conformidade com a Política de 

conformidade para prevenção contra suborno e 
corrupção da RELX;

n     envolva dinheiro ou equivalente (por exemplo, cheques, 
ordens de pagamento, qualquer tipo de cartão-presente 
ou valores);

n    seja oferecido em troca de algo (“toma lá dá cá”);
n     seja dado em um momento em que você e as outras 

partes estão negociando um contrato ou que estejam 
em um processo relacionado à seleção do fornecedor;

n     seja parte do que possa parecer ser uma tendência a 
dar presentes frequentes, mesmo que sejam de valor 
nominal;

n     seja indecente ou de natureza sexual;
n     ilegal ou em violação do Código ou de qualquer uma de 

nossas políticas; 
n     seja capaz de afetar adversamente nossa reputação; ou 

n     seja destinado ou que passe a impressão de ser 
destinado a influenciar as decisões de negócios dos 
beneficiários ou que possa influenciar indevidamente 
o beneficiário na execução de suas funções, que 
leve o beneficiário a agir indevidamente ou que seja 
razoavelmente capaz de provocar ações inadequadas. 

Presentes ou gratificações que se enquadrem em 
qualquer dessas descrições podem ser vistos com 
desconfiança e, possivelmente, considerados subornos 
ilegais. 

Se receber ou desejar dar um presente com valor superior 
a £ 100 ou o equivalente em moeda local, ou que de outra 
forma possa dar a impressão de um conflito com tais 
exigências, consulte o comitê de conformidade da sua 
área de negócios antes de aceitar ou oferecer o presente.  
Em relação a presentes recebidos, é possível que lhe 
peçam para devolver os presentes de valor mais alto, 
deixe-os para uso da empresa ou doe a uma instituição 
de caridade, em vez de permitir que você fique com o 
presente e corra o risco de parecer parcial. 

Lembre-se de que mesmo presentes de valor mais baixo 
são inadequados se tiverem a intenção (ou passarem a 
impressão) de influenciar indevidamente o beneficiário. 
Presentes de valor mais baixo também podem ser 
inapropriados caso ocorram repetidamente.

Aron recebeu um vale-presente de US$ 25 de 
um autor como presente de agradecimento. 
Aron pode aceitar o cartão-presente?

Resposta:  Não. Presentes ou gratificações de 
terceiros na forma de dinheiro ou equivalente 
a dinheiro (por exemplo, cheques, ordens de 
pagamento, títulos, cartões-presente de quaisquer 
tipos ou certificados de presente) não devem ser 
aceitos, independentemente do valor.

Marie e sua equipe estão avaliando soluções de 
armazenamento em nuvem a serem adquiridas 
em nome da empresa. Um dos fornecedores em 
potencial se ofereceu para presentear a equipe 
com novos laptops e contas de armazenamento 
em nuvem pessoal para permitir que a equipe 
avalie melhor os serviços do fornecedor. A 
equipe de Marie pode aceitar os laptops e as 
contas?

Resposta:  Marie deve recusar a oferta. Aceitar 
um presente, especialmente durante uma 
possível decisão de compra, pode influenciar 
indevidamente a equipe ou passar essa impressão.  
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Entretenimento 
Aceitar ou oferecer entretenimentos comerciais normais, como um almoço ou jantar 
de rotina, teatro ou evento esportivo, é permitido se for razoável, pouco frequente e 
durante um evento ou reunião de negócios de boa-fé para discutir assuntos comerciais 
ou melhorar a relação comercial. 

Como orientação, entretenimento comercial “normal” e “razoável” geralmente inclui 
o que for avaliado como tendo o mesmo valor, por pessoa, identificado para presentes.  
O entretenimento comercial normal está sujeito às mesmas limitações acima listadas 
para presentes, independentemente do custo ou valor. Eventos extraordinários 
ou entretenimentos que incluam viagens noturnas geralmente não são aceitos. 
Entretenimentos luxuosos (por exemplo, Copa do Mundo, Torneio Masters de Golfe) só 
são aceitos se seguirem diretrizes rigorosas da empresa e com aprovação explícita do 
comitê de conformidade da sua área de negócios.  Além disso, ao considerar entreter 
funcionários ou executivos do governo, sempre respeite os rígidos limites monetários 
estabelecidos na Política de limites sobre presentes permitidos e gratificações dadas 
a funcionários do governo da RELX.

Antes de oferecer ou aceitar qualquer entretenimento que possa parecer 
excessivo, consulte o comitê de conformidade da sua área de negócios. Não solicite 
entretenimento de nenhum valor. Mesmo entretenimentos de valor mais baixo são 
impróprios se tiverem a intenção (ou que possam parecer ter a intenção) de influenciar 
indevidamente o beneficiário. 

Registro de presentes e hospitalidades
Todos os presentes e hospitalidades (por exemplo, refeições, entretenimento ou outras 
gratificações) dados ou recebidos que atendam aos limites estabelecidos por sua 
empresa devem ser registrados na ferramenta apropriada de registro de presentes  
e hospitalidade.
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Sanções comerciais
As leis internacionais de sanções comerciais impõem restrições à nossa capacidade de negociar com 
determinados indivíduos, entidades e, potencialmente, países inteiros. 

Temos o compromisso de cumprir todas as leis de sanções comerciais aplicáveis. A inobservância a tais leis 
poderá afetar nossa reputação, e resultar na imposição de penalidades civis e criminais sobre a empresa 
e seus funcionários. 

Nossos esforços de conformidade com sanções envolvem principalmente pessoas designadas em cada 
empresa para avaliar as transações com a orientação de representantes legais e de conformidade. Entretanto, 
todos os funcionários devem conhecer a Política de conformidade com sanções comerciais da RELX e os 
procedimentos relacionados a ela, bem como manifestar as dúvidas e preocupações que venham a surgir.

Lavagem de dinheiro
As leis criminais globais proíbem esquemas que fazem com que os rendimentos monetários provenientes de 
atividades criminosas pareçam legítimos.  A RELX proíbe quaisquer atividades que possam facilitar a lavagem 
de dinheiro por fornecedores, clientes ou qualquer outro terceiro com quem possamos ter um relacionamento 
comercial.

Celebrando contratos com outras partes 
Exigimos a formalização da maioria dos acordos por escrito. Você pode celebrar contratos apenas segundo 
o nível de autorização que seu gerente lhe houver comunicado. Se não lhe foi dado nenhum nível de 
autorização, você não pode assinar nenhum contrato em nosso nome sem aprovação do seu gerente. 

Da mesma forma, você deve obter a aprovação de seu gerente e de um advogado da empresa para rescindir 
um contrato antes da data de vencimento. Isso ocorre porque, por exemplo, até mesmo um acordo que 
envolva quantias relativamente pequenas de dinheiro e obrigações contratuais importantes ou outros termos, 
sendo que a rescisão antecipada também pode levantar dúvidas relacionadas ao direito de concorrência. 
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Realização de negócios com governos

Regras rigorosas se aplicam a nossas negociações, 
termos contratuais e relações comerciais com agências 
governamentais e suas autoridades e funcionários.

Geralmente trabalhamos com agências e autoridades governamentais ou funcionários 
públicos como clientes, autores, editores ou em outras capacidades. Há regras rigorosas 
que se aplicam a nossos relacionamentos comerciais, negociações e termos contratuais 
com órgãos governamentais e suas autoridades e funcionários.  Isso inclui funcionários 
de empresas pertencentes e operadas pelo governo. Essas regras podem diferir daquelas 
aplicadas a negociações com clientes particulares ou comerciais.

Se você estiver negociando com um órgão agência, executivo ou funcionário do governo, 
deve conhecer e seguir as regras estabelecidas na Política de conformidade para prevenção 
contra suborno e corrupção da RELX – Documentação relacionada . Violações a essas 
regras podem resultar em punições severas, suspensão, desqualificação da concorrência 
por contratos governamentais ou até mesmo ação judicial. Para garantir que atuemos 
em obediência a essas regras, você deve informar qualquer suspeita de violação da lei 
relacionada a qualquer contrato com um governo. 

A Política sobre como fazer negócios com agências e autoridades governamentais nos 
Estados Unidos da RELX informa mais detalhadamente as exigências que devem ser 
atendidas ao tratar com uma agência ou autoridade governamental dos Estados Unidos. 

Peng está negociando um contrato com um órgão governamental. O funcionário com 
quem ele trabalha está envolvido com uma organização de caridade reconhecida. 
Peng acha que a empresa pode aumentar nossas chances de ganhar o contrato se 
fizer uma doação pessoal para a instituição de caridade em nome do funcionário.  
Isso é apropriado?

Resposta:  Não. Embora as doações para ações de caridade possam ser uma finalidade 
legítima em países onde gostaríamos de fazer negócios, não podemos jamais fazer uma 
doação com o propósito de influenciar um funcionário do governo a fim de obter ou reter 
negócios ou nas circunstâncias em que esse ato pode parecer ser o nosso propósito. 
Até mesmo doações pessoais podem ser proibidas se forem feitas para fins impróprios.
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Contratando 
 funcionários públicos

Antes de falar com qualquer funcionário do governo sobre 
trabalhar para RELX, assegure-se de que o envolvimento com tal 
pessoa (para fins de recrutamento ou execução de outro trabalho 
em qualquer capacidade) não infringirá a lei.

Muitas leis impõem restrições para as empresas que fazem negócios 
com o governo, impedindo-as de contratar como funcionário ou 
manter como consultor, assessor, editor ou outro contratado, um 
ex-funcionário público ou que ainda esteja no exercício de seu cargo, 
além de secretário, administrativo ou outro cargo de nível semelhante. 
Essas restrições também abrangem acordos informais para empregos 
prospectivos sob certas circunstâncias. Portanto, consulte um advogado 
da empresa antes de discutir uma proposta de emprego ou retenção 
de qualquer funcionário público ou ex-funcionário público que deixou 
o governo dentro de dois anos da proposta de emprego ou retenção.

Participação  política 
da empresa 

Contribuições políticas pela ou em nome da empresa são 
proibidas, exceto para determinadas contribuições pré-
aprovadas nos Estados Unidos.

A maioria dos países proíbe o uso de fundos, ativos, serviços ou 
instalações corporativas em nome de um partido ou candidato 
político. No entanto, alguns estados americanos permitem tais 
contribuições e atividades se elas atenderem às regulamentações de 
informação e divulgação. Da mesma maneira, não permitimos o uso 
de fundos corporativos para qualquer contribuição política, exceto nos 
Estados Unidos e apenas em conformidade com diretrizes rigorosas 
relacionadas a tais contribuições, conforme estabelecido na Política 
sobre como fazer contribuições políticas da RELX.

Se você participa pessoalmente do processo político, expressa 
sua opinião sobre questões legislativas ou políticas, se envolve em 
atividades políticas e/ou faz contribuições políticas pessoais, deve 
realizar essas atividades em seu horário livre e à sua própria custa. 
A menos que tenha obtido aprovação prévia do departamento de 
Assuntos Governamentais da RELX e de um advogado da empresa, 
você deve evitar qualquer referência à sua afiliação com a RELX ou 
qualquer uma de nossas unidades operacionais ou subsidiárias, exceto 
a divulgação legalmente exigida aos órgãos governamentais aplicáveis 
e deixar claro que você está agindo pessoalmente e não em nome da 
empresa.
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Práticas justas de emprego

Estamos empenhados em criar ambientes de trabalho que 
promovam o trabalho em equipe, a diversidade, a inclusão e a 
confiança, conforme consubstanciado em nossa Política de 
inclusão e diversidade. Nossas políticas e práticas de emprego 
são coerentes com e visam assegurar a conformidade com os 
princípios do Pacto Global das Nações Unidas relacionados 
a práticas de emprego justas e não discriminatórias. 

Apoiamos a diversidade e a inclusão, proibimos o assédio 
e a discriminação, e estamos comprometidos com um 
tratamento seguro e justo dos funcionários.

Uma das colegas de trabalho de Geraldo tem enviado 
a ele mensagens de chat sugestivas e convites para se 
encontrar fora do trabalho várias vezes por semana, e até 
envia mensagens privadas durante as reuniões da equipe 
por Zoom. Geraldo informou ao colega que as mensagens 
não eram bem-vindas e deveriam ser interrompidas. Elas 
foram interrompidas por alguns dias, mas agora começaram 
novamente. O que Geraldo deve fazer?

Resposta:  A colega de Geraldo está se envolvendo em conduta 
inadequada que viola nosso Código e as políticas da empresa. 
Geraldo deve denunciar esta conduta ao seu gerente, recursos 
humanos ou à RELX Integrity Line.

Nosso compromisso 
com a integridade

RecursosRelato e investigação  
de preocupações

Protegendo nossos 
interesses e ativos 

Nossos relacionamentos 
com parceiros de 
negócios...

Nossos negócios com 
governos 6Respeito a nossos colegas  

e comunidades



Discriminação

Somos empregadores com oportunidades igualitárias. Nosso compromisso 
é tratar todos os funcionários e candidatos a vagas de emprego com respeito 
e dignidade, e proibimos a discriminação. Recrutamos, contratamos, 
desenvolvemos, promovemos, disciplinamos e fornecemos condições de emprego 
independentemente de características protegidas como raça, cor, crença, religião, 
nacionalidade, sexo, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, estado 
civil, idade, deficiência física ou qualquer outra classe protegida por lei. 

Assédio

Não toleraremos nenhuma forma de assédio, incluindo assédio sexual ou de 
qualquer outro tipo com base em qualquer característica listada acima. Assédio 
pode ser comportamento verbal, físico, visual ou de qualquer outra natureza que 
crie um ambiente ofensivo, hostil ou intimidante. Também proibimos o bullying; 
intimidação; piadas ou insultos relacionados a qualquer característica legalmente 
protegida; distribuir ou exibir fotos, vídeos ou desenhos ofensivos; e usar correio de 
voz, mensagens instantâneas, e-mail ou outros dispositivos eletrônicos para fazer 
comentários depreciativos ou discriminatórios. 

Condições de emprego

Cumprimos todas a legislação vigente relacionada a emprego e condições de 
emprego. Respeitamos os direitos legais dos funcionários de buscar representação 
por meio de sindicatos, conselhos de trabalhadores ou outros mecanismos. 

Normas laborais

Operamos em diversos países com várias normas e condições laborais. Onde quer 
que façamos negócios, respeitamos todas as leis laborais vigentes e oferecemos 
aos funcionários em todo mundo condições de trabalho e salários apropriados, bem 
como selecionamos fornecedores que também se comprometem a fazê-lo.

No ano passado, Xia relatou a preocupação de que um de seus colegas a 
estivesse assediando sexualmente. Desde aquela época, o gerente dela 
tomou medidas extremas para evitar a interação entre eles, e até mesmo 
insiste que eles tratem de assuntos de pessoal, como avaliações de 
desempenho, remotamente. Isso é permitido?

Resposta:  Nossas políticas contra o assédio não devem e não podem ser usadas 
como base para excluir ou separar os indivíduos da participação em negócios 
ou atividades sociais ou discussões relacionadas ao trabalho, a fim de evitar 
alegações de má conduta. As proibições contra assédio, discriminação e represália 
têm o objetivo de complementar e promover o compromisso da empresa com um 
local de trabalho inclusivo, e não para alicerçar uma exceção a ele.
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O local de trabalho
A RELX tem aproximadamente 235 unidades no mundo todo. A Política de segurança 
física define os requisitos de segurança física para essas ativos patrimoniais e oferece 
orientação aos líderes de negócios da RELX quanto à proteção de pessoal, ativos, 
patrimônio e visitantes. Todos os funcionários, contratados e visitantes devem 
respeitá-la.

Temos o compromisso de oferecer um local de trabalho seguro e cumprir os requisitos 
legais para evitar perigos à segurança e à saúde.  Esperamos que nossos funcionários 
se comportem de uma maneira que contribua com um ambiente de trabalho saudável, 
seguro e produtivo.  Não permitimos armas em nossos locais de trabalho ou em 
eventos relacionados ao trabalho e não toleramos qualquer forma de violência no local 
de trabalho.

Saúde e segurança

Administramos nossas instalações em conformidade com todas as regulamentações 
vigentes de saúde e segurança.  Para garantir conformidade, todos em nossas 
instalações precisam seguir todas as nossas instruções e procedimentos de 
segurança, incluindo os destacados na Política global de saúde e segurança da RELX.  
Entre em contato imediatamente com seu gerente ou recursos humanos se tiver 
alguma pergunta ou dúvida sobre possíveis perigos relacionados à saúde e segurança 
em qualquer uma de nossas instalações.

Local de trabalho livre de álcool e drogas

O uso de drogas e álcool pode se conformar como uma ameaça à segurança, e não 
tem lugar em nosso ambiente de trabalho. 

As bebidas alcoólicas só podem ser servidas no local ou em um evento patrocinado 
pela empresa sob circunstâncias específicas e com a aprovação prévia da liderança do 
local. Espera-se que os funcionários que compareçam a eventos nos quais álcool for 
servido se comportem de maneira apropriada e profissional. 

De outra forma, proibimos o uso, posse, venda, fabricação, entrega, distribuição ou 
compra de álcool (a menos que seja legalmente mantido em trânsito) ou drogas 
(a menos que esteja de acordo com uma receita médica válida emitida por um médico) 
durante o trabalho ou em nossas instalações.  Também proibimos que os funcionários 
trabalhem em nome da RELX enquanto sob efeito de álcool ou drogas.  

Além de cumprir o Código, você também deve cumprir qualquer política sobre álcool 
e drogas implementada pela sua empresa.
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Direitos humanos
Como signatários do Pacto Global das Nações Unidas, temos o compromisso 
de proteger os direitos humanos. Apoiamos e respeitamos os direitos humanos 
internacionais. Também procuramos assegurar que não temos cumplicidade com 
abusos dos direitos humanos.

O meio ambiente

Nossas empresas têm um impacto no meio ambiente, principalmente através do uso 
de energia e papel, do uso de tecnologias de impressão e produção e da reciclagem de 
resíduos. Nosso compromisso é reduzir esse impacto onde pudermos, e cumprir três 
princípios relacionados ao meio ambiente estabelecidos pelo Pacto Global das Nações 
Unidas, que são: 
n     apoiar uma atitude de precaução no que se refere a mudanças ambientais; 
n     realizar iniciativas para promover uma maior responsabilidade ambiental; e 
n     incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ecologicamente corretas. 

Para atender a esse compromisso, visamos o uso de:

n     recursos e materiais sustentáveis e recicláveis com o mínimo de desperdício; 
n     tecnologias, materiais e processos que tenham um impacto mínimo sobre o meio 

ambiente, quando possível; e 
n     fornecedores e prestadores de serviço que tenham os mesmos objetivos. 

Estabelecemos medições e metas para nosso desempenho ambiental, conforme 
destacado na Política ambiental global da RELX.

Esforçamo-nos para apoiar iniciativas de melhoria ambiental e reduzir 
nosso impacto negativo no meio ambiente.
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Perguntas frequentes
Qual a finalidade do Código?
O Código compila os principais princípios gerais que 
se aplicam aos negócios da RELX, nossos funcionários 
e membros dos conselhos administrativos de nossas 
empresas.

O Código tem o objetivo de nos auxiliar a manter um 
ambiente de trabalho lícito, honesto e ético em todas as 
nossas empresas.

A quem o Código se aplica?
Ele se aplica a todos os funcionários do grupo mundial 
de empresas da RELX. Quando o Código mencionar 
“a empresa” ou a RELX, significa todas as entidades 
empresariais, subsidiárias, divisões, afiliadas e 
empresas da RELX.

Qual é a base para todas as políticas 
no Código?
Geralmente, as políticas estabelecidas no Código têm 
como objetivo promover uma cultura de integridade, 
como uma conduta ética e apropriada nos negócios e 
no local de trabalho. Muitas das políticas no Código 
são baseadas em leis, regras e regulamentações 
governamentais que se aplicam à RELX e a nossos 
funcionários onde quer que operemos.  Outras políticas 
neste Código, estejam ou não baseadas em qualquer 
lei ou regulamentação específica, refletem nossa 
determinação em manter um ambiente de trabalho 
respeitoso e ético que seja favorável aos nossos 
negócios, e livre de discriminação, assédio ou outra 
conduta inadequada.

Como a RELX é uma empresa internacional, cada país 
em que operamos tem suas leis locais que se aplicam 
às nossas operações em seu território. Esperamos que 
você cumpra todas as leis, regras e regulamentações 
vigentes, mesmo se elas não forem especificamente 
discutidas no Código.

Além do Código, existem políticas separadas mantidas 
pela RELX, bem como por cada empresa, país ou grupo 
ao qual você está associado. Você também deve se 
familiarizar e cumprir todas essas políticas.

Há outras políticas que se aplicam a mim?  
Que políticas têm preferência?
Além das políticas no Código, a RELX e suas empresas 
fazem cumprir políticas que se relacionam a todas as 
partes de nossos negócios. Em alguns casos, a RELX ou 
suas empresas também têm políticas mais detalhadas 
sobre assuntos incluídos no Código. Nesse caso, as 
políticas mais detalhadas também se aplicam à medida 
que sejam coerentes com o Código.

No caso de um conflito entre o Código e qualquer 
política complementar, consulte seu gerente, um 
representante de recursos humanos, o comitê de 
conformidade ou um advogado da empresa.

Se o assunto não for abordado no Código 
ou em uma política relacionada, ainda pode 
ser uma violação?
Esperamos que, ao se deparar com um dilema ou 
uma dúvida sobre uma decisão ou conduta, todos os 
funcionários ajam de acordo com princípios do Código 
e exerçam os mais elevados padrões éticos em caráter 
permanente. Quando se deparar com esse tipo de 
dilema ou dúvida, considere o seguinte: 

n      A decisão ou conduta em questão prejudicará minha 
reputação ética ou a da empresa?  

n     Tal decisão ou conduta pode causar danos, 
constrangimento ou humilhação a um colega 
ou cliente, ou uma desvantagem injusta a um 
concorrente?  

n     Tal decisão ou conduta pode passar a impressão de 
ser antiética ou ilegal?  

n      Como uma denúncia sobre as minhas ações ou 
decisões seria interpretada pelas pessoas se fosse 
apresentada em um telejornal ou nas mídias sociais?  

n     A decisão ou conduta parece moral e eticamente 
imprópria?  

n      Terei que mentir ou distorcer a verdade para 
justificar minha decisão ou ação?

Se a resposta a qualquer uma das perguntas acima 
for “sim”, você deve reconsiderar sua abordagem e, 
se necessário, procurar orientação antes de agir.
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O que devo fazer se tiver dúvidas sobre 
o Código?
Depois de ler o Código e receber treinamento sobre 
o Código e/ou políticas individuais do Código, pode 
ser que você ainda tenha dúvidas. Afinal, muitas das 
políticas são baseadas em leis e regulamentações 
complexas. É importante cumprir todas as políticas, 
pois mesmo uma violação não intencional poderia 
ter sérias consequências para as pessoas envolvidas 
e para a RELX. Portanto, tire todas as dúvidas com 
seu gerente, um representante do departamento 
de recursos humanos, um advogado da empresa ou 
um integrante de um comitê de conformidade. Você 
também pode usar o recurso Fazer uma Pergunta na 
RELX Integrity Line.

Como devo proceder se tomar 
conhecimento de uma violação ao Código?
É sua responsabilidade informar qualquer violação da 
política ou da lei ao tomar conhecimento. Você pode 
relatar violações ao seu gerente, um representante do 
departamento de recursos humanos, um advogado da 
empresa, um membro de um comitê de conformidade 
ou pela RELX Integrity Line.

Informar uma violação a uma regra ou 
política pode prejudicar meu trabalho?
As políticas da RELX proíbem represálias contra 
qualquer pessoa que relate uma suspeita de violação 
do Código. Qualquer indivíduo que aplique represálias 
contra indivíduos que levantem questões de boa fé 
nos termos do Código ou da política da empresa não 

apenas violará a política da RELX, mas também poderá 
transgredir a lei, e receberá o tratamento adequado à 
situação em questão.

Como faço uma denúncia à RELX Integrity 
Line?
A RELX Integrity Line é um canal que pode ser utilizado 
para fazer uma denúncia caso você não se sinta à 
vontade de informar uma violação suspeita ou flagrante 
ao seu gerente, um representante do departamento 
de recursos humanos, um advogado da empresa ou 
um membro do comitê de conformidade. É um serviço 
prestado por um terceirizado independente que está 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
365 dias por ano. Você pode fazer relatos on-line pelo 
endereço www.RELXIntegrityLine.com ou por telefone.  
Informações de acesso telefônico para cada país e 
idioma estão disponíveis no site e em nossas intranets.

Posso fazer uma denúncia 
sem me identificar?
Embora seja preferível que o denunciante se 
identifique, reconhecemos que, em certas situações, 
ele prefira permanecer anônimo.  As leis locais podem 
permitir que se denunciem apenas determinados 
assuntos ou podem até mesmo proibir denúncias 
anônimas por meio da Integrity Line. Essas restrições 
são identificadas no Aviso de privacidade da RELX 
Integrity Line. Se você fizer uma denúncia anônima, 
forneça a maior quantidade possível de detalhes 
para que possamos investigar melhor o assunto. 
Os denunciantes anônimos recebem um número, 
e devem verificar o registro do relato depois de 

denunciar. Com isso, poderemos fazer perguntas de 
acompanhamento se precisarmos de mais informações 
para concluir uma investigação completa.

O que são os comitês de conformidade?
Os comitês de conformidade são grupos de líderes 
seniores designados para garantir a conformidade da 
empresa que eles representam e de seus funcionários. 
Há um comitê para toda a RELX, composto por gerentes 
seniores e representantes de nossa empresa. Pelo 
menos em cada uma das principais áreas de negócios 
é possível contar com um comitê. As informações de 
contato para dos membros do comitê de conformidade 
estão disponíveis em nossas intranets. 

Como devo proceder se me for solicitado 
que faça algo que, em minha opinião, viola 
o Código?
Você deve discutir suas preocupações com seu gerente. 
Caso não se sinta confortável em fazer isso, entre em 
contato com um representante de recursos humanos, 
um advogado da empresa, um membro de um comitê 
de conformidade ou relatar suas preocupações usando 
a RELX Integrity Line.

Nosso compromisso 
com a integridade

Relato e investigação  
de preocupações

Protegendo nossos 
interesses e ativos 

Nossos relacionamentos 
com parceiros de 
negócios...

Nossos negócios com 
governos

Respeito a nossos colegas  
e comunidades
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Documentos de referência

Código de negociação de valores mobiliários

Culture of Integrity: Do the Right Thing

Comitês de conformidade

Diretrizes para segredos comerciais

Estrutura para atenuar o risco de fraude financeira

Escala de retenção de registros

Kit de Ferramentas do Líder Ético

Limites sobre presentes permitidos e gratificações dadas 
a funcionários do governo

Normas de conformidade com a lei de concorrência justa

Política de mandado de busca e apreensão

Política de divulgação

Política de equipamentos eletrônicos no local de trabalho

Política ambiental global

Política global de saúde e segurança

Política de inclusão e diversidade

Política de segurança da informação

Política sobre classificação de valor da informação
Política para uso de seu próprio dispositivo (BYOD - Bring Your 
Own Device)

Princípios de operação e governança

Política sobre como fazer negócios com agências e autoridades 
governamentais nos Estados Unidos

Política sobre como fazer contribuições políticas

Política de conformidade para prevenção contra suborno e 
corrupção

Princípios de privacidade

Política de gestão de registros

Política de relatório de preocupações

Política de mídia social

Política de conformidade com sanções comerciais

Os seguintes documentos e recursos identificados neste Código 
estão disponíveis em RELX HOME e nas intranets da área de 
negócios:
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