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Conduta ética é essencial para o sucesso de qualquer negócio, mas
especialmente aqui na SYKES. Integridade é a o "I" de PRIDE ( Orgulho) na
Performance, cultura da SYKES e é o centro do nosso caráter. Nossos clientes
confiam a nós seus clientes e isso é uma responsabilidade que podemos encarar
de forma inconsequente. O negócio da SYKES tem uso intensivo de pessoal e
precisa de gente boa, empregados que se mantém dentro dos mais altos padrões
de comportamento ético, para alcançar a reputação que a SYKES tem alcançado
oferecendo atendimento ao cliente de qualidade e classe mundial.
Como membros integrantes da equipe SYKES, n
nós todos devemos aceitar certas
responsabilidades, obedecer princípios aceitáveis de negócios em assuntos de
conduta pessoal e exibir um alto grau de integridade pessoal o tempo todo. Isto
inclui respeito pelos direitos e sentimentos dos outros, e exige que evitemos
qualquer comportamento que possa ser prejudicial a nós mesmos, nossos colegas
de trabalho ou a SYKES. Isto se aplica tanto em nossa vida profissional quanto
pessoal.
Os empregados da SYKES, consequentemente, são incentivados a observar
sempre os mais altos padrões de profissionalismo e devem obedecer padrões
éticos estabelecidos em nossas políticas globais. Este recurso serve como uma
referência rápida e descreve as diretrizes esperadas dos empregados da SYKES.
Devemos nos familiarizar com es tes padrões e consultá-los sempre que forem
atualizados para refletir as modificações e mudanças na lei.
Se você tiver alguma pergunta sobre estes padrões ou suas responsabilidades, entre
Humanos. As
em contato com seu supervisor ou seu escritório local dos Recursos H
orientações não apenas garantem que a SYKES opera de uma forma ética, mas
também orientam você através de várias situações que exigem os mais altos padrões
de integridade e conduta ética. Claro, estes padrões não abordam todas as situações.
Caso você necessite de aconselhamento específico para uma situação não abordada
neste recurso, fale com seu supervisor ou representante dos Recursos Humanos.
Ao seguir a letra e o espírito destes padrões, nós podemos ajudá- lo a garantir que a
SYKES irá per manecer uma empresa de primeira classe, da qual sempre poderemos
nos orgulhar.
Atenciosamente,

Chuck Sykes
Presidente e Chief Executive Officer

ORGULHO na
Performance.
O "I" de PRIDE
(Orgulho)
significa
Integridade e é
o centro do
nosso caráter.
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Introdução
Missão da SYKES
Nossa missão é tornar nossos clientes maiseficientes e lucrativos, enquanto
mantém
altosempresas.
padrões éticos
Incorporated
A Sykes Enterprises,
melhoramos
a fidelidade(SYKES)
às marcas
das suas
para conduta profissional e de negócios. Todos os empregados SYKES devem
manter altosVisão
padrões
pessoais e profissionais de conduta e integridade.
da SYKES
A SYKES será o Padrão Global para entregar soluções de gerenciamento de
Os padrõescontato
descritos
Padrões
Conduta
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SYKES para Conformidade
e
denos
clientes
comde
base
no valor
para as necessidades
Integridadeexclu
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clientes.
para um guia prático, normas que estão implementadas há anos. Eles são um
ponto de partida
- outras
normas corporativas e de operação local suplementam
Cultura
da SYKES
estes padrões
e podem
se aplicar
seu trabalho.
O que
nos destaca
dosao
demais
não é apenas a diversidade de nossas
habilidades e conhecimento, mas a qualidade dos empregados que nós
Estes padrões são o pilar do comprometimento da SYKES com a integridade.
atraímos. As pessoas na SYKES são pessoas de verdade - motivadas,
Todos os funcionários e representantes do mundo inteiro que trabalham para a
inteligentes, talentosas, cuidadosas e mais importante, comprometidas com
SYKES devem obedecer a estes padrões. A SYKES é uma organização
serviço de qualidade e ORGULHO na performance.
global com negócios no mundo inteiro. Consequentemente, estes padrões não
pretendem descrever cada lei ou norma que se aplique a você.
ORGULHO na Performance, uma campanha iniciada por John Sykes in 2000,
ajudou a reunir os funcionários da SYKES entre si e seu desejo em buscar a
É sua responsabilidade estar ciente dos requisitos. Por exemplo:
excelência como equipe. Implementado para ajudar a desenvolver nossos
podem
estar sujeitos
a leis, regras
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logo se
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países eorganizações, tais como a União Europeia;
SYKES.

2) SYKES é uma corporação organizada nos EUA e as leis dos EUA
É importante que cada funcionário da SYKES abrace o ORGULHO
podem se aplicar mesmo quando as atividades dos negócios sejam
na Performance
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fora dos EUA.
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o
excelência…que forma melhor de fazer isso do que com ORGULHO
histórico do empregado de violações prévias (se apropriado). Dependendo
(PRIDE).
das locais, alfândega e acordos, regras específicas de conduta e procedimentos
disciplinares podem variar de local para local.

Ao aceitar um emprego
com a SYKES, você
concorda em cumprir
todas as regras de
conduta e normas da
empresa.
O seguinte material é
para sua orientação para
ajudar a entender suas
responsabilidades como
funcionário da SYKES.
Estes padrões não
alteram os termos ou
condições do seu
emprego. Melhor, eles

Você deve estar ciente e se familiarizar com as regras de conduta específicas e

nos ajudam a saber o que

o processo disciplinar que se aplica ao seu local. Seu setor de Recursos

é esperado de nós para

Humanos estará disponível para ajudá-lo com quaisquer questões que você

garantir que sempre

possa ter.

estaremos agindo com
integridade.

Missão, Visão e Cultura da SYKES

Missão da SYKES
Nossa missão é tornar nossos clientes maiseficientes e lucrativos, enquanto
melhoramos a fidelidade às marcas das suas empresas.

Visão da SYKES
A SYKES será o Padrão Global para entregar soluções de gerenciamento de
contato de clientes com base no valor especificamente para as necessidades
exclusivas de nossos clientes.

Cultura da SYKES
O que nos destaca dos demais não é apenas a diversidade de nossas
habilidades e conhecimento, mas a qualidade dos empregados que nós
atraímos. As pessoas na SYKES são pessoas de verdade - motivadas,
inteligentes, talentosas, cuidadosas e mais importante, comprometidas com
serviço de qualidade e ORGULHO na performance.
ORGULHO na Performance, uma campanha iniciada por John Sykes in 2000,
ajudou a reunir os funcionários da SYKES entre si e seu desejo em buscar a
excelência como equipe. Implementado para ajudar a desenvolver nossos
funcionários, ORGULHO na Performance logo se tornou parte da cultura da
SYKES.
É importante que cada funcionário da SYKES abrace o ORGULHO
na Performance e aplique seus princípios:

P - Profissional em tudo o que fazemos
R - Respeitoso com a diversidade, cultura e ideias dos outros
I - Integridade é o centro do nosso caráter
D - Confiável (Dependable) para os outros
E - Excelência é a assinatura do nosso trabalho
A SYKES está no negócio de servir os clientes dos nossos clientes com
excelência…que forma melhor de fazer isso do que com ORGULHO
(PRIDE).

3

4

Visão Geral dos Padrões de Conduta SYKES

Este recurso é oferecido como uma referência rápida para Padrões de
Conduta da SYKES para Conformidade e Integridade.
Enquanto estes padrões não podem abordar todas as situações, eles podem
guiá-lo através de várias situações que exigem os mais altos padrõe

Os princípios por trás das diretrizes encontrados nos Padrões de Conduta da
SYKES são:
Nós mantemos altos padrões de conduta profissional para os
funcionários dentro e fora do trabalho.
Nós observamos e apoiamos todas as leis e regulamentos
relacionadas com oportunidades iguais de emprego e não
toleramos discriminação de raça, cor, religião, nacionalidade,
incapacidade física, sexo ou idade, bem como discriminação em
qualquer outra classificação protegida.
Estamos comprometidos em oferecer um ambiente de trabalho
seguro e saudável para todos os funcionários e visitantes.
Nós observamos todas as leis e regulamentos que governam as
transações comerciais, nos engajamos em ações de concorrência
justa e utilizamos os fundos da empresa apenas para fins éticos.
Nós protegemos as informações confidenciais e proprietárias da
nossa empresa, nossos clientes e os clientes dos nossos clientes.
Usamos adequadamente as propriedades da empresa e dos nossos
clientes e respeitamos o Acordo de Ativos de Tecnologias SYKES
e os acordos de ativos de tecnologias dos nossos clientes.
Nós relatamos todas as atividades fraudulentas que possamos
conhecer ou observar.
Agimos com a máxima integridade e cortesia profissional,
oferecendo um serviço de classe mundial aos clientes dos nossos
clientes, construindo fidelidade às marcas dos nossos clientes, um
cliente de cada vez.

Professionalism

integridade e conduta ética.
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A SYKES mantém altos padrões de conduta profissio nal para seus
funcionários. Uma vez que nosso trabalho nos leva a contatos frequentes
com os clientes, possíveis clientes e fornecedores, nossa conduta pessoal e
profissional reflete na SYKES, bem como em nós mesmos. Além disso, sua
conduta tanto no trabalho quanto fora dele, pode impactar negativamente a
opinião do público sobre nossa empresa. Por esta razão, qualquer conduta
ilegal ou imprópria que pode afetar adversamente a imagem, reputação, ou
eficiência da empresa, pode formar uma base para ações disciplinares de
acordo com as normas, regras e regulamentos locais.

Deveres do Cargo
Cada tarefa é importante para o funcionamento efetivo de toda
operação. Você deve ser confiável no seu comparecimento e
pontualidade, seguir orientações razoáveis do seusupervisor e dar uma
atenção cuidadosa ás obrigações da sua função.
É política da SYKES pagar a todos os funcionários pelo tempo compensável
trabalhado. É responsabilidade de cada funcionário registrar com exatidão seu
tempo compensável trabalhado.
As descrições dos deveres do cargo estão documentadas. Os
funcionários terão, anualmente, uma discussão documentada de
feedback da performance.

Oportunidade Igual de Emprego
A SYKES observa e apóia todas as leis e regulamentos aplicáveis com
relação à oportunidades iguais de emprego. Isto significa que
independentemente de raça, cor, religião, nacionalidade, incapacidade
física, sexo ou idade, bem como discriminação em qualquer outra
classificação protegida, continuaremos a:
Selecionar e contratar pessoas apenas com base na capacidade,
experiência, treinamento, inteligência e integridade;
Treinar, compensar, atualizar, transferir, rebaixar ou despedir pessoas
com base na necessidade, performance demonstrada e
conformidade com as políticas da empresa;
Incentivar o crescimento individual para autodesenvolvimento e
melhoria da performance; e
Oferecer total igualdade para todos os funcionários através de
práticas de gerenciamento e procedimentos operacionais
padronizados.
Estamos comprometidos em oferecer um ambiente de trabalho onde
todos os funcionários são tratados com o respeito e consideração que
eles merecem. Para poder manter um ambiente de trabalho agradável,
profissional e produtivo, a empresa proíbe assédio de qualquer forma.
Qualquer conduta que insulte a dignidade de qualquer empregado,
cliente ou comprador, ou embarace a empresa que alguma maneira, é
estritamente proibida.

Estamos comprometidos em
oferecer um ambiente de
trabalho onde todos os
funcionários são tratados com
o respeito e consideração que
eles merecem.

Respectfulness

Conduta pessoal
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Drogas e Álcool
A SYKES espera que os funcionários se apres entem para o trabalho em
boas condições físicas e mentais, que permitam realizar suas tarefas
atribuídas de uma maneira competente e segura. Por este motivo, a
SYKES proíbe o abuso de drogas e álcool nos recintos da empresa.
Condutas como:
A posse ilegal, manufatura, distribuição, transporte, uso, venda, compra
ou transferência de substâncias controladas ou drogas ilegais, e/ou
O uso de, ou ser prejudicado por álcool, enquanto no recinto da
empresa ou em negócios da empresa, pode resultar em ações
disciplinares até e incluindo a demissão, e (se aplicável pelas leis
locais) processo criminal.

Proteção e Segurança

Lesões no local de trabalho e perdas por doença são desnecessárias,
onerosas e evitáveis. O senso comum e o interesse pessoal em segurança
ainda são as maiores garantias da sua segurança no trabalho, na estrada e
em casa. Levamos a sério a sua segurança e qualquer violação das regras
de segurança será considerada motivo para ação disciplinar até e
incluindo a demissão.
A cooperação de cada empregado é necessária para tornar nosso
ambiente um local de trabalho seguro e agradável. Ajude a si mesmo e
aos outros relatando imediatamente ao seu supervisor ou a um membro
dos Recursos Humanos, condições inseguras ou riscos. É intenção da
SYKES seguir todas as leis e regulamentos em relação a segurança no
local de trabalho.
Comportamento violento ou ameaça de comportamento violento no
local de trabalho não serão tolerados. Os gerentes irão exigir de cada
funcionário que ameace violência, em palavras ou atos, saia do recinto
da SYKES ou recinto de um cliente da SYKES até que ocorra uma
revisão. Consistente com as leis aplicáveis, há uma proibição contra o
porte de armas nos recintos da SYKES ou recintos de clientes da
SYKES, incluindo estacionamentos, prédios alugados e áreas de
recreação.
Relate incidentes de segurança ou abuso para seu escritório local de
Recursos Humanos ou escritório da segurança.

A SYKES está
comprometida em
oferecer um ambiente de
trabalho seguro e
saudável para todos os
funcionários e visitantes.

Integrity

A SYKES está comprometida em oferecer um ambiente de trabalho seguro
e saudável para todos os funcionários e visitantes. A empresa
implementou vários procedimentos e controles de segurança para
facilitar segurança e minimizar riscos. Sua segurança é a principal
preocupação da SYKES, e seu envolvimento em todos os níveis é
crítico para o sucesso.

7

Padrões de Conduta SYKES

Relações de Mídia

`

Ocasionalmente, membros da mídia podem contatar funcionários da SYKES,
incluindo familiares e amigos, para entrevistas relacionadas com notícias da
empresa ou outroseventos que mereçam ser noticiados. É importante que a
SYKES ofereça uma frente unificada para a mídia, liberando uma mensagem
única e consistente. A política da SYKES é identificar um porta -voz para
qualquer destes eventos de mídia.

A SYKES espera o mais alto
grau de ética profissional de
negócios e integridade em
todas as ações que você
realiza em nome da empresa.

Segundo Emprego
Se você tem um segundo emprego, ele não pode sercom um concorrente,
fornecedor ou cliente da SYKES. Realizar serviços para, ou servir como
consultor ou diretor de uma organização que presta serviços para a SYKES, que
concorre com a SYKES levanta uma questão de um possível conflito de
interesses. Tais relações não são permitidas sem a aprovação da empresa.

Conflitos de Interesses
A SYKES espera o mais alto grau de ética profissional de negócios e
integridade em todas as ações que você realiza em nome da empresa. Você
deve observar todas as leis e regulamentos que governam as transações
comerciais, nos engajamos em ações de concorrência justa e utilizamos os
fundos da empresa apenas para fins éticos.
Você deve evitar atos ilegais e a violação de qualquer lei ou regulamentação
governamental durante arealização do seu trabalho, e evitar até mesmo a
aparência de impropriedade (seja financeira ou pessoal) que possa afetar ou
parecer afetar seu julgamento ao lidar em nome da empresa com clientes,
fornecedores ou pessoas.
Onde houver qualquer questão sobre um possível conflito, a situação deve ser
revelada por escrito ou telefone para seu Representante local dos Recursos
Humanos. Um conflito de interesses pode surgir nas seguintes áreas:
Manter um interesse financeiro direto ou indireto como proprietário
empregado, acionista, joint venture, fiador ou diretor em uma firma que
presta serviços ou fornece materiais ou equipamentos para SYKES, ou
que concorra com a SYKES, ou para a qual a SYKES efetue vendas,
preste serviços ou faça empréstimos, ou onde o indivíduo se envolva na
direção ou operação de tal empresa.
Especular ou negociar em equipamentos, suprimentos, materiais, ou
propriedades adquiridas pela SYKES, ou negociar para sua própria conta
em produtos suportados pela SYKES.

Dependability

Caso você tenha quaisquer dúvidas sobre esta política, ou se a mídia entrar em
contato
com você diretamente, entre em contato com os Recursos Humanos e/ou setor
de Relações Públicas e Mídia em (813) 233-2132.
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c
Emprestar dinheiro de fornecedores ou clientes ou de pessoas com quem a
o
SYKES faz negócios.

m

Aceitar presentes ou favores, aceitar entretenimento ou outras obrigações
p
pessoais, que sejam substanciais para si próprio ou um membro da
família de clientes e/ou fornecedores.
a

n
Isto não se aplica a aceitação de presentes de um valor nominal (menos
de
$25.00 USD, ou equivalente em moeda local), ou entretenimentoypessoal
razoável. Entretanto, você deve ter cuidado para que a continuação disso
não aumente gradativamente tornando -se uma obrigação notória.
Adquirir por compra ou locação um interesse em imóveis no qual
conhecidamente a SYKES tem interesse ou que possa aumentar de valor
devido ao interesse da SYKES em propriedades adjacentes.
Mau uso de informações às quais você tem acesso por motivo do seu cargo,
como:

-

revelar informações confidenciais para concorrentes ou outros fora do
negócio (ex., informações técnicas, financeiras, segredos comerciais,
etc.), ou

e a violação de qualquer lei
ou regulamentação
governamental no decorrer
da realização do seu
trabalho.

utilizar tais informações para u so pessoal (ex., negociação de títulos,
etc.).

Devido às leis federais antitruste, o devido cuidado deve ser exercido em
qualquer contato com concorrentes. Qualquer funcionário que tenha
informações ou conhecimento de algum ato proibido, passado ou
presente, irá relatá-lo imediatamente através da Linha Direta Anti-Fraude
da SYKES.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and UK Bribery Act (UKBA)
Conforme o Foreign Corrupt Practices Act de 1977 e o UK Bribery Act de
2010, é ilegal:
Utilizar fundos ou ativ os corporativos ou de subsidiárias. diretamente ou
indiretamente, ou autorizar seu uso para:

-

Qualquer finalidade imprópria ou ilegal, como pagar ou oferecer para
pagar qualquer coisa de valor a um representante estrangeiro, partido
político, terceiro inte
influenciar para obtenção ou retenção de negócios quando tal
pagamento é ilegal nos EUA, UK ou outra jurisdição estrangeira;

-

Pagamento de propinas ou comissões para obter privilégios, concessões,
benefícios especiais ou outra vantagem imprópria; ou o apoio de
qualquer partido político ou candidato, exceto conforme permitido
pelas lei escrita.

As seguintes ações também são proibidas:
Aceitar pagamentos de qualquer coisa se valor, seja caracterizado como
suborno, comissão, ou de outra forma, e se destinado para uso da
SYKES ou pessoal, se o pagamento e/ou recebimento do mesmo for
ilegal ou destinado para você assegurar um privilégio, benefício,
concessão ou outra vantagem imprópria ao pagador.

Excellence

-

Você deve evitar atos ilegais
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SYKES Standards of Conduct
Estabelecer para qualquer finalidade, um fundo secreto ou não
registrado ou ativo da SYKES ou qualquer das suas subsidiárias.
Falha de um funcionário em relatar qualquer suspeita de violação do
FCPA ou UKBA para seu gerente de linha ou para a
Anti-Fraude.
Sob o FCPA e UKBA, a empresa deve manter livros contábeis,
registros, contas e controles para que :
Todas as transações tenham autorização geral ou específica da
gerência;
As transações são registradas em conformidade com Os Princípios de
Contabilidade Geralmente Aceitos (GAAP) e os ativos são
contabilizados (até mesmo dinheiro para pequenas despesas);
Acesso aos ativos é somente de acordo com a autorização da
gerência; e
Ativos registrados são revistos periodicamente para
conformidade com os ativos reais/existentes.
Uma empresa pode violar as provisões de Manutenção de Registros do
FCPA e UKBA se uma subsidiária estrangeira criar registros falsos para
ocultar um pagamento corrupto e a empresa, subsequentemente,
incorporar as informações da subsidiária em seus livros e registros.
Violadores do FCPA enfrentam sérios penalidades criminais:
Multas de até $2,000,000 para as empresas (representantes, diretores
ou agente da empresa podem ser presos).
Multas até $100,000 por violação para indivíduos (não pode ser
reembolsado pela empresa), mais até cinco anos de prisão.
Sob o Ato de Multas Alternativas: penalidades podem resultar em
multas até duas vezes o ganho ou perda da ofensa.
Violadores do UKBA enfrentam sérios penalidades crimina
Multas para empresas e indivíduos com uma multa máxima de
£5,000 por ofensa sumária, aumentando para multas ilimitadas
para um indivíduo considerado culpado em um indiciamento.
Prisão de um indivíduo até 12 meses por ofensa sumária aumentando
para até 10 anos para um indivíduo considerado culpado em um
indiciamento.
Diretores sênior e representantes de uma empresa considerados
culpados de uma ofensa de suborno também podem estar sujeitos a
multas e prisão.
Violadores do FCPA também enfrentam multas civ
$10,000 por violação para empresas e indivíduos (representantes,
diretores, funcionários, agente da empresa ou acionista agindo em nome
da empresa).
Violação do FCPA ou UKBA pode resultar em ação disciplinar até e
incluindo demissão.

O Foreign Corrupt Practices
Act torna ilegal dar on
oferecer, diretamente ou
indiretamente, qualquer
coisa de valor a uma
representante de governo
para influenciar qualquer
decisão arbitrária daquele
representante na sua
capacidade de representante
para ajudar na obtenção ou
retenção de negócios,
negóciosdiretos, ou até
mesmo garantir uma
vantagem indevida. Falha
em cumprir com esta lei
pode resultar em multas
e/ou penalidades civis ou
criminais para empresas,
representantes, diretores,
agentes ou funcionários
individuais.
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Onde houver uma questão

As leis antiboicote dos EUA príbem empresas dos EUA e suas subsidiárias de
participar de ou colaborar com qualquer boicote internacional, exceto se
aprovado pelo governo dos EU . Um boicote importante que não é apoiado
pelo governo dos EUA é um boicote de Israel imposto por certos países
membros da Liga Árabe.
Devido a SYKES ser uma empresa sediada nos EUA, todas as operações
da SYKES no mundo devem cumprir com as leis dos EUA relacionadas a
boicotes. Estas leis proíbem ações ou acordos que possam ser considerados
como apoiar ou promover um boicote ilegal, como
recusar a realizar negócios com, ou concordar em não realizar negócios
com outras pessoas ou empresas (devido à su
exemplo);
fornecer informações sobre afiliações, relações comerciais ou transações
em ou com um país boicotado (Israel, por exemplo) ou com qualquer
pessoa ou empresa que se acredite estar na lista negra;
entrar em acordos ou cartas de crédito que contêm provisões proibidas de
boicote; ou
discriminação em práticas trabalhistas (devido a raça, religião ou
nacionalidade, por exemplo).
A SYKES deve relatar qualquer solicitação para agir ou oferecer
informações que possam violar estas proibições. Uma solicitação de
boicote é qualquer solicitação (seja verbal ou escrita) para fornecer
informações, agir, ou se abster de alguma ação que poderia ser considerada
como apoio a um boicote proibido. Solicitações de boicote podem ser
veladas e indiretas, portanto, fique atento para questões como se a SYKES
tem negócios com Israel ou importa mercadorias ou serviços de Israel.

Embargos e Sanções dos EUA
A SYKES deve cumprir com os embargos e sanções econômicos dos EUA
que restringem a SYKES de fazer negócios com determinados países. grupos
e indivíduos, incluindo organizações associadas com atividades terroristas e
tráfico de drogas. A menos que expressamente permitido pelo Office of
Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA,
sanções econômicas proíbem negócios de qualquer tipo com governos e
organizações visados, bem como indivíduos e entidades que agem em seus
nomes.
A SYKES e suas subsidiárias podem não aprovar ou facilitar transações de
terceiros que a SYKES ou suas subsidiárias não possam realizar
diretamente. Antes de vender ou tentar realizar negócios em um novo país,
você deve rever o assunto com o Conselho Geral da SYKES para assegurar
a conformidade com os embargos e sanções dos EUA.

sobre um possível conflito, a
situação deve ser revelada por
escrito ou telefone para o
Representante local dos
Recursos Humanos.

Respectfulness

Leis Antiboicote
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Padrões de Conduta SYKES
Negociação Privilegiada de Ações
Devido às ações da SYKES serem negociadas publicamente, há certas
restrições e limitações importantes impostas a você pelas leis federais de
títulos. Qualquer violação destas restrições podem sujeitar a empresa e você
(onde permitido por lei) a graves responsabilidades e sanções civis e
criminais, incluindo possíveis multas criminais. Tal ação também danificaria
gravemente a reputação da empresa e as relações comerciais.
Não há exceções para transações que possam ser necessárias ou justificáveis
por motivos independentes (como a necessidade de levantar dinheiro para
um gasto de emergência).
Se você souber de qualquer informação material relacionada com a empresa
que ainda não foi disponibilizada para o público através de comunicado à
imprensa ou de outra forma por pelo menos dois dias úteis, você, seus
familiares e parentes estão estritamente proibidos de comprar ou vender
ações da SYKES, ou divulgar diretamente ou indiretamente es
informações para qualquer outra pessoa que possa negociar com ações da
SYKES.
Você deve assumir que qualquer informação, positiva ou negativa, que possa
afetar o preço das ações da empresa ou de outra forma ser significativo para
um investidor determinar se compra, vende, ou mantém ações SYKES seria
"material”.

Um potencial novo contrato, cliente ou fornecedor (ou a perda de um
contrato, cliente ou fornecedor existentes),
Importantes desenvolvimentos de novos produtos,
Significativa ameaça de litígio,
Uma potencial aquisição ou venda de um negócio,
Uma potencial transação de refinanciamento ou uma transação financeira
importante,
Informações financeiras internas ou de orçamento que diferem de alguma
forma do que o mercado de ações esperaria.
Também, devido a sérios problemas que podem ser causados por uma
divulgação não autorizada de informações internas da empresa ou
desenvolvimentos com pessoas de fora da companhia, exceto conforme
exigido na sua performance das obrigaçõ
Se você tiver dúvidas sobre as suas responsabilidades em relação a esta
declaração da política, busque esclarecimento e orientação do Conselho
Geral da SYKES.

Integrity

Os exemplos incluem:

Padrões de Conduta SYKES
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Não Divulgação e Confidencialidade

Durante a duração do seu emprego, você será colocado em uma posição pela
SYKES onde ficará próximo de informações e materiais confide
relacionados com a SYKES e seus clientes. Informações e materiais
confidenciais incluem, mas não estão limitados a todas as informações
pertencentes à SYKES ou clientes SYKES relacionadas com seus
respectivos serviços e produtos, clientes, métodoscomerciais. estratégias e
práticas, operações internas, preços e cobranças, dados financeiros, custos,
informações pessoais, contatos de clientes e fornecedores, listas de vendas,
tecnologia, softwares, programas de computadores, sistemas de
computadores, invenções, desenvolvimentos, segredos comerciais de todos
os tipos, Informações Pessoais Identificáveis (PII), informações projetadas
pela SYKES ou qualquer dos seus clientes como confidenciais e todas as
demais informações ou documentos que possam ser razoavelmente
considerados confidenciais.
Você pode usar tais informações confidenciais apenas como informações e
materiais confidenciais apenas durante o período do seu emprego e somente
para os fins de tal emprego, e este direito expira com a sua renúncia ou
demissão por qualquer motivo.
Você não deve:
utilizar estas informações para benefício próprio ou de qualquer outra
pessoa exceto como especificamente autorizado por escrito
antecipadamente por todos os proprietários de tais informações e
materiais.
divulgar para qualquer pessoa por qualquer motivo, tais informações e
materiais relacionados com os negócios da SYKES, de qualquer dos
seus clientes ou seus compradores, clientes e afiliados, ambos a
qualquer tempo durante a duração do seu emprego e indefinidamente
após você sair da SYKES (ou pelo período máximo de tempo permitido
pelas leis aplicáveis).
fazer observações depreciativas em um fórum público sobre a empresa ou
qualquer dos seus clientes ou compradores.
Você fará toda e qualquer ação, incluindo aquelas solicitadas pela SYKES
ou seus clientes, para evitar tal divulgação e preservar a segurança de
informações e materiais confidenciais.

Excellence

A política de confidencialidade da SYKES não permite que você discuta
assuntos internos da empresa ou desenvolvimentos com pessoas de fora da
companhia, exceto conforme exigido na sua performance das obrigações
regulares do emprego. Igualmente, você não deve discutir assuntos da
empresa em público (como em restaurantes e elevadores) onde sua conversa
pode ser ouvida.

Padrões de Conduta SYKES
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Ativos de Tecnologia da SYKES e de Clientes
Durante a duração do seu emprego, você estará exposto a alguns ou
todos ativos de tecnologia e infraestrutura da SYKES e seus clientes.
Ativos de tecnologia incluem, mas não se limitam a hardware, software
e componentes de armazenagem física, telefones, correio de voz,
Internet, Intranet, correio eletrônico (e -mail), e incluem programas e
softwares de comunicação instantânea e todo e qualquer produto de
mensagens instantâneas/ sistemas de chat atualmente em uso ou
adicionados eventualmente pela SYKES. Esses recursos são de
propriedade exclusiva da SYKES, ou seus clientes e podem ser
utilizados para fins autorizados para ajudar na performance diária do seu
trabalho, e não são destinados para comunicação pessoal privada.
Eles devem ser utilizados de uma maneira profissional, ética e l ícita. O
uso destes ativos pode ser revisto, monitorado e/ou registrado a
qualquer tempo pela empresa para conformidade com as fins das
políticas, padrões e controle de qualidade, ou conforme exigido por lei.
Não deve haver nenhuma expectativa de privacidade de qualquer tipo
relacionada com o uso dos ativos de tecnologia de empresa. Ao utilizar
estes ativos, você renuncia a qualquer direito de privacidade em tudo o
que você criar, armazenar, enviar ouo receber através de qualquer meio
de ativos de tecnologia e consente com o monitoramento do seu uso dos
ativos de tecnologias da SYKES e dos seus clientes, pela SYKES.
Você deve usar um bom julgamento e o senso comum ao acessar os
ativos de tecnologia da empresa. Se você tiver alguma pergunta sobre a
conveniência ou utilização dos ativos de tecnologia da SYKES ou dos
seus clientes, busque orientação com seu supervisor.

Utilização da Intranet e Internet SYKES
A Intranet e a Internet são duas das muitas ferramentas de comunicação
que podem ser utilizadas para dar apoio efetivo às necessidades do
negócio dos funcionários da SYKES. Elas facilitam a comunicação e
distribuição de conhecimentos.
Os funcionários que utilizam a Intranet e Internet estão sujeitos às
mesmas leis e padrões de conduta da empresa e profissionalismo como
qualquer outra atividade do negócio, e o uso da Intranet e Internet é
governado pelos mesmos termos e condições que aparecem no Acordo
de Ativos de Tecnologia da SYKES.
A SYKES se reserva o direito de revisar, monitorar e/ou controla
atividades de utilização da Intranet e Internet. Portanto, os usuários
devem exercer a discrição ao acessar a Intranet e Internet.

Você deve usar um bom
julgamento e o senso
comum ao acessar os ativos
de tecnologia da empresa.

Padrões de Conduta SYKES
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Software em Computadores da Empresa

A SYKES considera pirataria de software uma violação grave da política da
empresa e não perdoa nem tolera o uso de softwares não licenciados em
qualquer equipamento da empresa. Qualquer mau uso de softwares ou
violações de leis de direitos autorais devem ser imediatamente relatados para o
administrador local de sistemas ou suporte de ajuda da empresa.

Relatório Anti-Fraude
Uma lei federal dos EUA exige que todas as empresas que são negociadas
publicamente nos EUA estabeleçam um procedimento para os empregados
relatarem, de forma anônima e confidencial se desejado, fraude na
contabilidade, controles contábeis internos e auditoria. Em resposta a esta lei
SYKES estabeleceu um Programa Anti -Fraude para tratar de todas as
preocupações dos funcionários em relação a relatórios financeiros.
Um funcionário com uma preocupação em boa fé relacionada com relatório
financeiro deve relatar tal preocupação, por escrito, se possível, para seu
supervisor ou para o setor de Recursos Humanos. Os funcionários são
incentivados a assinar tais relatórios para que as questões de acompanhamento
possam ser direcionadas para o funcionário, se necessário, durante a
investigação. A empresa tratará todas as reclamações e relatórios de forma
confidencial.
Todos estes relatórios, não importa como forem recebidos, serão revistos pelo
representante chefe de conformidade da SYKES que irá determinar qual, se
houver, ação deverá sertomada. Os resultados de todas as ações realizadas ou
não, em todas as reclamações serão submetidas para o Comitê de Auditoria do
Conselho de Diretores da SYKES para revisão. Os funcionários que submeterem
relatórios por escrito, assinados, serão notificados dos resultados da investigação.
A SYKES pode determinar, ou não, que a reclamação do funcionário é válida,
mas a SYKES não irá retaliar, nem irá permitir que nenhum funcionários retalie
contra a pessoa que faz uma reclamação em boa fé. Caso o empre
gado acredite
que ele/ela sofreu uma discriminação por ter feito uma reclamação, o
funcionário deve relatar imediatamente a discriminação alegada, por escrito,
para o setor de Recursos Humanos.
O Programa Anti -Fraude da SYKES permite que você relate assuntos que
envolvem estes e outros tipos de fraude, anonimamente, para um serviço
terceirizado de linha direta. Em casos onde o anonimato é garantido ou apenas
desejado, ligue anonimamente para a Linha Direta Anti-Fraude terceirizada da
SYKES em:
USA 1-888-337-7515

Intl. +1-707-582-5281

Professionalism

Somente softwares devidamentelicenciados podem ser instalados e usados nos
computadores da empresa e equipamentos relacionados. Nenhum software
deve ser instalado até que uma licença própria seja adquirida e atribuída a um
computador específico. Nenhum software sem licença pode ser
tempo algum. Apenas pessoal autorizado da SYKES pode realizar instalação de
softwares.

