Código De Conduta

Carta de Dow Wilson, Presidente
A Varian tem uma reputação bem estabelecida como empresa íntegra.
Nós mantemos e fortalecemos essa reputação por aderir aos mais
elevados padrões de comportamento ético em tudo o que fazemos.
No decorrer do nosso dia de trabalho, tomamos milhares de decisões. Às
vezes, elas envolvem uma decisão ética ou a opção de fazer o que é certo.
Este Código de Conduta serve como um documento básico para nos
orientar na tomada de decisões éticas.
Este Código define como devemos interagir uns com os outros, com
nossos clientes, pacientes que utilizam nossos produtos, a comunidade
empresarial e os governos do mundo todo. Agir em conformidade com este
Código é responsabilidade pessoal de cada funcionário da Varian.
Nosso compromisso com a integridade, honestidade e a imparcialidade
é a base da nossa cultura. Desde o conselho e a alta direção até cada
funcionário e nossos parceiros de negócios, não medimos esforços para
sermos bem-sucedidos por fazer o que é certo.
Apesar de o Código ser abrangente, ele não consegue cobrir cada situação
imaginável que possa apresentar um dilema ético. Para esses casos que
precisam de orientação adicional, a Varian oferece amplos recursos e apoio
profissional. Sempre procure ajuda quando não tiver certeza sobre o que
é o melhor a fazer. E se você perceber que qualquer um de nós não está
seguindo os nossos padrões, denuncie sem ter medo de retaliação.
Leia, compreenda e cumpra este Código. Obrigado por segui-lo como um
padrão pessoal de membro da equipe da Varian.

DOW WILSON
CEO
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O Código de Conduta é o nosso guia
O Código de Conduta da Varian é o nosso guia para termos
certeza de que sempre agimos dentro dos padrões mais
elevados de ética e integridade. É isso o que esperamos de nós
mesmos e o que nossos clientes e pacientes esperam de nós.
A Varian empenha-se para um mundo sem medo de câncer.
Para atingir isso, nós apoiamos os negócios em uma base de
quatro valores:
1. Parceiro para a vida
2. Inovação inspirada
3. Clientes em primeiro lugar
4. Seja bem-sucedido por fazer o que é certo
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Quando estamos alinhados
com a nossa visão, missão
e valores, e quando
trabalhamos juntos para
cumprir o Código de
Conduta, fazemos o melhor
trabalho para os pacientes,
clientes e acionistas.

Introdução
» O Código de Conduta é o nosso guia
› O Código é para todos nós
› Fazer o que é certo
› Fazer

perguntas ou levantar questões
› Conformidade com leis e regulamentações
locais e globais

Compromissos internos

O Código é para todos nós
O Código de Conduta aplica-se a todos os funcionários e membros do
Conselho administrativo da Varian. Aplica-se também aos funcionários
de subsidiárias, controladas e terceiros que representem a empresa, tais
como representantes de vendas, agentes, consultores, distribuidores
e outros que atuem em nome da Varian. Se um funcionário ou outra
pessoa incluída deixar de cumprir o Código, a Varian adotará uma ação
disciplinar, que pode incluir a demissão.

Dados, cibersegurança e comunicação
Compromissos externos

Fazer o que é certo

Conclusão

A Varian espera que todos os seus funcionários se comportem de forma
legal, ética, honesta e respeitosa. Este Código de Conduta estipula a
política e os princípios orientadores para algumas das situações mais
comuns que possam apresentar dilemas éticos.
É sua responsabilidade se familiarizar com o Código de Conduta e:
• Defender os seus padrões éticos.
• Tenha conhecimento e siga as políticas relacionadas e as adaptações
específicas de cada país, que podem ser encontradas na intranet
da Varian, na VMSNet, ou através do departamento de Recursos
Humanos (RH) local, Departamento de Ética e Compliance ou um
representante do Departamento Jurídico.
• Busque orientação quando a ação apropriada não estiver clara
(consulte “Fazer perguntas ou levantar questões” a seguir).
• Denuncie possíveis violações imediatamente.
• Ajude a criar uma cultura na qual todos os funcionários entendam as
suas responsabilidades e se sintam confortáveis para levantar questões
de boa-fé sem medo de retaliação.
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O que é certo?
Às vezes, o que é certo não é óbvio.
Quando se deparar com um dilema
ético, aqui estão algumas perguntas que
você deve considerar antes de agir:
• Viola alguma lei?
• Viola o código de conduta?
• A conduta pareceria antiética para
alguém que não está envolvido no
dilema ético?
• O comportamento poderia afetar a
minha reputação ou a reputação da
Varian?
• Eu me sentiria desconfortável se a
ação fosse anunciada na mídia?
Se tiver respondido “sim” a qualquer
uma dessas perguntas, você deve
procurar orientação antes de agir.
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Fazer perguntas ou levantar questões
A Varian incentiva todos os funcionários, executivos, membros do
conselho e parceiros de negócios a apresentar questões ou preocupações
sobre possíveis violações das leis, Código de Conduta, padrões éticos de
negócios, padrões de contabilidade e auditoria, ou políticas da Varian.
Em caso de dúvida sobre o Código de Conduta ou preocupações sobre
possíveis violações, você tem diversas opções:
• Você pode contatar o seu gerente ou diretor.
• Se achar que não pode ser através da gerência, você pode contatar
o representante local de Recursos Humanos ou do Departamento
Jurídico.
• Você sempre pode usar a nosso Canal de Denúncia ( “Canal de
Denúncia”), que está disponível on-line ou por telefone 24 horas por
dia, sete dias por semana. Saiba como acessar a linha direta em
www.varian.ethicspoint.com.
• Você pode contatar o Departamento Jurídico se precisar de
esclarecimentos sobre qualquer legislação.
• Você pode contatar o Departamento de Ética e Compliance através
do Diretor de Compliance regional ou através de e-mail para
ethics@varian.com.
É sua obrigação fazer perguntas ou denunciar violações. É nossa
obrigação garantir que você possa fazer isso sem medo de ser
penalizado. A retaliação é proibida na Varian (para obter mais
informações sobre esta política, consulte “Retaliação,” a seguir). Todas as
questões éticas levantadas por funcionários são tratadas de forma justa
e objetiva, e serão mantidas confidenciais dentro do possível, conforme
for necessário para investigar completamente a informação denunciada
e, quando necessário, serão tomada as medidas remediadoras ou
corretivas apropriadas.
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O que acontece quando você
contata o Canal de Denúncia?
A sua solicitação será documentada
por uma empresa terceirizada,
não associada à Varian. Se estiver
denunciando uma preocupação, ela
será investigada por um investigador
apropriado, conforme as exigências
legais locais. Durante a investigação,
você poderá ser solicitado a fornecer
informações adicionais ou a responder
perguntas. Essas informações
serão utilizadas apenas quando for
necessário para investigar o problema
denunciado ou para responder alguma
pergunta que você tenha.
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Conformidade com leis e regulamentações locais e globais
A Varian realiza negócios globalmente e está sujeita às leis e
regulamentações de muitos países. Onde quer que esteja como
funcionário da Varian, você é responsável por ter conhecimento e cumprir
todas as leis locais e nacionais. O não cumprimento de qualquer uma
dessas leis pode resultar em grave responsabilização criminal ou civil e
danos aos ativos e à reputação da Varian. Se houver qualquer dúvida
legal sobre qualquer um dos temas discutidos neste Código de onduta
ou se você encontrar qualquer conflito entre leis ou regulamentações,
deve consultar o Departamento Jurídico para obter orientação.

Introdução
Compromissos internos
» Respeito no local de trabalho
› Diversidade, inclusão e pertencimento
› Relações de emprego digno e justo
› Assédio
› Retaliação
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Compromissos externos
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Respeito no local de trabalho
Na Varian, fazemos o melhor quando trabalhamos em equipe.
Nós tratamos uns aos outros com respeito, valorizamos a
singularidade de cada indivíduo, reconhecemos e apreciamos
as contribuições que os outros fazem.
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Diversidade, inclusão e pertencimento
A inovação na Varian é fomentada pela diversidade de ideias, ambientes
inclusivos e senso de pertencimento dos funcionários. Temos orgulho de
ser uma empresa global com um conselho, equipe de gestão sênior e
funcionários que trazem diversas culturas para o trabalho que fazemos.
Diversidade, inclusão e pertencimento são partes importantes da nossa
cultura, e sabemos que temos de trabalhar juntos para fomentar um
ambiente diversificado e inclusivo. É por isso que nos empenhamos
em medir essas áreas com regularidade nas nossas pesquisas com
os funcionários, e agir sobre os resultados através de programas nos
níveis de bases e em toda a empresa. A Varian também se esforça
para bloquear vieses inconscientes de todos os processos de talentos,
a fim de atrair e manter talentos diversificados em todas as posições.
Ser inclusivo é uma das competências essenciais que a Varian está
desenvolvendo em todos os funcionários.
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Relações de emprego digno e justo
A Varian é uma empregadora com oportunidades iguais. A Varian proíbe a
discriminação de qualquer candidato ou funcionário com base em qualquer
fundamento reconhecido legalmente, incluindo, entre outros: estado
civil (incluindo status de união estável), raça, cor, religião, sexo, gênero,
orientação sexual ou identidade de gênero, gravidez (incluindo parto,
amamentação ou condições médicas relacionadas), idade (40 e acima),
nacionalidade ou descendência, incapacitação física ou mental, informações
genéticas (incluindo testes e características) ou qualquer outra consideração
protegida por lei federal, estadual ou local. Nosso compromisso com a
igualdade de oportunidades no emprego aplica-se a todas as pessoas
envolvidas em nossas operações e proíbe a discriminação de qualquer
funcionário, incluindo supervisores e colegas de trabalho.
A Varian propiciará ambientes adaptados para profissionais com deficiência
(PCD) n ou indivíduos que necessitem de ambientes adequados com base
em crenças religiosas, exceto se a adaptação solicitada apresentar um risco
à segurança ou dificuldade indevida aos negócios.
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E se...
Perceber que o seu supervisor
está discriminando você, mas
ficar preocupado que, se disser
alguma coisa para o supervisor, terá
retaliações.

O que fazer:
Levar as suas preocupações ao
Diretor, representante de Recursos
Humanos, outro membro da equipe de
gestão local, ou ligar para o Canal de
Denúncia. Você não tem de ir ao seu
gerente direto.
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Assédio
A Varian não tolera assédio de nenhuma forma, tanto físico, verbal ou não
verbal, emocional ou psicológico. O assédio pode incluir:
• Ter um comportamento que outros considerem intimidante, ofensivo
ou hostil.
• Tratar funcionários de forma diferente com base na aceitação ou
rejeição de abordagens indesejáveis.
Se alguém estiver assediando você, é seu direito dizer a essa pessoa que
o comportamento é indesejável e/ou denunciar tal situação . Se observar
assédio com outros, denuncie contatando o seu gerente, parceiro de
negócios do RH, GPConnect ou o Canal de Denúncia. Você pode fazer uma
consulta ou denunciar, sabendo que está protegido contra retaliação ao
fazer uma denúncia de boa-fé.

E se...
Eu ouvir alguém falando sobre a
religião de um colega de forma
desrespeitosa. Devo fazer alguma
coisa, mesmo se meu colega não tiver
dito nada?

O que fazer:
Fale com o seu gerente, representante
de RH, ou ligue para o Canal de
Denúncia. A Varian espera que todos
os funcionários tratem uns aos
outros com consideração e respeito
e quer que todos os funcionários se
sintam parte da nossa família Varian.
Denunciar questões como essa pode
aumentar a conscientização e a
compreensão no local de trabalho e
incentivar a inclusão.
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Retaliação

O medo de retaliação é

A retaliação é estritamente proibida na Varian. Retaliação é fazer uma
mudança negativa nas condições de trabalho, posição ou localização
de uma pessoa sem uma razão profissional legítima. A retaliação
geralmente assume a forma de punição de alguém por alguma coisa que
foi dita ou feita, como denunciar ou informar uma preocupação. A Varian
também proíbe a retaliação sutil e indireta, como isolamento social no
local de trabalho ou exclusão de um grupo de discussão ou reuniões.

uma das principais razões
pelas quais os funcionários
se sentem relutantes de
expressar preocupações
legítimas. Nós queremos que
você se sinta seguro para
falar sobre qualquer questão
ou preocupação no local de
trabalho. Qualquer gerente ou
funcionário que faça retaliação
sofrerá graves consequências
disciplinares, incluindo a
possível demissão.
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Segurança do funcionário
A Varian tem o compromisso de cumprir as leis de saúde e segurança.
Nós esperamos que os funcionários criem e mantenham um ambiente
de trabalho seguro, para evitar ferimentos no local de trabalho, e para
proteger a saúde e o bem-estar dos colegas de trabalho, através da
comunicação imediata de qualquer acidente ou práticas inseguras ao
seu gerente.

Dados, cibersegurança e comunicação
Compromissos externos
Conclusão
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Privacidade de dados do funcionário
Os funcionários que tiverem acesso às informações pessoais de , atuais
ou ex-funcionários da Varian, têm a responsabilidade de lidar com essa
informação adequadamente e de tomar todas as precauções razoáveis
para proteger a confidencialidade e privacidade. O acesso aos registros
de funcionários está limitado aos indivíduos com autorização por razões
válidas, legais e relacionadas aos negócios, e qualquer informação obtida
dos registros de funcionário somente pode ser utilizada no âmbito dessa
autorização. Os mesmos padrões são aplicáveis às informações pessoais
de clientes e pacientes.

E se...
Você for enviado para refazer a fiação
com falhas no sistema elétrico de
um cliente, mas o cliente não pode
desligar o sistema totalmente para
fazer reparos. Você realiza a maior
parte do trabalho desligando partes
do sistema, conforme necessário. No
final, só falta refazer uma simples
fiação que exige uma interrupção mais
problemática. O cliente pede que você
realize o trabalho sem a interrupção.
Você se sente confiante que pode
fazer isso como um favor para o
cliente, com um risco mínimo.

O que fazer:
Você absolutamente não deve fazer
o trabalho solicitado sem uma
interrupção completa e segura. Os
clientes são importantes, mas eles
não são mais importantes que a sua
segurança. A política e as práticas
de segurança no trabalho da Varian
exigem que você desconecte da fonte
de alimentação todo equipamento
antes de trabalhar nele.

Introdução

Introduction

Compromissos internos

Internal Engagements

Dados, cibersegurança e comunicação

Data, Cybersecurity and Communication

» Proteger os ativos e as informações
da empresa
› Sistemas de comunicação
› Cibersegurança
› Informações confidenciais
› Propriedade intelectual
› Revelação de segredos comerciais
› Privacidade e segurança dos dados do
paciente e do cliente
› Conservação

dos registros e relatórios
› Comunicação

em nome da empresa

» Protecting Company Assets and Information

Compromissos externos
Conclusão

› Communication systems
› Cybersecurity
› Confidential information
› Intellectual property
› Disclosure of Trade Secrets
› Patient and customer data privacy and security
› Record keeping and reporting
› Communicating on behalf of the company

» External
Proteger
osEngagements
ativos e as informações da empresa

E se...

› Applicable
laws,
regulations
and policies
A Varian
espera
que
os funcionários
protejam os ativos e as
› Protecting the environment
informações
da empresa
contra perdas, roubos, uso indevido
› Product safety
and quality
› Conflicts of interest
ou revelação
imprópria. Isso inclui:
› Using corporate opportunities

Eu estiver indo para uma viagem
de negócios e precisar terminar um
relatório que estou preparando sobre
um novo produto. É correto trabalhar
no meu laptop durante o voo?

› Proper Marketplace Behavior

› Offering and accepting gifts
› Relationships with health care professionals

• ativos and
tangíveis
como laptops, telefones, maquinário,
organizations
› Supplier relationships and working with
ferramentas e outros itens físicos
third parties
› Political
contributions
• Os ativos
intangíveis
são propriedade intelectual e
› Insider trading and stock tipping
informações
de negócio, e incluem invenções, planos,
› Money laundering
› Bribery and other
corrupt payments
cronogramas,
comunicações,
dados de funcionário e
› Fair dealing and compliance with competition laws
cliente,
e outras
› Trade
complianceinformações sobre os negócios da Varian.
Conclusion
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O que fazer:
Salvo se houver um protetor de tela
instalado no seu computador, você não
deve trabalhar no documento no avião
porque pode ser visto por pessoas
não autorizadas. Não trabalhe com
informações confidenciais em um
local em que a segurança possa estar
comprometida.
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Sistemas de comunicação
Sistemas como e-mail, caixa postal, telefones e computadores
possibilitam a comunicação eficiente e eficaz. Os funcionários devem
ter bom senso e discrição sempre, e utilizar esses sistemas de modo
profissional, ético e legal. Essas ferramentas e sistemas são fornecidos
para fins relacionados ao trabalho, embora os funcionários possam
utilizá-los para fins pessoais limitados, como acompanhamento de
compromissos pessoais em seus calendários ou para fazer ligações
telefônicas. Alguns locais fora dos Estados Unidos podem ter regras
e políticas mais restritas para o uso de e-mail e outras comunicações
eletrônicas; os funcionários devem se familiarizar e aderir às políticas
locais. Os e-mails da Varian podem ser examinados pelo jurídico, como
parte de investigações relacionadas a processos judiciais ou queixas.

Cibersegurança
Dados pessoais e de negócios são extremamente valiosos. Os hackers
frequentemente visam as redes de corporações, do governo e de indivíduos
na tentativa de obter acesso a essa informação. Os ataques cibernéticos
estão aumentando e esses ataques custam milhões de dólares para as
empresas a cada ano. As políticas e práticas de informação apresentam
alto nível de segurança para nossos sistemas corporativos, produtos e
serviços. Nós administramos esses esforços em toda a organização em
estreita coordenação com os processos de segurança e qualidade de
produto, mas os funcionários precisam fazer a sua parte.
Esteja atento para atividades suspeitas, como alguém tentando
ganhar acesso não autorizado aos nossos sistemas ou dados, e se
suspeitar que possa haver um comprometimento nos sistemas ou
informações da Varian, comunique imediatamente ao VIT Helpdesk ou
na VMSNet. Ademais, se achar que o seu dispositivo está comprometido,
recomendamos que o desconecte da rede até que o TI dê a liberação.
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Obs:
Qualquer dispositivo que utilize a
internet para comunicação pode
ser hackeado. Conecte apenas
dispositivos autorizados pela Varian
à rede da Varian e utilize apenas
software que foi aprovado, autorizado
e devidamente licenciado pela Varian.
Os e-mails são especialmente
vulneráveis a ataques. Não abra
nenhum e-mail que venha de pessoa
desconhecida, e somente abra anexos
ou clique no link se você conhecer o
remetente.

Introdução
Compromissos internos
Dados, cibersegurança e comunicação

Informações confidenciais

» Proteger os ativos e as informações
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› Propriedade intelectual
› Revelação de segredos comerciais
› Privacidade e segurança dos dados do
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dos registros e relatórios
› Comunicação

em nome da empresa

Cada funcionário é responsável por proteger as informações
confidenciais da Varian. Isso inclui propriedade intelectual, segredos
comerciais, informações financeiras ou técnicas e informações pessoais
de clientes, funcionários e pacientes. Nosso desempenho financeiro e
posição na concorrência poderiam ser prejudicados por roubo, revelação
acidental, hackers mal intencionados ou violações de nossos sistemas
de informação. Não revele informações confidenciais da Varian para
ninguém que não seja autorizado pela empresa para recebê-las.

Compromissos externos
Conclusão
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Proteja-se contra a revelação acidental de informações confidenciais.
• Não discuta informações confidenciais em locais públicos.
• Não armazene informações confidenciais em dispositivos fáceis de
serem perdidos ou extraviados, como pendrives ou HD externos.
• Use protetores de tela em dispositivos eletrônicos que serão utilizados
em locais públicos.
• Nunca deixe dispositivos eletrônicos à vista em um veículo, mesmo
se o veículo estiver trancado.
• Triture documentos que contenham informações confidenciais,
antes de descartá-los.

E se...
A sua equipe de projeto estiver
realizando uma comemoração
informal por ter atingido um marco no
desenvolvimento de um novo produto.
Um membro da equipe tira uma foto
de todos reunidos e diz que vai publicar
na mídia social.

O que fazer:
Sempre seja discreto ao utilizar a
mídia social e tenha muito cuidado
com qualquer foto tirada em ambiente
de trabalho. Um documento, rascunho
ou protótipo do projeto poderia
ser visível na foto e poderia revelar
propriedade intelectual pertencente
ao projeto. A simples menção em que
o grupo está trabalhando ou em que
fase do processo vocês estão poderia
revelar propriedade intelectual.

Introdução
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Dados, cibersegurança e comunicação
» Proteger os ativos e as informações
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› Conservação
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em nome da empresa

Compromissos externos
Conclusão

Propriedade intelectual
A propriedade intelectual é um dos bens mais valiosos da Varian. Nossas
patentes, marcas comerciais, direitos autorais, segredos comerciais
e outras informações exclusivas devem estar protegidos em todo o
momento. Todos os segredos comerciais da Varian e outras informações
exclusivas nunca devem ser revelados a nenhuma pessoa ou organização
não autorizada ou usados para qualquer fim sem a devida autorização.
Além disso, a Varian protege a sua propriedade intelectual através
de pedidos de patentes e outras formas de proteção. Portanto, a
propriedade intelectual, como novos produtos, serviços, processos e
software, deve ser comunicada imediatamente ao Departamento
Jurídico para garantir a adequada consideração para patente ou
outra proteção.
A Varian também respeita os direitos de propriedade intelectual de
terceiros, incluindo prestadores de serviço, fornecedores e concorrentes.
O uso não autorizado da propriedade intelectual de terceiros - por
exemplo, software não licenciado ou informações confidenciais ou
segredos comerciais de terceiros - é estritamente proibido e pode
resultar em penalidades civis ou criminais.
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» Proteger os ativos e as informações
da empresa
› Sistemas de comunicação
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Compromissos externos
Conclusão

18

Revelação de segredos comerciais
No âmbito da Lei de Defesa dos Segredos Comerciais dos EUA (a
“DTSA,” na sigla em inglês), você não pode ser acusado ou processado
por revelar um segredo comercial se:
• Revelar o segredo comercial para um representante do governo ou
advogado em confiança unicamente com a finalidade de denunciar ou
investigar a suspeita de violação de uma lei; ou
• Você revelar o segredo comercial em uma ação judicial ou outro
documento apresentado em um processo judicial, se houver uma
ordem judicial.
Adicionalmente, se iniciar um processo contra um funcionário por
retaliação após denunciar uma suspeita de violação da lei, você pode
revelar um segredo comercial ao seu advogado e usar a informação do
segredo comercial no tribunal,desde que arquive qualquer documento
que contenha o segredo comercial e não revele o segredo comercial,
salvo se o tribunal ordenar que você revele.

Introdução
Compromissos internos
Dados, cibersegurança e comunicação

Privacidade e segurança dos dados do paciente e do cliente

» Proteger os ativos e as informações
da empresa
› Sistemas de comunicação
› Cibersegurança
› Informações confidenciais
› Propriedade intelectual
› Revelação de segredos comerciais
› Privacidade e segurança dos dados do
paciente e do cliente
› Conservação dos registros e relatórios
› Comunicação em nome da empresa

A Varian pode lidar com informações pessoais do cliente, incluindo
dados do paciente, através das ferramentas de suporte dos nossos
produtos instalados e nas nossas soluções de gerenciamento de serviços
. Os funcionários devem administrar essas informações com cuidado,
de forma segura e confidencial. A nossa política de segurança da
informação e nossa política de privacidade do cliente descrevem como
devemos tratar a coleta, uso, transmissão, armazenagem e descarte
dessa informação. Esperamos que você tenha conhecimento dessas
políticas e denuncie qualquer violação ao seu supervisor.

Compromissos externos
Conclusão

Conservação dos registros e relatórios
Você deve sempre utilizar os mais elevados padrões de integridade
no reporte de informações a colegas internamente e externamente a
órgãos do governo. Não insira informação nos registros da empresa,
que intencionalmente engane, deturpe, omita ou disfarce a verdadeira
natureza de qualquer transação ou resultado. A Varian é obrigada por lei,
por diversos órgãos do governo, a apresentar relatórios e declarações de
imposto de renda completos, exatos e claros dentro do prazo. Isso exige
que todos os funcionários registrem e relatem informações e mantenham
livros que sejam completos, dentro do prazo, exatos, justos e honestos.

Comunicação em nome da empresa
Apenas os funcionários que sejam porta-vozes autorizados podem falar
com a mídia em nome da empresa. Se você for contatado por um repórter
ou representante da mídia sobre um assunto da Varian, encaminhe aquela
pessoa ao Departamento de Comunicações Globais e Relações com a
comunidade. Não responda perguntas por você mesmo. Seja discreto e use
o bom senso nas postagens na mídia social para garantir que está falando
apenas por você mesmo e nunca pela Varian. Para obter mais orientação,
consulte a Política de mídia social da Varian.
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E se...
Você estiver analisando dados do
cliente na ferramenta de apoio de
análise de dados da Varian. Um colega
sugere que vocês dois façam um
intervalo para café na lanchonete.

O que fazer:
Feche a ferramenta, que ocultará os
dados do cliente, e desligue ou trave o
seu computador quando sair da frente
dele. Nunca deixe o seu computador
sozinho com arquivos de qualquer
tipo abertos na tela, especialmente
informações confidenciais, como
dados do cliente.
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Dados, cibersegurança e comunicação
Compromissos externos
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› Proteção
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› Aproveitar oportunidades corporativas
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com profissionais e organizações
de saúde.
› Relações com fornecedores e trabalho
com terceiros
› Contribuições políticas
› Uso de informações privilegiadas e
indicações de ações
› Lavagem

de dinheiro
› Suborno

e outros pagamentos corruptos
› Negociação justa e em conformidade com
as leis de livre concorrência
› Conformidade comercial

Conclusão
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Comportamento adequado na Empresa
A Varian é uma boa cidadã global e corporativa. Nós
seguimos todas as leis, lideramos com boas intenções e
temos interações transparentes.

Introdução
Compromissos internos
Dados, cibersegurança e comunicação

Leis, regulamentações e políticas aplicáveis

Compromissos externos

A Varian tem um compromisso com a excelência regulatória. Isso
significa que a Varian e seus funcionários cumprem todas as leis em
cada país e nos locais em que operamos.
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Conclusão
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Se você tiver uma pergunta sobre uma lei, ou encontrar um conflito
entre as leis de países ou locais diferentes, entre em contato com o
Departamento Jurídico imediatamente para obter assistência. Se
acreditar que há um conflito entre qualquer política ou orientação da
Varian, avise a sua equipe de gestão.

Proteção do meio ambiente
A Varian tem o compromisso de conduzir seus negócios de uma maneira
que proteja a saúde pública e o meio ambiente. A Varian também tem o
compromisso de conservar os recursos naturais da Terra.
Para atender os padrões ambientais da Varian, cada instalação é
obrigada a cumprir as leis e regulamentações ambientais aplicáveis
pertinentes às suas operações e produtos, além de proteger as
comunidades nas quais operamos. Espera-se que a alta direção em
cada instalação mantenha um diálogo aberto com os representantes
do governo local sobre a natureza e os perigos dos materiais que
produz ou manuseia. A política da Varian é de aprimoramento contínuo
do modo como afetamos o meio ambiente; nós fazemos isso através
do estabelecimento de metas desafiadoras, métricas significantes e da
comunicação de nossos resultados aos funcionários, acionistas e partes
interessadas da comunidade. Em caso de dúvida, entre em contato com o
grupo de assuntos ambientais da Varian.

Introdução
Compromissos internos
Dados, cibersegurança e comunicação

Segurança e qualidade dos produtos

Compromissos externos

A segurança é essencial em cada um dos produtos e serviços que a Varian
fornece. A Varian tem o compromisso de fabricar produtos seguros, eficazes
e de atender aos requisitos legais e regulatórios que regem o projeto, a
fabricação e o fornecimento desses produtos, para que eles possam fazer
uma diferença positiva na vida dos pacientes e usuários no mundo todo.

» Comportamento adequado na Empresa
› Leis,

regulamentações e políticas aplicáveis
› Proteção

do meio ambiente
› Segurança e qualidade dos produtos
› Conflictos

de interesse
› Aproveitar oportunidades corporativas
› Oferecer e aceitar presentes
› Relações

com profissionais e organizações
de saúde.
› Relações com fornecedores e trabalho
com terceiros
› Contribuições políticas
› Uso de informações privilegiadas e
indicações de ações
› Lavagem

de dinheiro
› Suborno

e outros pagamentos corruptos
› Negociação justa e em conformidade com
as leis de livre concorrência
› Conformidade comercial

Conclusão
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A Varian projeta e fabrica os seus produtos para que atendam as
exigências dos órgãos do governo, assim como os critérios de inspeção,
teste e qualidade do cliente. Nós realizamos testes e apresentamos a
documentação necessária para demonstrar que atendemos esses critérios.
É violação tanto da lei quanto da política da Varian apresentar testes ou
outros dados com conhecimento de que sejam falsos.
Além disso, a Varian coleta e relata informações relacionadas a queixas e
incidentes de segurança que envolvam nossos produtos. Os funcionários
recebem treinamento e devem reportar quaisquer incidentes de
segurança e qualidade na Varian através do Canal de Denúncia
quando ocorrerem.
Em alguns países, certos funcionários também serão obrigados
a reportar os incidentes de segurança, que envolvam nossos
produtos a entidades do governo (por exemplo, entidades
regulatórias, do consumidor ou a polícia).
Contate o Departamento de Qualidade
para obter mais informações ou
se tiver qualquer dúvida.
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Conflictos de interesse

Compromissos externos

O conflito de interesse ocorre quando a sua lealdade ou atividades ficam
divididas entre o interesse da Varian e o seu. Apesar de não ser possível
listar cada situação ou atividade que possa resultar em conflito de
interesse, alguns exemplos comuns incluem:
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•R
 eceber ou solicitar favores, presentes inapropriados ou empréstimos,
tanto para você ou para outra pessoa a um cliente, fornecedor,
prestador de serviço ou concorrente; consulte “Oferecer e aceitar
presentes” para saber o que constitui presente aceitável.
• Possuir títulos ou interesse de investimento em um fornecedor da Varian,
enquanto ocupa uma posição que possa direcionar negócios da Varian
para o fornecedor.
• Contratar ou supervisionar um membro da família ou outro indivíduo
com quem você tenha relação pessoal.
• Ser empregado ou prestar serviço de consultoria para um cliente,
fornecedor ou concorrente da Varian.
Conflitos de interesse, e até a aparência de um, devem ser evitados.
Se não for prático ou possível evitar um conflito de interesse, você deve
revelar o conflito de interesse para a empresa através do nosso formulário
on-line de Revelação de Conflito de Interesse. Outras informações sobre
conflitos de interesse podem ser encontradas na Política Global de
Conflitos de Interesse.

E se...
Minha irmã possui uma pequena
empresa que fabrica materiais que
poderiam ser usados nos produtos
da Varian. É um conflito de interesse
fazer negócios com ela?

O que fazer:
Apesar de isso não ser necessariamente
um conflito de interesse, você deve
revelar essa relação à gestão antes
de fazer qualquer negócio com a
empresa da sua irmã, e não deve
tentar influenciar a relação comercial
da Varian com a empresa. Uma pessoa
neutra, que não seja você, deve decidir
se a empresa da sua irmã é a melhor
opção para a compra do material e o
negócio da Varian.
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Aproveitar oportunidades corporativas

Compromissos externos

Os funcionários não podem utilizar propriedade, informações ou
a posição na empresa para ganho ou benefício pessoal. Você não
pode aproveitar para você ou direcionar para um terceiro qualquer
oportunidade de negócio na qual a Varian tenha ou seja provável de
ter um interesse. Por exemplo, se você tiver conhecimento de que a
Varian pretende comprar determinado terreno e desenvolvê-lo, você não
pode compartilhar essa informação com um amigo para que ele possa
comprar uma propriedade adjacente com esperança de obter um ganho
rápido de valor quando a transação for anunciada.
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Oferecer e aceitar presentes
Podemos oferecer ou aceitar presentes, refeição, entretenimento ou
outra cortesia de negócios apenas se os seguintes critérios forem
atendidos:
• houver uma finalidade comercial legítima, não pretender influenciar
uma decisão de negócio e não houver expectativa de reciprocidade; Um
exemplo de finalidade comercial legítima é compartilhar uma refeição
na qual você discutirá os novos serviços do prestador que poderiam ser
úteis para a Varian;
• não ser através de dinheiro ou equivalente a dinheiro (ou seja,
vale-presente);
• não pode ser percebido como ou aparentar ser suborno;
• for apropriado em termos de valor, momento, local e frequência;
• não cria um conflito de interesse;
• não viola nenhuma lei, regulamentação ou política da empresa.

E se...
Um prestador de serviços, que quer
vender seus serviços profissionais
para a Varian, oferece para você dois
ingressos para um evento esportivo se
você tentar influenciar os tomadores
de decisão em favor dele.

O que fazer:
Isso é um suborno evidente e deve ser
recusado imediatamente. Aceitar o
suborno seria violar a política da Varian
e a lei.
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Relações com profissionais e organizações de saúde.

Compromissos externos

O seu trabalho pode colocá-lo em contato com profissionais ou
organizações de saúde que estejam em uma posição que possa
influenciar a compra, locação ou uso de produtos e serviços da Varian.
Essas interações devem ser apenas para finalidades comerciais válidas,
ser consistentes com todas as leis e políticas da Varian aplicáveis e não
devem (de fato ou aparentemente) influenciar decisões médicas.
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Em certos países, a Varian é obrigada a informar todos os pagamentos e
transferências de valor feitos para profissionais e organizações de saúde.
Todos os funcionários devem seguir todas as políticas e procedimentos
locais para registrar esses pagamentos de forma exata e completa.

Relações com fornecedores e trabalho com terceiros
Em diversas ocasiões, a Varian contrata indivíduos ou empresas que
fornecem materiaise serviços em nome da Varian. As atividades e
ações dessas partes podem ser atribuídas à Varian, e podemos ser
considerados responsáveis pelas ações deles. A Varian exige que nossos
fornecedores e terceiros leiam, entendam e cumpram o Código de
Conduta de Fornecedor da Varian. Contate o Departamento de Ética e
Compliance se tiver dúvidas ao contratar fornecedores e terceiros.

E se...
Um médico que é membro do comitê
consultivo da Varian recentemente
abriu um novo consultório. A Varian
pode enviar um arranjo de flores em
comemoração do novo consultório?

O que fazer:
Não. Qualquer presente que dermos a
um profissional de saúde deve ser para
fins educativos.
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Contribuições políticas

Compromissos externos

A Varian incentiva os funcionários a exercer seus direitos como cidadãos
individuais, incluindo a participação no processo político no seu tempo
livre e às suas próprias custas.
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Porém, nenhum funcionário ou parceiro de negócios pode declarar
nenhuma posição política em nome da Varian, usar o papel timbrado da
empresa para comunicar pontos de vista pessoais ou tomar qualquer
medida que possa ser vista como atividade de lobista sem aprovação
prévia do Departamento Jurídico, Departamento de Assuntos
Governamentais ou Presidente.
Nenhum funcionário ou parceiro de negócios pode agir em nome da Varian
ao oferecer qualquer cortesia de negócios, presente ou pagamento a
qualquer representante de governo ou de partido político, candidato, salvo
se a ação for voluntária como contribuição para o Comitê de Ação Política
da Varian (PAC), ou salvo se aprovado por escrito pelo Departamento
Jurídico ou o Departamento de Ética e Compliance.

Uso de informações privilegiadas e indicações de ações
Informações privilegiadas são notícias sobre a empresa que não são de
conhecimento do público em geral. Usar essas informações, das quais
você tomou conhecimento como funcionário da Varian, para seu próprio
benefício financeiro ou pessoal, ou compartilhar essas informações com
outros, é proibido pela Política do Uso de Informações Privilegiadas da Varian
e pode ser caracterizado com violação civil e criminal. Exemplos desse tipo
de informação incluem: projeções ou alterações na estimativa de ganhos
futuros; uma proposta de incorporação patrimonial, aquisição ou venda
de ativos; ofertas ou compra de ações; mudanças na alta direção; novos
produtos ou descobertas; expansão ou cortes das operações.
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E se...
Você tomar conhecimento ou
achar que a Varian está propensa a
anunciar um aumento significativo
no resultado líquido do trimestre que
termina na semana seguinte. Você se
sente tentado a compartilhar essa
informação com amigos.

O que fazer:
De modo algum compartilhe essa
informação, real ou suposta. Isso é
especulação para compra de ações e
além de ser proibido pela política da
Varian, é contra a lei.
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Conclusão
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Lavagem de dinheiro
Lavagem de dinheiro é encobrir a origem do dinheiro para esconder
o seu uso, origem ou para evitar de pagar impostos sobre ele. As
fontes de dinheiro lavado geralmente estão envolvidas com atividades
criminosas, como terrorismo, narcóticos, evasão de impostos e fraude.
A Varian cumpre totalmente com todas as leis de combate à lavagem
de dinheiro e terrorismo no mundo.
A Varian proíbe qualquer transação que poderia ser vista como
encobrimento de conduta ilegal ou que envolva ganhos dessa conduta.
Realize negócios somente com clientes de boa reputação ou envolvidos
em atividades comerciais legítimas que utilizam fundos derivados
de fontes legítimas. Se suspeitar que alguém possa estar envolvido
com lavagem de dinheiro, contate o Departamento Jurídico ou
Departamento de Ética e Compliance.
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Suborno é oferecer ou dar algo de valor a alguém com a intenção de
influenciar o ponto de vista ou a conduta dessa pessoa. Os subornos
podem incluir dinheiro, presentes, entretenimento, contribuições ou
qualquer outra coisa de valor. Subornar, diretamente ou através de um
intermediário, é ilegal.
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A Varian compromete-se totalmente com os princípios e práticas das leis
antissuborno e anticorrupção. Todos os funcionários e terceiros que atuam
em nome da Varian devem compartilhar esse compromisso e não devem
tomar nenhuma decisão que possa ser considerada um ato de suborno.

E se...
Um sistema hospitalar possui
equipamentos da Varian instalados
em uma de suas instalações. Você está
negociando a compra de equipamento
para outra instalação. O sistema
hospitalar aplicou para obtenção de
uma bolsa para pesquisa e um colega
sugeriu que você dissesse ao agente de
compras do sistema hospitalar que o
hospital receberá o subsídio se comprar
mais equipamentos da Varian.

O que fazer:
Não siga esse conselho. Vincular
o sistema hospitalar, que está
recebendo um subsídio para pesquisa,
à venda de um produto pode ser
considerado propina ou suborno.
Lembre-se, suborno pode ser qualquer
coisa de valor dada para influenciar as
decisões ou ações de uma pessoa. Isso
inclui subsídios e outras contribuições.
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Nossas ações como empresa e as nossas relações comerciais devem ser
baseadas em negociação justa, concorrência leal na qualidade, preço e
serviço, e cumprimento das leis e regulamentações. Negociação justa
significa que não tiramos vantagem injusta através de manipulação,
ocultação ou declaração falsa de fatos materiais, abuso de informação
confidencial ou privilegiada, ou práticas similares. Nós somente
competimos com base no mérito de nossos produtos e serviços.
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Nossas atividades comerciais estão sujeitas a leis de concorrência que
proíbem ou restringem acordos contrários à concorrência ou acordos que:
• fixem, coordenem ou controlem preços
• facilitem a licitação conivente ou a fraude em licitação
• auxiliem o cliente a elaborar especificações de oferta
• limitem a concorrência em outros mercados participantes
• compartilhem informação com concorrentes sobre preços, lucros ou
margens de lucro
• dividam ou repartam mercados, territórios ou clientes
• troquem ou compartilhem com um concorrente qualquer informação
não publicada sobre preços ou qualquer outra informação competitiva
• façam negócios recíprocos com parceiros ou fornecedores

E se...
Durante a apresentação em uma
feira, você está sentado ao lado de
um representante de vendas de um
concorrente. Enquanto a apresentação
termina e o público se dispersa, você
observa que o representante de
vendas do concorrente acidentalmente
esqueceu algo que parece ser o
relatório interno confidencial sobre um
novo produto. Esse relatório pode ser
útil para você no desenvolvimento de
uma estratégia de marketing para um
produto concorrente que a Varian está
prestes a lançar.

O que fazer:
Avise a pessoa ou a organização
encarregada da feira. Qualquer
tentativa de obter informação do
relatório seria antiética e uma violação
dos princípios de negociação justa.
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Muitos países têm leis e regulamentações que tratam de transações
comerciais internacionais (tais como importações e exportações) e dão
suporte para a segurança nacional, política externa e metas econômicas.
A Varian compromete-se a cumprir todas as leis e regulamentações
globais de exportação, importação, sanções e conformidade comercial.
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Os funcionários da Varian devem garantir que a documentação
comercial reflita exatamente a transação quando as mercadorias
atravessarem fronteiras. Nós devemos manter e relatar com exatidão as
descrições de produto, códigos de impostos alfandegários, classificações
de exportação, valor comercial e país de origem. Devemos também
seguir toda a regulamentação que rege o licenciamento de importação
e exportação, documentação de transporte, documentação de
importação, requisitos de relatórios e retenção de registros.
Os governos podem impor sanções abrangentes ou mais limitadas em
países específicos, restringindo ou proibindo nossos negócios nesses
países. No momento da publicação deste Código de Conduta, os países
sujeitos a sanções abrangentes são Cuba, Irã, Coreia do Norte, Sudão,
Síria e a região da Península da Crimeia. Os governos podem também
restringir transações comerciais com determinados indivíduos ou
entidades. Os funcionários da Varian devem seguir os procedimentos da
empresa para países sancionados e partes restritas e consultar a equipe
de Comércio Global para obter qualquer orientação adicional necessária
para qualquer proposta de negócio relacionada a esses países.
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Este Código de Conduta visa ajudar todos a serem bemsucedidos por fazer o que é certo. Insistimos que você leia
todo o Código cuidadosamente, familiarize-se com o texto e
os princípios deste conteúdo e comprometa-se novamente a
defendê-lo todos os dias.
Se você alguma vez tiver uma dúvida ou preocupação legal
ou ética, há diversos recursos para ajudá-lo: seu supervisor,
seu Representante de Recursos Humanos, o Canal de
Denúncia e o Departamento Jurídico. Lembre-se: Quando
estamos alinhados com a nossa visão, missão e valores,
e quando trabalhamos juntos para cumprir o Código de
Conduta, fazemos o melhor trabalho para os pacientes,
clientes e acionistas.
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Conclusão

Este código de conduta pode ser emendado ou modificado
periodicamente pelo Conselho ou um Comitê do Conselho da Empresa,
conforme a publicação ou outras disposições da Lei de Valores
Mobiliários de 1934 e as regras nesse âmbito (a “Lei de 34”) e as regras
aplicáveis da bolsa de valores de Nova Iorque (as “Regras da NYSE”).
Qualquer emenda, modificação ou renúncia das disposições do Código
de Conduta para Executivos e membros do Conselho somente pode
ser realizada pelo Conselho ou por um Comitê do Conselho e deve ser
imediatamente divulgada aos acionistas, conforme exigido pela Lei de 34
e as Regras da NYSE.

» Avisos, emendas, modificações e Renúncias
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