Código de Conduta do Fornecedor
A Ingersoll Rand Inc., suas subsidiárias e empresas afiliadas (coletivamente, "Ingersoll Rand") estão
comprometidas em operar seus negócios com os mais altos padrões de responsabilidade corporativa.
Operamos dentro de uma estrutura de princípios, diretrizes e políticas alinhadas às nossas
responsabilidades éticas, sociais e ambientais. Acreditamos que isso é fundamental para proteger,
gerenciar e aprimorar nossa marca e reputação. Também acreditamos que isso irá impulsionar o
crescimento sustentável de longo prazo para a Ingersoll Rand, nossos parceiros de negócios e as
comunidades nas quais operamos.
Buscamos conduzir negócios com fornecedores que compartilham nosso compromisso de operar de
maneira responsável e ética. O Código de Conduta do Fornecedor da Ingersoll Rand descreve os princípios
da Ingersoll Rand de gestão responsável dos fornecedores para ética, trabalho, sustentabilidade
ambiental, saúde e segurança, qualidade e sistemas de gestão relacionados ("Princípios").
Os Princípios são aplicáveis em toda a cadeia de suprimento. Em alguns casos, os Princípios podem exigir
que os fornecedores vão além da conformidade com as leis e regulamentos locais aplicáveis. Os
fornecedores devem garantir que seus funcionários e todos os subcontratados e agentes diretos ou
indiretos reconheçam e cumpram os Princípios e expectativas especificados no Código de Conduta do
Fornecedor.
A Ingersoll Rand espera que os fornecedores possam:






Integrar e aplicar os Princípios de maneira consistente com seus próprios programas de fornecedores;
Operar em total conformidade com todas as leis, regras e regulamentos nacionais e internacionais
aplicáveis;
Estar cientes das diferenças culturais e dos desafios associados à interpretação e aplicação desses
Princípios globalmente; compreender que os métodos para atender a essas expectativas podem variar
e devem ser consistentes com as leis, valores e expectativas culturais das diferentes sociedades do
mundo; e
Integrar os Princípios em uma abordagem de melhoria contínua que aprimora o desempenho do
fornecedor ao longo do tempo.

Ética
Temos o compromisso de conduzir nossas operações em todo o mundo de acordo com os mais altos
padrões éticos e em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis e esperamos o mesmo de
nossos parceiros de negócios. Os fornecedores devem conduzir seus negócios de maneira compatível e
ética, com a máxima integridade.
As expectativas da Ingersoll Rand em relação a seus fornecedores incluem, mas não estão limitadas a:

1. Prevenção contra suborno e corrupção
Os fornecedores devem manter a conformidade total com a Lei de Práticas contra Corrupção no
Exterior dos EUA, a Lei Antissuborno do Reino Unido e todas as outras leis anticorrupção aplicáveis
nos países em que conduzem negócios. Todas as formas de corrupção, suborno, extorsão e desfalque
são proibidas. Os fornecedores nunca devem oferecer, solicitar ou aceitar subornos ou permitir que
subcontratados ou outros o façam em seu nome. Os fornecedores devem implementar controles
antissuborno e anticorrupção adequados e contínuos em sua organização para eliminar o risco de não
conformidade.
2. Como evitar conflitos de interesse
Os fornecedores devem evitar qualquer situação que tenha o potencial de influenciar sua
independência ou julgamento pessoal quando envolvidos em negociações comerciais com a
Ingersoll Rand. Os fornecedores devem ter controles e supervisão adequados para evitar que conflitos
de interesse afetem as aquisições e a tomada de decisões financeiras.
3. Conformidade com as leis aplicáveis
Os fornecedores se identificam e cumprem todas as leis, regulamentos, códigos e padrões nacionais
e internacionais aplicáveis, tanto no país em que o fornecedor está sediado como no país em que o
serviço ou produtos serão prestados.
4. Bem-estar animal
Os animais devem ser tratados com humanidade, com a minimização de dor e estresse. Os testes em
animais devem ser realizados após considerar a substituição de animais, redução no número de
animais usados ou refinação dos procedimentos para minimizar o sofrimento. Alternativas devem ser
usadas sempre que forem cientificamente válidas e aceitáveis para os reguladores.
5. Comunicação e registros
Os fornecedores devem proteger e apenas fazer uso adequado das informações confidenciais para
garantir que os direitos de privacidade da empresa, do funcionário e pessoais sejam protegidos. Os
fornecedores devem se comunicar com integridade e de acordo com quaisquer acordos de
confidencialidade, divulgar informações de maneira oportuna e apropriada e manter livros e registros
precisos da empresa. Os fornecedores também devem ter processos apropriados para arquivar e
recuperar registros que sejam relevantes para investigações ou litígios.
6. Controles comerciais
Os fornecedores devem cumprir todas as leis, regulamentações, embargos, sanções econômicas e
restrições comerciais e aduaneiras aplicáveis, governadas por autoridades nacionais e internacionais
reconhecidas.
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7. Minerais de conflito
A Ingersoll Rand não apoia o uso de minerais ou seus derivados, incluindo tântalo, estanho, tungstênio
e ouro ("3TG"), que são extraídos, transportados ou comercializados ilegalmente devido ao papel que
tais minerais desempenham no financiamento de conflitos armados na República Democrática do
Congo e em países vizinhos, bem como em outras áreas de alto risco e afetadas por conflitos em todo
o mundo. É nossa política exercer a devida diligência em nossa cadeia de suprimento de maneira
consistente com a Orientação da OCDE sobre Devida Diligência para Cadeias de Suprimento
Responsáveis de Minerais de Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco. Solicitamos aos nossos
fornecedores de materiais e componentes contendo 3TG que preencham o Modelo de Relatório de
Minerais de Conflito da Iniciativa de Minerais Responsáveis pelo menos uma vez por ano. Ao fazer
isso, espera-se que os fornecedores respondam prontamente a cada solicitação e, se aplicável,
identifiquem os fundidores ou refinadores que processaram os 3TG em seus produtos fornecidos,
juntamente com o país de origem de tais 3TG.

Trabalho
Os fornecedores devem se comprometer a defender os direitos humanos dos trabalhadores e a tratá-los
com dignidade e respeito.
1. Proibição de trabalho forçado
Os fornecedores não devem usar trabalho forçado, seja na forma de trabalho prisional involuntário,
trabalho escravo, trabalho forçado ou qualquer outra forma de tráfico de pessoas.
2. Proibição de trabalho infantil
Os fornecedores não devem usar trabalho infantil. O emprego de jovens trabalhadores com idade
inferior a 18 anos deve ocorrer apenas em trabalhos não perigosos e quando os trabalhadores jovens
estiverem acima da idade legal de um país para trabalhar ou da idade estabelecida para concluir a
educação obrigatória.
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Não discriminação e assédio
Os fornecedores não devem discriminar seus funcionários ou candidatos a emprego com relação a
remuneração, termos, condições ou privilégios de emprego e devem fornecer um local de trabalho
livre de assédio com base em qualquer categoria protegida pela legislação aplicável, como raça, cor,
religião, nacionalidade, sexo, idade, orientação sexual, bem como filiação a sindicatos ou filiação
política.

4. Salários, benefícios e horas de trabalho
Os fornecedores devem manter o horário de trabalho e pagar os funcionários de acordo com as leis
de salários e horários aplicáveis, incluindo salários mínimos, horas extras e benefícios legalmente
obrigatórios.
5. Liberdade de associação e ambiente de trabalho
Incentivamos a comunicação aberta e o envolvimento direto com os trabalhadores para resolver
questões do local de trabalho e remuneração. Os fornecedores devem respeitar os direitos dos
trabalhadores, conforme estabelecido nas leis locais, de se associarem livremente, aderir ou não a
sindicatos trabalhistas, buscar representação e ingressar em conselhos de trabalhadores. Os
fornecedores devem fornecer aos funcionários um local de trabalho seguro e saudável e se esforçar
para atender ou exceder os padrões de segurança aplicáveis. Os trabalhadores devem ser capazes de
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se comunicar abertamente com a gerência sobre as condições de trabalho, sem ameaça de represália,
intimidação ou assédio.

Sustentabilidade ambiental, saúde e segurança
Consistente com o compromisso da Ingersoll Rand em operar seus negócios com os mais altos padrões
de responsabilidades ambientais para o crescimento sustentável de longo prazo para a Ingersoll Rand,
para nossos parceiros de negócios e para as comunidades nas quais operamos, a Ingersoll Rand exige que
seus fornecedores cumpram todos os requisitos regulamentares aplicáveis em relação ao meio ambiente,
saúde e segurança, e devem operar um sistema de gestão ambiental, de saúde e segurança que sustente
e comprove a conformidade com todos esses requisitos regulamentares. Os fornecedores devem operar
de maneira ambientalmente responsável e eficiente para minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e demonstrar uma cultura de melhoria contínua para reduzir ainda mais o consumo de recursos.
Assim, os fornecedores devem fazer esforços práticos e demonstráveis para minimizar o uso de energia,
água e matéria-prima. Sempre que possível, esses recursos devem ser renováveis ou de origem
sustentável. Os fornecedores devem fazer esforços práticos para eliminar ou reduzir os níveis de resíduos
gerados e devem reutilizar e reciclar os resíduos sempre que possível. Os fornecedores devem considerar
as credenciais ambientais e o desempenho dos fornecedores em sua própria cadeia de suprimentos e ter
uma política de compras sustentável em vigor para seus próprios fornecedores.

Qualidade
A Ingersoll Rand tem o compromisso de construir produtos de alta qualidade. Para garantir o
fornecimento de produtos seguros e inovadores aos nossos clientes, fabricamos nossos produtos em
conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Além disso, fazemos extensos testes de
produtos e garantia de qualidade.
Da mesma forma, a Ingersoll Rand espera que nossos fornecedores garantam a qualidade, a segurança e
o desempenho dos produtos e serviços que nos fornecem. Desta forma, podemos garantir a qualidade e
a segurança dos produtos e serviços que prestamos aos nossos clientes.

Sistemas de gestão
Os fornecedores devem usar sistemas de gestão para facilitar a melhoria contínua e o cumprimento das
expectativas desses Princípios. Os sistemas de gerenciamento devem ser facilmente recuperáveis e
demonstrar claramente a conformidade com todos os requisitos legais e do cliente.
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