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MENSAGEM DE DAVE GITLIN

Na Carrier, exigimos alto desempenho e máxima 

integridade de todos os nossos funcionários, bem como 

de todos com quem fazemos negócios.  

Nunca será aceitável comprometer nossos valores ou 

integridade para atingir nossos objetivos comerciais. 

Somos uma empresa comprometida em fazer sempre 

a coisa certa.  

Sem exceções.

Dave

Presidente e CEO da Carrier
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FORÇA ATRAVÉS DE VALORES

Somos diversificados e 
unidos por um objetivo único 
e por valores em comum. 

Criamos e desenvolvemos 
maneiras novas e melhores 
de oferecer segurança, 
conforto e agilidade para as 
pessoas. 

Nós cultivamos força através 
da Inclusão, entregamos 
resultados com Excelência, 
crescemos através da 
Inovação, tratamos outras 
pessoas com Respeito e 
agimos com Integridade em 
tudo o que fazemos. 

O sucesso da nossa empresa é conseguido através do talento, habilidade 
e dedicação dos nossos funcionários. Respeitamos e valorizamos uns aos 
outros como indivíduos e reconhecemos que só podemos atingir o potencial 
máximo juntos. Operando 24 horas por dia no mundo inteiro, as condições 
e os desafios que enfrentamos podem variar; nossos valores essenciais, 
não. Nossos valores exigem ação com transparência, sem jamais recorrer 
a mentiras, traições, roubos ou qualquer outra forma de enganação.

Nossos valores conectam, orientam e capacitam todos nós, definindo 
quem somos, o que defendemos e como trabalhamos. Em um ambiente 
de negócios complexo, no qual as pressões são intensas e há sempre um 
novo desafio, nossos valores trazem clareza e consistência e nos deixam 
mais unidos. Esses valores nos ajudam a alcançar os elevados padrões 
de qualidade, segurança e desempenho que nossos clientes esperam e 
merecem. Eles nos orientam mesmo quando não há uma regra aplicável.
Em resumo: nossos valores unem o trabalho de cada um de nós.

Fazemos da vida moderna uma realidade
Nossos negócios globais dão força às indústrias  de construção.

Nossos valores, seus valores
Nosso Código de Ética foi criado com o auxílio de milhares de funcionários. 
Ele se fundamenta nos esforços envidados pela corporação inteira para 
entender melhor nossa cultura e os valores que orientam a forma como 
trabalhamos.

Não só entendemos a importância de conquistar nossas metas da 
forma correta como também estamos comprometidos em fazer dessa 
a realidade do nosso dia a dia. O nosso Código de Ética global reflete e 
reforça esse compromisso.

RESPEITO 
Tratamos os outros como 
queremos ser tratados.

INTEGRIDADE 
Colocamos honestidade, 
responsabilidade e ética 
em primeiro lugar. 

INCLUSÃO 
Nós nos esforçamos para criar um 
ambiente onde todos se sintam 
incluídos, independentemente de 
nossas diferenças.

INOVAÇÃO 
Buscamos constantemente 
o desenvolvimento, a melhoria 
e o crescimento sustentável.

EXCELÊNCIA 
Trabalhamos com base nos 
méritos dos nossos produtos 
e serviços, com senso de urgência 
e perfeição.
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Nosso Código de Ética é 
um recurso prático para 
nos ajudar a proteger e 
impulsionar os negócios e 
melhorar o desempenho 
individual.

VALORES EM AÇÃO

O nosso Código de Ética  é um recurso para todos nós. Trata-se do 
nosso Código de Ética global e se aplica a todos os diretores, gestores 
e funcionários, além de representantes da nossa empresa e das nossas 
subsidiárias e afiliadas em todo o mundo. Na qualidade de ferramenta e 
guia para conquistar nossas metas de forma correta, este Código:

•  Integra nossos valores fundamentais o tempo todo, lembrando-nos que fica 
mais fácil tomar as decisões do dia a dia-quando usamos nossos valores: 
Respeito, Integridade, Inclusão, Inovação e Excelência 

•  Abrange os principais requisitos, políticas e responsabilidades que 
devemos adotar

•  Explica como podemos buscar ajuda ao nos depararmos com 
inquietações ou decisões difíceis

•  Exige que atuemos com honestidade e evitemos todas as formas de 
evasão ou fraude

•  Constitui o pilar do nosso programa de Ética e Compliance 

Definição dos nossos valores
Respeito. Integridade. Inclusão. Inovação. Excelência. Ao incorporarmos 
esses valores em todas as decisões e ações que tomamos: 

•  Incentivamos uma cultura que defende a colaboração e o crescimento 
sustentável e ajuda a evitar erros graves

•  Envidamos esforços para sermos o melhor que conseguimos ser, sempre 
almejando o sucesso, mas nunca abrindo mão dos nossos valores 

•  Protegemos nossa reputação conquistada arduamente ao conduzir 
negócios de uma forma responsável, ética e legal, onde quer que seja 
o trabalho

•  Fortalecemos nossos relacionamentos com parceiros comerciais e 
outras partes interessadas, "stakeholders", com base nos méritos dos 
produtos e serviços 

•  Melhoramos nossa capacidade de atrair e reter funcionários que 
compartilham dos nossos elevados padrões e reconhecem que os 
negócios são bem-sucedidos porque – e não apesar de – agimos da 
maneira correta
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Cada um de nós é 
responsável por seguir 
este Código e as políticas 
da nossa empresa, 
buscando orientação em 
caso de preocupações e 
denunciando violações reais 
ou potenciais.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

O sucesso da nossa empresa depende das ações individuais de diretores, 
gestores, funcionários e representantes em todo o mundo. Portanto, cada 
um de nós é pessoalmente responsável por:

•  Defender os nossos valores fundamentais, além de entender e cumprir 
nosso Código de Ética

•  Garantir que nossas ações estejam em total conformidade com a letra 
e o espírito de todas as leis e regras aplicáveis

•  Cumprir nossos compromissos para com nossos "stakeholders" e dar 
o exemplo

•  Denunciar qualquer coisa que seja, ou aparente ser, uma violação do 
nosso Código e dos nossos valores

Retaliar contra qualquer pessoa que faça uma denúncia de boa-fé não só é 
proibido, como também acarretará ações disciplinares.

Responsabilidades especiais para líderes e supervisores
Se nossa função for de liderar ou supervisionar funcionários, ou ainda gerenciar parceiros comerciais, devemos 
dar o exemplo e: 

•  Cultivar ambientes de trabalho e relacionamentos profissionais positivos, nos quais só se aceitam ações legais e 
éticas que refletem nossos valores fundamentais

•  Nunca pedir para ninguém, seja funcionário ou parceiro comercial, fazer nada que possa comprometer nossas 
normas

•  Comunicar regularmente a importância de seguir o Código, as políticas e os procedimentos e de seguir nossos 
valores – deixando claro que os meios são tão importantes quanto os fins

•  Assumir responsabilidade pela conduta e pelas ações próprias e dos funcionários, e pela implementação própria 
de iniciativas e treinamento de compliance 

•  Fornecer treinamento que ajude os funcionários a entenderem quais são suas responsabilidades, desenvolver 
suas habilidades de liderança, progredindo na carreira e nos relacionamentos com ética

•  Ser proativos em incentivar e auxiliar funcionários e parceiros comerciais a apresentarem ideias e preocupações

•  Reagir prontamente e com respeito às preocupações, resolvendo a situação atual e evitando o futuro surgimento 
de problemas ou, ainda, buscando assistência adequada

• Evitar a todo custo participar ou tolerar condutas que violariam as leis aplicáveis ou este Código de Ética

• Nunca nos envolver nem sermos tolerantes com retaliação

• Questionar o sucesso e não apenas o fracasso, de vez em quando, especialmente se o resultado parecer bom 
demais para ser verdade

• Reconhecer publicamente aqueles que fizeram a coisa certa, principalmente quando foi preciso coragem para 
fazer isso

• Falar aberta e proativamente com sua equipe sobre riscos, especialmente quando operar em ambientes difíceis 
ou sob pressão, equipá-la com ferramentas para mitigá-los e reforçar a necessidade de pedir ajuda se necessário
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COMO TOMAR DECISÕES ÉTICAS

A tomada de decisões éticas exige que você se pergunte e responda "sim" 
a duas questões fundamentais antes de agir:

1:   Eu posso? 
 A ação considerada está em conformidade com a letra e o 

espírito da lei e com a política da empresa?

2:   Eu devo? 
  A linha de ação considerada está em conformidade com os 

valores fundamentais e a reputação da empresa? 

Ao responder essas perguntas, tenha a certeza de entender todos os fatos 
pertinentes, considerar os deveres dos "stakeholders" afetados e ponderar 
sobre as possíveis alternativas. Você também deve envolver as pessoas 
certas para ajudá-lo, inclusive o gestor de Ética e Compliance, o gerente 
de Recursos Humanos e os especialistas em cada assunto (por exemplo: 
técnico, engenharia, qualidade, operacional e jurídico). 

Embora o nosso Código ajude você a tomar uma grande variedade 
de decisões, consulte as políticas da Carrier para obter informações 
detalhadas sobre o que podemos e devemos fazer.

https://corporate.carrier.com/policymanual
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Existem inúmeros recursos 
disponíveis para nos 
ajudar a cumprir nossas 
responsabilidades de 
reportar possíveis violações, 
de boa-fé, buscando 
orientações em questões 
de ética. Não toleramos 
retaliação contra quem faz 
tais denúncias agindo  
de boa-fé.

MANIFESTANDO-SE E 
BUSCANDO AJUDA

Se testemunharmos ou suspeitarmos de violações da lei, deste 
Código ou dos nossos valores, devemos nos manifestar o quanto 
antes. A denúncia pode ser feita a um supervisor de qualquer nível, 
ao Departamento Jurídico, a um gestor de Ética e Compliance ou 
ao Departamento de Recursos Humanos. Se precisarmos fazer tal 
denúncia em confidencialidade, podemos usar também o Programa de 
Denúncias Anônimas da empresa. Embora exista a possibilidade de ficar 
no anonimato (quando permitido pelas leis locais), incentivamos que as 
pessoas se identifiquem, pois isso pode auxiliar nas investigações e no 
acompanhamento.

Não importa a forma como é feita a denúncia nem quais são os resultados: 
a retaliação é proibida. A tolerância da nossa empresa é zero para 
todas as formas de retaliação contra quem faz denúncias munido de 
boa-fé ou contra quem colabora com investigações. Isso não significa 
que você deve conhecer todos os fatos ou ter certeza total da ocorrência 
de uma violação; "de boa-fé" significa que você tem uma base razoável 
para acreditar na possível ocorrência de uma violação, fazendo a denúncia 
com respeito e fidedignidade. Quaisquer atos de retaliação resultarão em 
medidas disciplinares, inclusive até demissão.

A questão é a seguinte: se você vir alguma coisa e não se calar, não haverá 
retaliação. Você não estará em apuros, mesmo que o que você esteja 
relatando não seja o caso. Você pode ter dificuldade em acreditar nisso, 
mas é verdade. Nós acolhemos as pessoas que levantam a mão e fazem 
perguntas, mesmo que sejam perguntas difíceis.
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Nós auditamos nossas 
operações regularmente 
para garantir conformidade 
e melhoria contínua. Todas 
as denúncias de violação são 
investigadas de forma 
completa, justa e imparcial, 
com o objetivo de identificar 
ações para melhoria 
contínua.

COMO PRESERVAMOS O CÓDIGO

Com equipes de especialistas internos e externos, a nossa empresa audita 
suas entidades operacionais regularmente para garantir conformidade 
com o Código e com a política da empresa. De tempos em tempos, nós 
também podemos auditar nossos parceiros comerciais. As auditorias, 
anunciadas ou não, culminam em um relatório que é compartilhado com 
todos os envolvidos, de forma a facilitar a melhoria contínua.

Quando uma violação real ou em potencial da lei, do Código ou da política da 
empresa for reportada ou detectada, o Departamento de Ética e Compliance 
conduzirá uma investigação completa e oportuna em conformidade com a 
lei. Todos os esforços serão envidados para obter todos os lados da história, 
ao mesmo tempo mantendo a confidencialidade no máximo possível, bem 
como o direito de sigilo entre advogado e cliente quando a investigação 
estiver ocorrendo sob comando de um advogado.

Nossa empresa se compromete a tratar com respeito todas as 
partes envolvidas em uma auditoria ou investigação. Para proteger a 
confidencialidade ou abordar outras preocupações, pode ocorrer de os 
detalhes dos problemas investigados não serem compartilhados com 
todas as partes. Todos os funcionários e parceiros comerciais devem 
ser honestos e cooperar totalmente com auditorias e investigações, 
exceto quando as leis aplicáveis limitarem a colaboração obrigatória. 
A cooperação pode incluir participação em entrevistas e fornecimento de 
documentos.

Se tiver ocorrido uma violação ou o sujeito de uma auditoria ou 
investigação mentir ou de alguma outra forma não cooperar, serão 
tomadas as medidas disciplinares adequadas. Tais medidas podem incluir 
orientação, advertência, suspensão, demissão, reembolso das perdas ou 
até mesmo processo criminal. Os Departamentos de Ética e Compliance 
e Recursos Humanos participarão dos processos disciplinares para 
garantir o processamento correto e tratamento consistente para todos os 
funcionários. 
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CONCESSÕES

A concessão de todo ou parte deste Código de Ética ou outras políticas 
emitidas para implementá-lo será concedida somente em circunstâncias 
excepcionais e apenas depois da aprovação pelo vice-presidente de  
Compliance. Todas as concessões para diretores e gestores executivos 
deverão ser aprovadas tanto pelo vice-presidente de Compliance 
quanto pelo conselho diretor ou um comitê diretivo, sendo divulgadas 
imediatamente conforme exigido pelas leis, normas e políticas da 
empresa.
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UM LEGADO DE INOVAÇÃO 
E INTEGRIDADE

Os nossos negócios foram estabelecidos por visionários cujas inovações 
criaram ou expandiram significativamente toda uma indústria. 

Por exemplo, até 1902, os seres humanos viviam à mercê do calor e 
da umidade dentro de casa – foi nesse ano que Willis Carrier inventou 
o primeiro ar condicionado do mundo. Ele deu o pontapé inicial em um 
setor que atualmente mantém milhões de pessoas confortáveis e seguras 
em temperaturas extremas, além de proteger alimentos e suprimentos 
médicos. A Carrier continua a ser líder, com tecnologias econômicas e 
da próxima geração destinadas a proteger o meio ambiente e também as 
pessoas que vivem nele. 

Os incêndios se espalhavam rapidamente e tinham consequências 
devastadoras nos navios até 1918, quando Walter Kidde criou os primeiros 
sistemas de detecção de fumaça e  extinção de incêndio por dióxido de 
carbono para navios. Cinco anos depois, ele inventou o primeiro extintor 
de incêndio portátil de dióxido de carbono. Hoje em dia, os produtos 
de segurança residencial da Kidde ajudam a impedir que acidentes se 
transformem em tragédias, com tecnologias de ponta em detecção e extinção 
de incêndios. A Kidde também dá continuidade ao legado de assistência, 
com iniciativas comunitárias e parcerias sem fins lucrativos. Todos os anos, 
são distribuídos gratuitamente mais de 100.000 detectores de fumaça e 
monóxido de carbono.

Era relativamente fácil estourar uma fechadura até que os irmãos Jeremiah 
e Charles Chubb inventaram a primeira fechadura tipo alavanca, em 1818. 
Ela era tão eficiente que os irmãos se tornaram referência com relação 
a proteção e segurança. O negócio deles acabou sendo ampliado e, além 
de fechaduras e cofres, passou a oferecer sistemas de segurança física 
e patrimonial contra incêndios. Hoje, a Chubb é líder de confiança com 
um histórico vasto de prêmios, tendo recebido, entre outros, o prêmio 
por design e tecnologia (Millennium Award), o prêmio por inovação 
(International Fire Expo Award) e o prêmio por desempenho de alarme 
contra intrusos (Metropolitan Police Award). 

Nossos fundadores abriram 
caminho para nossa 
longa história de produtos 
transformadores, inventivos 
e desenvolvedores, 
que oferecem níveis de 
segurança, desempenho, 
conveniência e conforto sem 
precedentes. Cada um deles 
exigia elevados padrões de 
qualidade e ética, criando 
uma tradição que seguimos 
com orgulho e que continua 
sendo nossa base até hoje.
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JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

Somos unidos pela nossa crença uns nos 
outros. Esperamos respeito mútuo e inclusão 
no nosso ambiente de trabalho, entendendo 
que só podemos atingir o sucesso se 
trabalharmos em equipe. Defendemos 
nossas políticas e proteções para garantir 
que sejamos todos protegidos e amparados 
na tentativa de alcançar todo o nosso 
potencial. 

Incentivo a um ambiente de 
trabalho respeitoso 13

Manutenção de um ambiente de 
trabalho seguro, protegido e saudável 15

Adoção de diversidade e inclusão 17

Promoção de igualdade de  
oportunidades 18

Proteção de dados pessoais 19

Uso responsável das redes sociais 20
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INCENTIVO A UM AMBIENTE DE 
TRABALHO RESPEITOSO

Nós praticamos nosso 
compromisso com a 
inclusão e o respeito agindo 
para garantir que ninguém 
se sinta ameaçado nem 
intimidado no ambiente de 
trabalho. 

POR QUE ISSO IMPORTA

Quando engajamos outras pessoas com respeito e nos recusamos a 
permitir intimidação ou assédio, criamos um ambiente de trabalho no qual 
podemos expressar pensamentos e ideias, fazer perguntas, dar sugestões 
construtivas e alcançar todo nosso potencial. Isso permite que a inovação, 
a criatividade e a performance prosperem, ao mesmo tempo promovendo 
inclusão e colaboração. Ao nos responsabilizarmos pelo reconhecimento e 
pela resolução de situações que podem fazer outras pessoas se sentirem 
excluídas, desrespeitadas ou intimidadas, vivemos de acordo com nossos 
valores e defendemos a lei.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE

Nossa empresa tem o compromisso de oferecer um ambiente de trabalho 
livre de assédio, intimidação, ameaças e violência. Cada um de nós pode 
desempenhar um papel ao:

•  Desencorajar proativamente um comportamento degradante, 
depreciativo ou intimidador contra outras pessoas

•  Incentivar outras pessoas a se manifestarem, expressando 
ideias e opiniões, fazendo perguntas e ouvindo abertamente sugestões e 
ideias

•  Reportar todas as formas de assédio, sem importar se somos ou não o 
alvo da conduta

•  Promover a segurança pessoal e denunciar todos os atos ou ameaças de 
violência

•  Mostrar empatia pelos outros e tratá-los com dignidade

•  Cumprir todas as leis e regras antiassédio 

Se você testemunhar ou suspeitar de assédio, entre imediatamente em 
contato com um supervisor, com o Departamento de Recursos Humanos, 
com um gestor de Ética e Compliance ou use o Programa de Denúncias 
Anônimas da empresa. Se você testemunhar ou suspeitar de atos ou 
ameaça de violência ou acreditar que a violência é iminente, alerte 
alguém sobre a situação perigosa, afaste-se do possível perigo e entre 
imediatamente em contato com a Segurança. Além disso, informe seu 
supervisor, o Recursos Humanos, um gestor de Compliance ou use o 
Programa de Denúncias Anônimas da empresa o quanto antes. 

CONTINUA >
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INCENTIVO A UM AMBIENTE DE TRABALHO 
RESPEITOSO (CONTINUAÇÃO)

P:   O que devo fazer se achar que um dos meus colegas está sendo 
assediado, mas nunca ouvi a pessoa reclamar a respeito?

R:   Caso você se sinta confortável, pode começar conversando com 
o colega a respeito da situação. Se esse colega se recusar a 
fazer a denúncia, mas você continuar suspeitando da ocorrência 
do assédio, entre em contato com seu supervisor, com o 
Departamento de Recursos Humanos ou, caso deseje discutir a 
situação em confidencialidade e identificar as opções que estão 
disponíveis a você, use o Programa de Denúncias Anônimas da 
empresa. É possível fazer uma investigação com discrição. Caso 
o assédio seja comprovado, você não estará protegendo só o seu 
colega como também outras possíveis vítimas do assediador.

Assédio
Assédio é constituído por palavras ou ações capazes de criar um ambiente 
de trabalho intimidador, hostil ou ofensivo. Seja pessoalmente ou online, 
o assédio não é só o que se pretende com o ato; é também a forma como 
outras pessoas o percebem. Pode ser: 

•  O que a pessoa diz ou escreve, inclusive injúrias, piadas ou 
estereótipos raciais, étnicos ou sexistas, além de linguagem ameaçadora, 
abusiva ou vulgar

•  O que a pessoa faz, como toques indesejados, avanços sexuais, 
bloqueio do caminho alheio, desprezo de uma pessoa, ignorando-a, ou 
humilhação deliberada de alguém

•  O que a pessoa exibe, como colocação de fotos inadequadas ou slogans 
depreciativos em uma estação de trabalho, ou ainda compartilhá-los por 
meio eletrônico
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MANUTENÇÃO DE UM AMBIENTE 
DE TRABALHO SEGURO, 
PROTEGIDO E SAUDÁVEL
A saúde e segurança de 
todas as pessoas que 
entram no nosso ambiente 
de trabalho são da mais alta 
prioridade. 

POR QUE ISSO IMPORTA

Como fabricante e fornecedora de serviços que mantém milhões de 
pessoas seguras, confortáveis e produtivas, pode ter a certeza de 
que colocamos a segurança em primeiro lugar. Para tal, assumimos 
responsabilidade pessoal pela proteção da saúde e da segurança de 
colegas, parceiros comerciais, visitantes – e de nós mesmos. Se tivermos 
um ambiente de trabalho seguro, podemos nos concentrar nas inovações 
e em fornecer soluções que fazem da vida moderna uma realidade. 
A segurança está no cerne do nosso compromisso com a integridade.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE

Nossa meta é garantir segurança no ambiente de trabalho e evitar todas 
as lesões ou ameaças a qualquer pessoa nas instalações ou nos canteiros 
de obra da empresa. Isso significa que:

• Seguimos todas as diretrizes, políticas e leis de segurança

•  Cuidamos uns dos outros e ajudamos nossos colegas a trabalharem com 
segurança

•  Proibimos drogas, álcool, armas ou violência no ambiente de trabalho

•  Respeitamos todos os procedimentos de segurança física, inclusive o acesso 
às instalações e o uso de crachás pelos funcionários

•  Reportamos prontamente todos os ferimentos, riscos, ameaças e quase-
acidentes para que possam ser investigados, resolvidos e prevenidos no 
futuro

P:   Como nossa política de tolerância zero com drogas afeta o uso 
de medicamentos de venda controlada?

R:   Se você estiver fazendo uso de medicamentos de venda 
controlada que possam afetar seu desempenho profissional, 
o melhor é mencionar para seu supervisor ou para o 
Departamento de Recursos Humanos. Em certos casos, os 
medicamentos controlados podem afetar o julgamento ou a 
consciência, podendo causar insegurança nas condições de 
trabalho. Ao falar sobre isso com seu supervisor ou com o 
Departamento de Recursos Humanos, certamente você será 
devidamente avaliado e observado, para segurança de todos.

CONTINUA >
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MANUTENÇÃO DE UM AMBIENTE DE TRABALHO 
SEGURO, PROTEGIDO E SAUDÁVEL (CONTINUAÇÃO)

Drogas e álcool
Todas as entidades da empresa, no mundo todo, obedecem às leis e 
regras aplicáveis quanto à posse ou ao uso de álcool, drogas e outras 
substâncias controladas. Nossa empresa proíbe uso, venda, compra, 
transferência, posse ou presença de drogas controladas nas instalações 
da empresa. A gerência local tem autoridade para decidir se é permitido 
servir álcool dentro da empresa. Jamais será aceitável estar sob a 
influência de drogas ou álcool na propriedade ou nos eventos da empresa.

Local de trabalho livre de tabaco
O consumo de tabaco e outros materiais para fumar e a exposição ao fumo 
passivo são considerados perigosos para a saúde.  Por esse motivo, todas 
as propriedades da Carrier são livres de tabaco. Os produtos do tabaco 
incluem cigarros, charutos, cachimbos, cigarros eletrônicos e tabaco sem 
fumo (por exemplo, tabaco para mascar, rapé). Não é permitido o consumo 
de produtos de tabaco dentro de qualquer edifício ou veículo da Carrier ou 
nas propriedades da Carrier.

Além do mínimo
O nosso principal objetivo para todos os funcionários é que eles voltem 
para casa em segurança, todos os dias. Para nós, segurança significa 
mais do que apenas evitar acidentes. É também uma questão de melhorar 
condições ambientais, elevando a qualidade do ar nas nossas instalações, 
e encorajando estilos de vida mais saudáveis. Usando as tecnologias 
disponíveis, muitas vezes vamos além das normas de segurança 
regulamentares, como em nosso esforço contínuo para reduzir o ruído 
de produção em nossas instalações para níveis onde os funcionários não 
precisem usar proteção auricular.
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ADOÇÃO DE DIVERSIDADE 
E INCLUSÃO

Nosso maior ativo é o 
talento e a diversidade dos 
funcionários e suas ideias e 
criatividade. Incentivamos 
e apoiamos todas as ideias, 
perguntas e pontos de vista 
construtivos e respeitosos. 

POR QUE ISSO IMPORTA

A inclusão é um dos valores que nos guia. Nosso sucesso como líder 
global de sistemas de construção depende do conjunto exclusivo de 
talentos, perspectivas e experiências da nossa equipe. A vasta série de 
habilidades é o que incentiva a inovação e cria soluções inteligentes e 
sustentáveis para os clientes e para o mundo. Nosso compromisso com 
a inclusão nos permite participar do nosso sucesso, além de contribuir 
para ele. Ao adotar a diversidade de forma aberta e confiável, melhoramos 
nossa capacidade de nos relacionar e trabalhar uns com os outros e com 
nossos clientes, parceiros comerciais e comunidades, em todos os lugares 
onde trabalhamos.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Nossa empresa promove ativamente diversidade e inclusão em todos os 
lugares onde trabalhamos e moramos. Isso significa que:

•  Tratamos uns aos outros com respeito e permitimos que a voz de todos 
seja ouvida

• Incentivamo-nos mutuamente a manifestar e compartilhar novas ideias

•  Apoiamos iniciativas que promovem diversidade no ambiente de trabalho

•  Acomodamos funcionários ou candidatos com deficiências

•  Cumprimos com todas as leis trabalhistas aplicáveis

P:   Um candidato a um cargo de especialista em logística parece 
ter excelentes habilidades de gerenciamento, mas estou 
preocupado com a capacidade dele de oferecer atendimento ao 
cliente, pois ele é portador de deficiência. O que devo fazer?

R:   Verifique se existe alguma tecnologia capaz de mitigar 
possíveis problemas com o atendimento ao cliente. Você pode 
ficar surpreso com a facilidade do candidato em se adaptar a 
diferentes situações. É uma boa ideia também entrar em contato 
com o Departamento de Recursos Humanos e com a liderança 
da sua unidade de negócios para obter orientação quanto aos 
requisitos do trabalho e se podem ser feitas acomodações para 
trazer esse candidato à equipe.
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PROMOÇÃO DE IGUALDADE 
DE OPORTUNIDADES

Todos têm a mesma chance 
de sucesso com base nos 
méritos e nas habilidades 
mensuráveis, sem 
discriminação alguma.

POR QUE ISSO IMPORTA

Quando somos sinceros e transparentes quanto aos padrões de 
contratação e promoção, fortalecemos a confiança na nossa força de 
trabalho e melhoramos a reputação de integridade como empresa. 
A promoção de igualdade nas oportunidades profissionais nos permite 
atrair e reter as melhores pessoas para o cargo e otimizar a busca pela 
excelência. Isso acarreta funcionários mais satisfeitos e produtivos e 
produtos mais inovadores e confiáveis.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE

Nossa empresa toma decisões de contratação e promoção com base 
somente em avaliações justas e imparciais de habilidades, histórico de 
trabalho e desempenho. Proibimos discriminação ilegal, como:

• Raça

• Cor

• Religião

• Nacionalidade

• Gênero

• Idade

• Deficiência

• Condição militar

• Estado civil

• Cidadania

• Crença

• Orientação sexual

•  Outras categorias protegidas, conforme apresentado pelas leis aplicáveis

Nós também iremos oferecer acomodações razoáveis para funcionários 
com deficiência ou para quem tiver necessidades religiosas específicas, 
se necessário.
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PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Nós protegemos a 
privacidade das informações 
pessoais ao não divulgá- 
las para ninguém sem 
necessidade legítima de 
negócios e sem o direito 
legal de recebê-las e usá-
las.

POR QUE ISSO IMPORTA

Nossa empresa lida com as informações pessoais com respeito e de 
acordo com as proteções adequadas. Ao tratarmos as informações 
pessoais com as devidas proteções, não só defendemos nossas 
obrigações legais como também protegemos uns os outros e a reputação 
da nossa empresa. 

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE

Protegemos as informações pessoais dos nossos funcionários e dos 
outros ao:

•  Seguirmos todos os procedimentos e políticas que abrangem 
informações pessoais

•  Nunca compartilharmos sem a devida liberação as informações pessoais 
alheias com ninguém, dentro ou fora da empresa, e sem haver uma clara 
necessidade de negócios

•  Coletarmos e armazenarmos informações pessoais somente quando e o 
tanto necessário e legalmente permitido

•  Seguirmos todas as leis aplicáveis de privacidade de dados

Informações pessoais
Informações pessoais são aquelas relacionadas a uma pessoa física 
identificada ou identificável, mas excluindo informações agregadas 
anônimas.

P:   Minha supervisora me pediu para trabalhar com um prestador 
de serviços para criar uma lista de diretórios da equipe com os 
funcionários que trabalham no meu projeto. Ela quer que eu 
forneça o nome, o telefone comercial e o residencial, o e-mail 
e a fotografia de cada funcionário para facilitar a comunicação, 
o trabalho em equipe e o compartilhamento de informações de 
contato em caso de problema. Será que eu devo criar e fornecer 
essa lista ao prestador de serviços?

R:   Não antes de preencher a Avaliação de Impacto de Privacidade. 
Todas as informações solicitadas são informações pessoais. 
O Manual de Políticas define informações pessoais como dados 
relacionados a uma pessoa identificada ou identificável. Antes 
de coletar ou compartilhar informações pessoais de RH, siga 
a política de trabalho padrão para confirmar que a coleta e 
o compartilhamento são adequados. Se você tiver alguma 
pergunta, consulte seu profissional de privacidade.
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USO RESPONSÁVEL DAS 
REDES SOCIAIS

Adotamos o uso responsável 
das redes sociais para fins 
profissionais, garantindo que 
as atividades online 
individuais não prejudiquem 
a nossa empresa.

POR QUE ISSO IMPORTA
As redes sociais oferecem capacidades incríveis de nos conectarmos 
a colegas, compartilharmos informações e influenciarmos opiniões. 
Devemos usar essas ferramentas com responsabilidade, pois as 
informações podem se espalhar online com rapidez e sem previsão. 
Respeitamos o direito tanto à liberdade de expressão quanto à expressão 
criativa de cada indivíduo. No entanto, reconhecemos também nosso dever 
de proteger a reputação e os interesses da empresa. Ao jamais usarmos 
o nome da empresa ou nosso cargo indevidamente, e ao tomarmos muito 
cuidado com a proteção de informações sigilosas, garantimos que a nossa 
empresa e nossos colegas não serão prejudicados pelas atividades online.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 
Somos cautelosos nas redes sociais e evitamos publicar qualquer coisa 
que possa refletir mal sobre a nossa empresa. Isso significa que:

•  Somos abertos e sinceros quanto às nossas identidades como funcionários  
e deixamos claro quando estamos expressando opiniões pessoais, não 
visões da nossa empresa

• Não publicamos informações sigilosas sobre a nossa empresa – somente 
funcionários especificamente autorizados a falarem em nome da empresa 
podem fazer isso

•  Não revelamos informações não divulgadas ao público da nossa empresa, 
de clientes, de fornecedores ou de parceiros comerciais sem autoridade e 
aprovação adequadas

•  Não depreciamos injustamente outras pessoas nem publicamos conteúdo 
ofensivo ou obsceno

•  Antes de compartilharmos algo, reservamos alguns momentos para 
pensar no reflexo que as publicações podem ter sobre a empresa, os 
colegas, os parceiros comerciais ou os clientes – e jamais compartilhamos 
informações pessoais, fotos ou vídeos de um colega

•  Jamais deixamos as atividades nas redes sociais interferirem no trabalho

P:   Nós acabamos de lançar um vídeo incrível explicando uma 
tecnologia inovadora. Posso enviar o link para o vídeo por Twitter 
ou é melhor deixar isso para a equipe de redes sociais?

R:   Contanto que você tenha certeza de que está liberado ao público 
e que você seja honesto no seu tweet e no seu perfil do Twitter 
quanto a ser um funcionário, incentivamos a compartilhar 
conteúdo atraente da empresa na sua rede social.
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Definimos metas ambiciosas e cumprimos 
o prometido. Entendemos que nossos 
clientes têm escolha e ganhamos 
continuamente a confiança deles por 
constante inovação e pelo cumprimento das 
nossas promessas. Nós competimos com 
vigor para vencer, mas sempre com 
integridade e nunca em oposição aos nossos 
valores, padrões éticos, ou à lei. Excedemos 
as expectativas quanto à força da nossa 
equipe, dos nossos produtos e dos nossos 
serviços.

NÓS CUMPRIMOS O PROMETIDO PARA 
NOSSOS CLIENTES – MÉRITO DE NOSSOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS 

Entrega de produtos e serviços 
seguros e de alta qualidade 22

Negociações justas e honestas 23

Atendimento ao governo 24

Concorrência vigorosa e legal 26

Obtenção de inteligência competitiva  28

Negócios no mundo todo 29

Prevenção de suborno e corrupção 30
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ENTREGA DE PRODUTOS E 
SERVIÇOS SEGUROS E DE ALTA 
QUALIDADE

Nós nos recusamos a 
comprometer a segurança 
ou a qualidade dos nossos 
produtos e serviços. 

POR QUE ISSO IMPORTA
Desde 1818, quando os irmãos Chubb patentearam o mecanismo de 
fechadura segura, a nossa empresa vem desenvolvendo produtos 
inovadores, de alto desempenho e pioneiros que protegem e salvam vidas.  
Milhões de pessoas dependem dos nossos sistemas de controle climático 
e segurança para ficarem confortáveis e seguras em terra firme e no mar. 
Isso significa que temos uma responsabilidade enorme – não só para com 
nossos clientes, mas também para com as pessoas que eles atendem. 
Nós abraçamos essa responsabilidade com todo o coração, todos os dias, 
ao exigir altos padrões de desempenho em todos os produtos que fazemos 
e todos os serviços que prestamos.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 
Nós ganhamos a confiança dos clientes ao entregar os produtos e serviços 
mais seguros e da mais alta qualidade possível. Isso significa que:

•  Fazemos da segurança nossa maior prioridade em tudo 
o que projetamos, fabricamos, entregamos, instalamos, 
mantemos e reparamos

•  Projetamos nossos produtos e serviços para atender ou exceder as 
regras governamentais e as normas do setor

•  Realizamos todos os testes e inspeções necessários com precisão e 
dentro do prazo, garantindo que toda a documentação esteja atualizada, 
precisa e completa

•  Damos a todos os funcionários a autoridade e a responsabilidade de 
levantarem questões com a supervisão sobre segurança ou qualidade, 
mesmo quando isso for causar interrupção da produção ou da entrega

•  Incentivamos a melhoria contínua pela cultura e ferramentas do sistema 
operacional ACE (Achieving Competitive Excellence, Conquistando 
Excelência Competitiva)

ACE
Nosso sistema operacional ACE (Achieving Competitive Excellence, 
Conquistando Excelência Competitiva) incentiva a excelência competitiva 
em todas as unidades de negócio. Ele depende da interação diária de 
cultura, ferramentas e competências para melhorar o desempenho 
operacional. Os resultados se concentram em funcionários altamente 
engajados que trabalham em um ambiente seguro para produzir produtos 
de qualidade perfeita entregues dentro do prazo. 
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NEGOCIAÇÕES JUSTAS E 
HONESTAS

Somos justos, honestos e 
transparentes no mercado. 

POR QUE ISSO IMPORTA

Nossos fundadores construíram a tradição de confiança com seus 
clientes e parceiros comerciais sobre uma reputação de integridade e 
honestidade que perdura até hoje. Os concorrentes nos respeitam porque 
competimos com vigor, de forma justa e dentro da legalidade. Honramos 
e nos baseamos nessa tradição em nossas palavras e ações em todas as 
negociações, não importa onde nem com quem. Nossos clientes precisam 
saber exatamente o que estão adquirindo e onde estão adquirindo. Eles 
merecem avaliações sinceras das capacidades e limitações dos nossos 
produtos. Qualquer coisa menos que isso não só causa insatisfação do 
cliente como pode colocar vidas em risco se os componentes críticos 
falharem em serviço.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Somos justos com clientes, parceiros comerciais e concorrentes ao: 

•  Vendermos e divulgarmos nossos produtos com honestidade e com base 
nos méritos deles

• Cumprirmos a letra e o espírito de todas as leis e regras aplicáveis

•  Não fazermos declarações imprecisas nem depreciarmos concorrentes

•  Exigirmos que todos os principais representantes cumpram 
esses requisitos
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ATENDIMENTO AO GOVERNO

Valorizamos os clientes 
do governo e cumprimos 
integralmente as regras 
e normas que se aplicam 
exclusivamente a eles. 

POR QUE ISSO IMPORTA

Trabalhamos estreitamente com várias entidades governamentais de todo 
o mundo. Cada uma tem regras e normas que devemos seguir quanto à 
forma como competimos e obtemos contratos, quais custos podem ser 
incluídos nos nossos preços e o que entregamos – inclusive testes do 
produto e inspeções. Ao competir com justiça por contratos com mérito 
dos nossos produtos e ofertas, e ao cumprirmos as regras, normas, 
exigências de contrato e leis aplicáveis, atendemos os clientes do governo 
e oferecemos a eles a confiança de que escolheram o fornecedor certo.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Nossa empresa segue todas as leis, regras e normas ao trabalhar com 
clientes governamentais ao: 

•  Aderir a normas justas de licitação, preço e qualidade

• Garantir práticas contábeis precisas e reivindicar somente os custos 
admissíveis

• Garantir que todas as propostas, cotações, faturas, testes, certificações, 
comunicações e todas as outras documentações necessárias para 
clientes do governo estejam atualizadas, precisas e completas

• Não buscar nem usar informações não autorizadas sobre concorrentes e 
ofertas de concorrência

•  Seguir as leis e regulamentos de compras dos nossos clientes 
governamentais, dentro e fora dos Estados Unidos

•  Cumprir as restrições sobre presentes e ofertas de emprego a 
funcionários do governo e seus parentes

•  Proteger informações e propriedades do governo por meios adequados 
de armazenamento, rastreamento e segurança

CONTINUA >



25

CARRIER GLOBAL CORPORATION  NOSSO CÓDIGO DE ÉTICA

ATENDIMENTO AO GOVERNO (CONTINUAÇÃO)

P:   Meu emprego é inspecionar 100% dos produtos que passam 
pela linha de produção, mas é raro que as peças sejam 
rejeitadas. A produção ficaria mais ágil e a entrega aos clientes 
ocorreria em menos tempo se eu inspecionasse apenas 10% 
das peças. Posso usar meu bom senso e reduzir o número de 
peças inspecionadas?

R:   Os requisitos de qualidade devem ser seguidos em todos os 
momentos. Nossos clientes esperam que todos os nossos 
funcionários executem o trabalho com precisão e integridade, 
especialmente quando se trata de qualidade. É preciso 
continuar a seguir as exigências do trabalho, mas você pode 
ter uma solução inovadora para melhorar o tempo de produção 
e as inspeções. Apresente suas ideias ao supervisor ou ao 
representante de melhoria do processo. No entanto, até 
ocorrer essa mudança, esperamos que você execute todas 
as inspeções necessárias.
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Nós cumprimos todas as leis 
de concorrência onde quer 
que estejamos presentes. 

CONCORRÊNCIA VIGOROSA E 
LEGAL

POR QUE ISSO IMPORTA
A concorrência incentiva melhores produtos e serviços, nos levando a 
ser mais eficientes e inovadores. É bom para nós e para nossos clientes, 
que recebem um produto melhor. Ao mesmo tempo, conluio e práticas 
anticompetitivas, como manipulação de ofertas ou fixação de preços, 
envenenam o mercado. Isso acarreta preços excessivos e produtos e 
serviços abaixo do padrão. Quando envolvem contratos do governo, 
eles também burlam contribuintes e podem prejudicar os clientes 
governamentais. Mais de 100 países atualmente têm leis contra conduta 
anticoncorrência. Não importa onde estamos presentes: as atividades 
anticompetitivas sempre constituem violação dos valores fundamentais. 
Elas também podem resultar em graves penalidades civis ou criminais 
para pessoas físicas e jurídicas. Nós competimos com vigor e dentro 
da legalidade – não só porque é bom para os nossos negócios e nossa 
reputação, mas porque é a coisa certa a se fazer.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE
Cumprimos todas as leis aplicáveis de concorrência  
(ou "antitruste" ou "antimonopólio") ao: 

•  Não discutirmos nem fazermos acordos com concorrentes a respeito de: 

 ‐ Mercados
 ‐ Territórios
 ‐ Preços
 ‐ Contratos
 ‐ Ofertas ou orçamentos
 ‐ Produção
 ‐ Clientes
 ‐ Custos
 ‐ Inventário
 ‐ Capacidade
 ‐ Boicotes
 ‐ Lucros
 ‐ Margens
 ‐ Estratégias de marketing

•  Jamais compartilharmos detalhes sobre ofertas ou orçamentos com 
nenhuma pessoa além do cliente, a menos que seja legal e exista uma 
necessidade de conhecimento específica (por exemplo, em função de 
trabalho conjunto ou arranjos com os prestadores de serviço terceirizados)

•  Evitarmos até mesmo aparência de acordos indevidos com concorrentes

•  Consultarmos o Departamento Jurídico antes de nos envolvermos 
com práticas comerciais que possam ter o efeito de prejudicar a 
concorrência (como fazer venda casada, discriminação de preços, preços 
predatórios, contratos de exclusividade e recusa de fornecer aos nossos 
concorrentes)

CONTINUA >
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CONCORRÊNCIA VIGOROSA E LEGAL (CONTINUAÇÃO)

P:   Recentemente, participei de um evento de networking do 
setor de sistemas de construção. Durante o coquetel de 
recepção, estávamos em uma rodinha conversando quando um 
concorrente mostrou uma nova campanha de marketing que 
a empresa está promovendo no YouTube. Alguns dos vídeos 
já haviam sido postados – e, portanto, já eram públicos – mas 
mesmo assim eu me senti desconfortável com a questão e 
decidi me afastar da conversa. Agi certo?

R:   Conferências e feiras de negócios são recursos importantes 
para permanecer atualizado no setor, mas também podem 
criar situações capazes de acarretar violações das leis de 
concorrência – muitas vezes, sem querer. Ainda que falar sobre 
propagandas públicas não seja necessariamente uma violação, 
a conversa poderia facilmente ter se voltado para a estratégia 
de marketing de longo prazo que movimentou a campanha, ou 
para planos futuros. Você agiu corretamente em se afastar. Se 
você se encontrar em uma situação que o deixe preocupado em 
relação às leis de concorrência, diga que você acredita que a 
conversa pode ser inadequada, peça licença e entre em contato 
com o Departamento Jurídico o quanto antes.

Interação com concorrentes
A maioria dos funcionários da Carrier não deve se reunir com concorrentes 
e aqueles que o fazem devem fazer para fins autorizados (por exemplo, 
frequentar um conselho ou comitê de segurança de uma associação do 
setor). Ao interagir com concorrentes para um propósito autorizado ou 
encontrá-los incidentalmente (por exemplo, em uma feira comercial ou 
reunião de pré-licitações com clientes), não fale sobre:

•  Preços, descontos, margens de lucro, termos de crédito ou quaisquer 
condições de venda

•  Custos, capacidade, produção, inventário ou distribuição de uma empresa

•  Qualquer coisa direta ou indiretamente relacionada aos procedimentos 
ou planos licitatórios de uma empresa

•  Quaisquer questões relacionadas a restrições territoriais ou outros tipos 
de divisão de mercado (como alocação de mercado)

•  Planos comerciais, estratégicos ou de marketing não públicos

•  Informações específicas do cliente

•  Recusa de fazer negócios com terceiros (como clientes, concorrentes ou 
fornecedores)
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Aprendemos e obtemos 
informações sobre nosso 
mercado e sobre os 
concorrentes somente por 
meios legais e éticos.

OBTENÇÃO DE 
INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

POR QUE ISSO IMPORTA

No nosso mercado global dinâmico e desafiador, temos como dever 
saber tudo o que pudermos sobre a concorrência. Isso nos ajuda a 
aprimorar produtos, reconhecer tendências do setor e prever mudanças 
nas necessidades dos clientes. Mas, por mais importantes que sejam 
essas informações, nunca devemos comprometer a nossa integridade, 
procurando ou obtendo indevidamente  informações proprietárias não 
públicas ou confidenciais da concorrência. Nós tratamos os concorrentes 
da forma como queremos que eles nos tratem: com justiça e honestidade. 

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE

Nós coletamos inteligência competitiva dentro da legalidade e da ética ao: 

•  Buscarmos informações por fontes públicas, como notícias, pesquisas 
do setor, relatórios financeiros, observações de propriedade pública e 
websites acessíveis pelo público

•  Buscarmos informações de clientes sobre como podemos ser 
mais competitivos

•  Jamais induzirmos pessoas a violarem as obrigações 
de confidencialidade

•  Jamais enganarmos ninguém para obter inteligência competitiva

•  Educarmos funcionários e candidatos a jamais revelarem ou usarem 
informações proprietárias não divulgadas ao público obtidas durante 
emprego anterior em outra organização

•  Garantir que todos os terceiros que coletam informações competitivas 
para nós também cumpram as normas legais e éticas

P:   Antes de entrar para a empresa, eu trabalhava em um dos 
nossos concorrentes. Muito do que eu sei hoje sobre contêineres 
refrigerados eu aprendi lá. Como faço para determinar 
quanto desse conhecimento posso compartilhar no meu novo 
emprego aqui?

R:   Uma boa regra: pense no que poderia ser considerado 
informações proprietárias ou confidenciais do seu 
ex-empregador e não as utilize para trabalhar no novo emprego 
nem divulgue essas informações para nós. Se você conhecer 
os detalhes de um processo, design ou fórmula que não 
deveriam ser públicos, por exemplo, jamais compartilhe essas 
informações. Se você tiver uma dúvida, entre em contato com o 
gestor de Ética e Compliance ou com o Departamento Jurídico.
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Assumimos a 
responsabilidade de 
entender e cumprir todas as 
leis e regras de Internacional 
Trade Compliance (ITC) 
aplicáveis a nós em 
todo o mundo.

NEGÓCIOS NO MUNDO TODO

POR QUE ISSO IMPORTA
Nós somos uma empresa com quase 60.000 funcionários, presente em 
dezenas de países e que fornece produtos e serviços de alta tecnologia 
a clientes de todo o mundo. Isso significa que estamos sujeitos a um 
conjunto diversificado e complexo de leis e regras que regem o comércio 
internacional – incluindo controles de exportação, sanções e embargos 
econômicos, regras antiboicote dos EUA e controles de importação. 
Governos federais e organizações multinacionais de todo o mundo usam 
as leis de International Trade Compliance (ITC, conformidade com o 
comércio internacional) para movimentar produtos, serviços e tecnologias, 
protegendo a segurança nacional, evitando a proliferação de armas de 
destruição em massa, dando apoio a objetivos das políticas externas e 
protegendo a saúde, a segurança e os escassos recursos dos cidadãos.

Deixar de atender nossas obrigações de ITC pode nos sujeitar a 
penalidades graves e danos à reputação. Isso também pode fazer com 
que nossos produtos e tecnologias caiam em mãos erradas. No papel de 
fabricante e fornecedora de sistemas comerciais de ponta, temos o dever 
de prevenir que isso aconteça.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 
Nossa empresa está comprometida em conduzir negócios em todos os 
lugares em total conformidade com as leis de ITC, em todos os momentos. 
Somos todos responsáveis por garantir conformidade, e os gerentes também 
devem garantir a conformidade das organizações. Isso significa que:

•  Identificamos e classificamos todos os nossos produtos, tecnologias e 
serviços para determinar como são controlados 

•  Protegemos commodities e tecnologias controladas, tanto físicas quanto 
intangíveis, contra transferência ou liberação não autorizadas

•  Garantimos a existência de autorizações governamentais adequadas para 
permitir a transferência de todos os itens fornecidos aos fornecedores, 
clientes, parceiros comerciais e outros terceiros; fazemos a triagem de 
todas as transações para identificar sanções relevantes e listas de partes 
restritas; confirmamos que o uso final, o usuário final e o destino são 
permitidos; e supervisionamos qualquer alteração no ciclo de vida da 
transação 

•  Mantemos registros precisos e mecanismos eficientes de transferência, 
rastreamento e criação de relatórios

•  Classificamos produtos importados e fazemos corretamente a valoração, 
para que possamos fazer entradas precisas e ágeis, pagamos os 
impostos de importação certos e garantimos as devidas declarações de 
país de origem

•  Não concordamos nem nos envolvemos em atividades relacionadas a 
boicotes que sejam inconsistentes com as leis antiboicote dos EUA e 
denunciamos solicitações relacionadas a boicotes, quando necessário
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Nós buscamos nossos 
objetivos de negócios 
com base somente nos 
méritos; jamais por suborno 
ou outras práticas de 
corrupção. 

PREVENÇÃO DE SUBORNO 
E CORRUPÇÃO

POR QUE ISSO IMPORTA

Enquanto nossos valores de inovação e excelência diferenciam o que 
fazemos, nossos valores de integridade, respeito e inclusão refletem 
como agimos. Quando se trata de ganhar negócios e selecionar parceiros 
comerciais, confiamos nos nossos valores para ditar nossas ações. Nós 
abriremos mão de uma oportunidade – independente do parceiro, valor 
ou localização – em vez de permitir que um desfecho comercial seja 
indevidamente influenciado. 

No papel de líder global cujos produtos e serviços ajudam a garantir 
conforto e segurança em todo o mundo, temos a oportunidade e a 
responsabilidade de ser a força das mudanças positivas. Se dermos 
o exemplo na luta contra a corrupção, combateremos sua influência 
destrutiva nas comunidades e ajudaremos a promover e proteger 
mercados abertos. Como defendemos práticas de mercado justas e 
transparentes em todos os lugares onde estamos presentes, os clientes 
conseguem reconhecer mais facilmente a qualidade superior e o valor dos 
nossos produtos e serviços. 

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Nossa empresa tem uma posição rígida contra corrupção e ganha 
negócios da forma correta. Isso significa que:

•  Ganhamos pelo mérito dos nossos produtos, serviços e termos 
das ofertas

•  Jamais oferecemos nada de valor para influenciar indevidamente uma 
decisão – seja lidando com um funcionário público ou do setor privado

•  Registramos todas as transações de forma completa, precisa e fidedigna 

•  Seguimos a letra e o espírito das leis anticorrupção em todos os lugares 
onde estamos presentes

•  Selecionamos parceiros comerciais com cuidado e fazemos eles 
cumprirem nossos elevados padrões de ética

CONTINUA >
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PREVENÇÃO DE SUBORNO E CORRUPÇÃO (CONTINUAÇÃO)

SINAIS DE ALERTA DE CORRUPÇÃO
Ao selecionarmos parceiros comerciais para auxiliar nas nossas 
operações, ficamos atentos a:

•  Acusações passadas de pagamentos indevidos

•  Exigência de receber comissões antes de a transação estar concluída

•  Exigência de taxas desproporcionais aos serviços prestados ou para que 
sejam pagas a outra parte ou jurisdição

•  Sugestões de trabalho com pessoas específicas por conta de um 
"relacionamento especial"

•  Conflitos de interesses que poderiam influenciar indevidamente clientes 
ou funcionários públicos

•  Envolvimento de um novo terceiro próximo à data de concessão

•  Solicitações de registro de despesa desonesto ou com descrição 
diferente da real

P:   Um servidor público municipal está se recusando a liberar 
um pagamento devido à empresa a menos que eu faça um 
pagamento extra em dinheiro que, segundo ele, "agilizará as 
coisas". O valor que ele está pedindo é pequeno o suficiente para 
eu pagar até do meu próprio bolso, e assim não precisa ir para 
os registros da empresa. O que devo fazer?

R:   Não importa como o servidor público esteja tentando 
caracterizar o pagamento: nada mais é do que um suborno. As 
nossas políticas e valores fundamentais proíbem pagamentos 
que são ou poderiam ser interpretados como suborno, mesmo 
se forem costume no país onde estivermos trabalhando. E 
os livros e registros da empresa devem refletir com precisão 
nossas transações de negócios – registrar indevidamente 
nossas transações é contra a lei e violação da nossa política. 
O que você sugeriu não seria só equivocado; é também ilegal 
segundo as leis aplicáveis à empresa por qualquer funcionário 
ou outra pessoa que faz tal pagamento em nome da empresa. 
Entre em contato imediatamente com o gestor de Ética e 
Compliance ou com o Departamento Jurídico se você acreditar 
que está recebendo uma solicitação de suborno.

P:   Sou gerente de contas e processo despesas. Recentemente, 
recebi a solicitação de reembolso de despesas de um gerente de 
departamento. Descobri que a conferência que o gerente citou 
como despesa jamais fora realizada. O que devo fazer?

R:   Pode ter sido um mero erro ou pode ter sido de propósito. 
Despesas intencionalmente imprecisas criam riscos para nós 
segundo as leis anticorrupção. Elas também prejudicam nossa 
lucratividade, o que prejudica a todos. Não processe essa 
despesa. Leve-a ao gerente ou ao Departamento de Ética e 
Compliance para revisão e orientação. 
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Respeitamos nossos acionistas e a confiança 
que eles depositam em nós. Tomamos 
decisões imparciais que enfatizam o 
crescimento sustentável de longo prazo e um 
foco implacável nos nossos compromissos. 
Nós criamos registros e relatórios precisos e 
transparentes, valorizamos e protegemos 
nossos ativos e atuamos com integridade 
todos os dias.

SOMOS ADMINISTRADORES 
RESPONSÁVEIS PARA NOSSOS 
INVESTIDORES

Prevenção do uso indevido de 
informação relevante não pública 33

Como evitar conflitos de interesses 34

Criação, manutenção e divulgação 
de registros e contas precisos 36

Proteção da nossa propriedade 
intelectual  38

Respeito à propriedade intelectual alheia 40

Proteção da propriedade da empresa 41
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Nunca usamos ou 
compartilhamos 
informações relevantes não 
públicas sobre a Carrier ou 
qualquer outra empresa 
com o propósito de comprar 
ou vender títulos.

PREVENÇÃO DO USO INDEVIDO DE 
INFORMAÇÃO RELEVANTE NÃO 
PÚBLICA

POR QUE ISSO IMPORTA

No decorrer do nosso trabalho, podemos ter acesso a informações que 
não são conhecidas do público.  Devemos proteger essas informações, 
usando-as apenas quando necessário e nunca para fundamentar decisões 
pessoais de investimento.

Informação relevante não pública (“privilegiada”) é a informação sobre 
qualquer empresa que não tenha sido disponibilizada ao público e que 
um investidor comum consideraria importante quando decidisse negociar 
títulos. Isso pode incluir:

• Resultados financeiros e dividendos

• Adjudicação de novos contratos

• Ações judiciais, acordos ou litígios pendentes

• Novos produtos ou iniciativas de marketing

• Mudanças na alta administração

• Fusões ou aquisições previstas

Uso indevido de informações privilegiadas ocorre quando um indivíduo faz 
uso dessas informações internas para ganho pessoal ou para evitar uma 
perda no mercado de valores, ou as compartilha para que outros possam 
fazer o mesmo. O uso indevido de informação privilegiada é um crime 
grave, punível com multas pesadas e até mesmo com prisão.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE

Podemos ajudar a prevenir o uso indevido de informações privilegiadas e 
manipulação de mercado ao:

• Jamais comprar, vender ou negociar com ações da Carrier ou de 
qualquer outra empresa de capital aberto quando de posse de 
informações privilegiadas

• Não revelar informações privilegiadas a ninguém fora da Carrier, 
incluindo familiares, parentes ou amigos

• Compartilhar informações internas com colegas de trabalho apenas com 
base na necessidade de conhecimento

• Não se envolver em " tipping", o que significa transmitir, direta ou 
indiretamente, informações não públicas sobre qualquer empresa a 
qualquer pessoa que possa comercializar com conhecimento de tais 
informações

Denuncie qualquer uso indevido de informações privilegiadas a 
um supervisor, ao gestor de Ética e Compliance, ao Departamento 
Jurídico, ou utilize o Programa de Denúncias Anônimas da empresa.
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Temos o cuidado de não 
deixar nossos interesses 
pessoais entrarem em 
conflito com nosso 
comprometimento com a 
empresa, suas metas e suas 
necessidades.

COMO EVITAR CONFLITOS 
DE INTERESSES

POR QUE ISSO IMPORTA
Nosso valor de integridade exige que não deixemos interesses e 
relacionamentos pessoais atrapalharem a tomada das melhores decisões 
para a empresa. Usar o bom senso para fazer as melhores escolhas nos 
negócios nos ajuda a atender aos nossos padrões de performance e nos 
permite colaborar e inovar sem distrações. Assim também honramos o 
dever de lealdade à empresa.

A mera aparência de  conflito de interesses pode ser problema, pois 
pode fazer com que outras pessoas pensem que não estamos agindo 
direito. Os conflitos de interesses podem ser evitados ou resolvidos se 
prontamente divulgados e devidamente gerenciados.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 
Evitamos conflitos de interesses (ou a aparência deles) e, quando 
inevitáveis, garantimos o gerenciamento correto deles ao:

•  Ficarmos atentos a situações que poderiam colocar os interesses da 
empresa e nossos próprios interesses em possível conflito e divulgarmos 
conflitos reais ou em potencial a um gerente ou gestor local de Ética e 
Compliance

•  Retirarmo-nos do processo decisório quando em uma situação real ou 
potencial de conflito

•  Não nos colocarmos em situações nas quais a lealdade aos nossos 
familiares e amigos próximos possa influenciar indevidamente nosso 
julgamento 

•  Reconhecermos quando nossas considerações financeiras pessoais e 
ligações com concorrentes, fornecedores ou clientes puderem colocar 
em risco nossa capacidade de agir em prol dos melhores interesses da 
empresa 

•  Demonstrarmos lealdade à empresa ao não mantermos para nós 
oportunidades obtidas com o uso de cargos ou recursos da empresa 

• Envidarmos esforços todos os dias na empresa e não permitirmos 
que trabalhos externos ou outras atividades prejudiquem as nossas 
colaborações aos nossos negócios

• Oferecermos e aceitarmos presentes e entretenimento somente se: 

 ‐ Eles forem adequados

 ‐  Atenderem a um objetivo comercial legítimo

 ‐  Não comprometerem nosso julgamento

Para fins de análise, todos os conflitos reais ou potenciais devem ser 
divulgados. Se você tiver uma preocupação de conflito de interesses, 
obtenha orientação com um gestor de Ética e Compliance. 

CONTINUA >
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COMO EVITAR CONFLITOS DE INTERESSES (CONTINUAÇÃO)

Teste Rápido Sobre Conflitos De Interesses
Se eu optar por agir dessa forma:

•  Eu sentirei que devo obrigação a alguém ou que essa pessoa deve 
obrigação a mim?

• Eu desonrarei nossos valores?

• Eu arriscarei comprometer o meu julgamento?

• Eu criarei a aparência de conduta imprópria ou lealdade dupla?

•  Eu receberei algum ganho pessoal ou benefício para mim, para um 
familiar ou para um amigo próximo que seja incomum ou de valor 
ou frequência excessivos?

Se você tiver respondido "sim" a qualquer uma dessas perguntas, 
é provável que esteja encarando um conflito de interesses. 
Busque orientação.

P:   Minha sobrinha acabou de se formar em um curso que tem 
relação com a engenharia. Se a contratarmos, ela não seria 
minha subordinada. Posso recomendá-la para um cargo?

R:   Algumas das nossas melhores contratações foram por indicações 
de funcionários. Para evitar indícios de impropriedade, revele seu 
relacionamento ao gerente responsável pela contratação. Não 
participe do processo de contratação, de forma que sua sobrinha 
possa ser avaliada com base somente nos méritos dela
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Nossa reputação e eficácia 
nos negócios dependem de 
registros claros e precisos, 
ao mesmo tempo 
preservados e divulgados de 
acordo com princípios 
aceitos e políticas rígidas.

CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE REGISTROS E 
CONTAS PRECISOS

POR QUE ISSO IMPORTA

Quer estejamos preparando o relatório anual da empresa ou preenchendo 
uma planilha de horas, estamos defendendo o compromisso da empresa 
com a precisão da manutenção de registros e relatórios. Entendemos a 
importância dessa responsabilidade. Sabemos que a empresa confia que 
os registros estão corretos, completos e fidedignos a fim de tomar boas 
decisões de negócios. Da mesma forma, nossos acionistas dependem de 
relatórios precisos e transparentes para suas decisões de investimento. 
Seguindo os princípios contábeis aceitos, mantendo os registros 
corretamente e fazendo relatórios precisos, cumprimos nossas obrigações 
legais e evitamos danos à reputação, multas e penalidades civis ou 
criminais. Nós também deixamos os negócios mais eficientes e produtivos, 
ao mesmo tempo validando a confiança que os "stakeholders" depositam 
em nós.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Nós criamos, mantemos e descartamos registros da forma correta e com 
integridade. Isso significa que: 

•  Registramos todos os ativos, passivos, receitas, despesas e transações 
comerciais com precisão e agilidade, seguindo normas, princípios 
contábeis geralmente aceitos e políticas da empresa

•  Garantimos que todas as propostas de orçamento e avaliações 
econômicas representem de forma justa todas as informações 
pertinentes

•  Não fazemos lançamentos deliberadamente imprecisos ou fraudulentos 
nos nossos livros e registros

•  Não mantemos fundos monetários secretos ou não registrados, 
nem outros ativos

•  Orientamos clientes e fornecedores sobre erros e os corrigimos 
prontamente por créditos, reembolsos ou outras formas aceitas

•  Retemos e descartamos registros de acordo com políticas e requisitos 
legais da empresa

•  Protegemos quaisquer registros que possam estar relacionados a ações 
judiciais

Todas as violações suspeitas dos registros devem ser reportadas. 
Você pode entrar em contato com um supervisor, o gestor de Ética 
e Compliance, o Departamento Jurídico ou use o Programa de 
Denúncias Anônimas da empresa. 

CONTINUA >
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CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DE 
REGISTROS E CONTAS PRECISOS (CONTINUAÇÃO)

P:  Embora nossas políticas de gerenciamento de registros nos 
permitam descartar alguns registros após determinado tempo, 
eu venho guardando os meus indefinidamente – especialmente 
os eletrônicos, como e-mails – só para garantir. Tudo bem?

R:   As políticas de gerenciamento de registros da empresa não 
"permitem" o descarte de registros – eles normalmente exigem 
descarte após determinado tempo, dependendo do tipo de 
registro. Ao não descartar os registros no prazo, não só você 
está violando a política da empresa como também pode estar 
sobrecarregando os sistemas de armazenamento, criando 
ineficiências e nos deixando vulneráveis a questões legais. 
No entanto, existem alguns documentos que devem ser retidos, 
como os envolvidos em questões legais possíveis ou existentes 
ou sujeitos a retenção legal formal. Cada um de nós tem a 
responsabilidade de conhecer e seguir os cronogramas de 
retenção de cada registro encontrado.
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Nós protegemos a 
propriedade intelectual da 
nossa empresa contra mau 
uso, apropriação indébita, 
destruição e perda.

PROTEÇÃO DA NOSSA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 

POR QUE ISSO IMPORTA

Através do nosso valor fundamental de inovação, a nossa empresa criou 
um dos maiores portfólios de propriedade intelectual do mundo. Esses 
ativos são resultados do árduo trabalho que cada um de nós envida dia 
após dia e formam uma plataforma para inovação e crescimento. Protegê-
los é essencial para nossa meta de entregar excelência competitiva e para 
o futuro dos nossos negócios.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE

Nós protegemos a nossa propriedade intelectual ao:

•  Acessarmos, usarmos e divulgarmos a propriedade intelectual da 
empresa (como segredos comerciais, invenções, dados técnicos, designs, 
know-how, software, estratégias, detalhes contratuais e informações 
financeiras) somente conforme exigido para realizar nossos deveres, 
e sempre de acordo com as políticas e os procedimentos aplicáveis da 
empresa

•  Divulgarmos imediatamente à empresa todas as invenções criadas 
durante o emprego na empresa, de forma que possam ser avaliadas a 
tempo do patenteamento

•  Divulgarmos informações proprietárias a outras pessoas – mesmo 
dentro da empresa – somente se tiverem necessidade de conhecer tal 
informação, e a terceiros somente após um acordo de não divulgação, ou 
outro tipo adequado de acordo, estar em vigor

•  Seguirmos as políticas e os procedimentos aplicáveis da empresa para 
transmitir eletronicamente informações proprietárias e para o uso 
das redes sociais

•  Entendermos e cumprirmos todas as exigências contratuais ou 
regulatórias a fim de o terceiro que recebe nossas informações 
proprietárias ser obrigado a protegê-las

•  Garantirmos que entrem em vigor acordos que regem a detenção de 
propriedade intelectual e direitos de licença antes da colaboração com 
terceiros

CONTINUA >
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PROTEÇÃO DA NOSSA PROPRIEDADE  
INTELECTUAL (CONTINUAÇÃO)

Propriedade intelectual
Propriedade intelectual inclui, por exemplo:

•  Ideias e invenções

•  Marcas registradas, nomes comerciais e logotipos

•  Trabalhos de autoria (como ilustrações, textos, desenhos, documentação 
e software)

•  Informações proprietárias, tanto de natureza técnica quanto comercial, 
incluindo: 

 ‐  Dados técnicos, designs e know-how

 ‐  Planos de negócios, marketing, vendas, compras e preços

 ‐  Estratégias de negócios

 ‐  Informações de fusões e aquisições

 ‐  Detalhes contratuais

 ‐  Informações financeiras

Nossa empresa protege sua propriedade intelectual em todo o mundo 
usando de diversos meios legais, inclusive contratos, patentes, segredos 
comerciais, marcas registradas e não registradas, copyrights e direitos de 
design. 
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Nós agimos para evitar o 
uso indevido, a apropriação 
indébita, a destruição, a 
deterioração ou a perda 
da propriedade intelectual 
alheia. 

RESPEITO À PROPRIEDADE 
INTELECTUAL ALHEIA

POR QUE ISSO IMPORTA

Assim como a nossa empresa valoriza seus próprios direitos de 
propriedade intelectual e espera que outras pessoas também os 
respeitem, a nossa empresa valoriza e respeita os direitos legítimos de 
propriedade intelectual alheios. Aí estão incluídas todas as formas de 
propriedade intelectual, sejam confiadas a nós por clientes, parceiros 
comerciais ou fornecedores, ou ainda de posse de concorrentes e outros 
terceiros. Ao protegermos esses direitos, não só cumprimos nossas 
obrigações legais como também reforçamos a confiança e o respeito das 
outras pessoas pela nossa empresa.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Devemos respeitar os direitos de propriedade intelectual alheios ao: 

•  Seguirmos todos os procedimentos e políticas relacionados à proteção de 
informações proprietárias e outras propriedades intelectuais

•  Não aliciarmos, aceitarmos, usarmos ou divulgarmos sem autorização 
informações proprietárias dos clientes, parceiros comerciais, 
concorrentes ou de outros terceiros

•  Não copiarmos o trabalho alheio – inclusive, por exemplo, 
imagens, publicações, vídeos ou outros conteúdos encontrados 
na Internet – a menos que tenhamos licença para tal

•  Respeitarmos os direitos alheios relacionados a patentes, segredos 
comerciais e informações proprietárias durante nossos processos de 
pesquisa e desenvolvimento

•  Obedecermos aos acordos de licença de propriedade intelectual 
aplicáveis e outros termos contratuais que regem o uso ou a divulgação 
das informações proprietárias de outras pessoas

•  Darmos o crédito de copyrights, logotipos, marcas registradas, nomes 
comerciais e design alheios nas nossas publicações de marketing e de 
outros tipos

• Denunciarmos produtos falsificados e outros crimes de propriedade 
intelectual
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Nós protegemos todas as 
propriedades da empresa 
contra danos, perda e 
uso inadequado.

PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE 
DA EMPRESA

POR QUE ISSO IMPORTA
Os ativos da nossa empresa são criados mediante trabalho árduo que cada 
um de nós envidou a cada dia. Eles são tanto uma fonte quanto um reflexo 
do nosso crescimento e inovação; são essenciais para o nosso espírito 
vencedor no dia a dia. Respeitamos e protegemos esses ativos como 
faríamos com nossa própria propriedade pessoal. Nós os protegemos 
contra abuso e apropriação indébita. Sabemos que a empresa e os 
acionistas contam conosco para assumirmos responsabilidade pessoal 
pela proteção dos ativos contra o mau uso.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 
Somos administradores responsáveis da propriedade da empresa. 
Isso significa que: 

•  Sempre lidamos com nossos ativos tangíveis de forma correta e de acordo 
com a política da empresa

•  Evitamos a perda, o desperdício, a destruição, o furto e o abuso de recursos 
da empresa

•  Usamos ativos da empresa somente para finalidades profissionais, jamais 
para ganho pessoal

•  Limitamos o uso pessoal de equipamentos e sistemas de comunicação da 
empresa

•  Denunciamos circunstâncias nas quais suspeitamos que os ativos da 
empresa estejam correndo risco

•  Garantimos que todas as transações de negócios sejam autorizadas pela 
gerência e submetidas aos processos internos de revisão e aprovação

•  Projetamos e seguimos controles internos que ajudam a garantir 
demonstrações financeiras precisas e conformidade total com auditorias, 
investigações, leis e regras

•  Evitamos que ativos financeiros sejam usados para lavagem de dinheiro ou 
financiamento do terrorismo ao permanecermos atentos aos sinais de alerta 
e seguirmos as regras internacionais

Ativos tangíveis
Ativos tangíveis são qualquer item físico que a empresa fornece aos 
funcionários para trabalhar, como instalações, veículos, computadores 
e outros dispositivos eletrônicos, maquinários, ferramentas, dinheiro em 
espécie, materiais de escritório e crachás.

Ativos financeiros
Os ativos financeiros são dinheiro da empresa, instrumentos financeiros 
ou qualquer outra coisa que possa ser convertida em dinheiro.

CONTINUA >
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PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE DA EMPRESA (CONTINUAÇÃO)

Sinais de alerta de lavagem de dinheiro
Possíveis sinais de alerta quanto à lavagem de dinheiro incluem, mas não 
de forma exclusiva:

•  Clientes que fazem pagamentos por várias contas

• Pagamentos feitos em nome de um cliente por um terceiro sem nenhuma 
justificativa ou explicação

•  Solicitação de pagamento a contas pessoais ou offshore, e não nas 
contas usuais da empresa

•  Solicitação de pagamentos feitos em momentos estranhos ou em valores 
incomuns

•  Solicitações de diversos pagamentos, todos abaixo de US$ 10.000

Denuncie o mau uso de ativos da empresa a um supervisor, ao gestor 
de Ética e Compliance, ao Departamento Jurídico ou use o Programa 
de Denúncias Anônimas da empresa.
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Nós buscamos parceiros comerciais que 
compartilhem do nosso compromisso 
inflexível com a performance e do nosso 
compromisso de atender ou exceder as 
necessidades dos clientes. Tratamos os 
nossos parceiros com respeito e integridade 
e cultivamos um ambiente de inclusão, 
protegendo seus direitos e exigindo o 
cumprimento de elevados padrões de ética 
como parte de uma cadeia de suprimento de 
primeiro nível.

NÓS CONSTRUÍMOS 
PARCERIAS DURADOURAS

Seleção dos parceiros certos 44

Respeito e proteção aos  
direitos humanos 45
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Escolhemos nossos 
parceiros comerciais com 
base em mérito e valores 
em comum, e os tratamos 
com justiça. 

SELEÇÃO DOS PARCEIROS CERTOS

POR QUE ISSO IMPORTA

Procuramos parceiros comerciais que nos ajudem a conquistar nossas 
metas de negócios ao oferecerem conhecimento, recursos, eficiência e 
inovação para nos ajudar a entregar produtos confiáveis dentro do prazo. 
Buscamos também parceiros que compartilhem nossos mesmos elevados 
padrões de ética e nossa paixão por fazer do mundo um lugar melhor. 

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Selecionamos nossos parceiros comerciais em um processo competitivo, 
mas justo. Isso significa que:

•  Buscamos parceiros que atendam aos nossos padrões de segurança, 
integridade e desempenho e que, ao mesmo tempo, cumpram o 
prometido dentro do prazo e do orçamento 

•  Conduzimos due diligence para garantir que os principais parceiros 
comerciais em potencial sejam qualificados e respeitáveis antes 
de serem trazidos para a equipe, e monitoramos o desempenho deles 
depois

•  Definimos requisitos claros e específicos de desempenho, 
com resultados mensuráveis

•  Formalizamos relacionamentos por escrito, de forma que todas 
as transações sejam transparentes e devidamente registradas e 
os parceiros comerciais sejam responsáveis por agirem de acordo 
com nossos requisitos de segurança, ética e compliance

•  Buscamos oportunidade para negócios pequenos, carentes, comandamos 
por minorias, mulheres ou veteranos de guerra e historicamente 
subutilizados
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Somos comprometidos 
com a boa cidadania e 
nos envolvemos com outras 
pessoas para promover 
condições de trabalho 
melhores para todos. 

RESPEITO E PROTEÇÃO AOS 
DIREITOS HUMANOS

POR QUE ISSO IMPORTA

Nossa vasta presença global nos permite deixar a marca na luta por 
mais segurança nas condições de trabalho e oportunidades iguais em 
todo o mundo. Nossa empresa toma medidas robustas e completas para 
proteger trabalhadores nas nossas próprias instalações. Mas também 
podemos promover mudanças positivas ao incentivar nossos parceiros 
comerciais e as comunidades a também respeitarem os direitos humanos. 
Portanto, honramos nossos valores fundamentais ao nos envolvermos 
com pessoas que têm o mesmo comprometimento que nós em manter as 
pessoas em segurança, confortáveis, produtivas e ativas. 

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE

Nossa empresa respeita e protege os direitos humanos ao: 

•  Garantir condições de trabalho seguras e saudáveis para seus 
funcionários, com base no que for mais rígido: normas dos EUA, normas 
locais ou políticas da empresa

•  Jamais usar trabalho infantil ou forçado e sempre buscar parceiros 
comerciais com o mesmo compromisso de combater o tráfico sexual ou 
de pessoas e apoiar os direitos humanos

• Proibir a discriminação com fundamento em qualquer base ilegal, 
incluindo: raça, cor, religião, nacionalidade, gênero, idade, deficiência, 
estado de veterano, estado civil, cidadania, credo, orientação sexual e 
outras categorias protegidas, conforme previsto na lei aplicável

• Garantir remuneração e benefícios para atrair e reter grandes talentos 
para os nossos negócios, cumprindo todos os regulamentos aplicáveis 
relativos a salários, horas e benefícios legalmente exigidos

• Reconhecer o princípio da liberdade de associação e o direito à 
negociação coletiva, tal como existem nas leis aplicáveis nos países 
onde operamos

•  Promover práticas de compras responsáveis e definir expectativas 
para os principais fornecedores pelo Código de Ética do Fornecedor, 
inclusive a de que os fornecedores devem garantir ambientes 
de trabalho seguros e saudáveis para seus funcionários, evitar a 
discriminação, garantir a não utilização de trabalho infantil e evitar 
tráfico humano 

Para assegurar uma comunicação robusta de alegações de 
irregularidades, a Carrier disponibiliza canais seguros e confidenciais 
para que os funcionários e terceiros procurem orientação, tirem dúvidas, 
façam comentários e denunciem suspeitas de má conduta. O Programa 
de Denúncias Anônimas da empresa permite que funcionários e outras 
pessoas tirem uma dúvida ou levantem preocupações.
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Nossos produtos ajudam a fazer da vida 
moderna uma realidade. Eles também 
facilitam as coisas – e essa é uma missão 
que cada um de nós também assume nas 
comunidades. Nós protegemos o meio 
ambiente, que é de todos, e buscamos 
formas sustentáveis de criar valor. 
Nós também apoiamos oportunidades de 
voluntariado vibrantes, atividades de 
melhoria social e causas beneficentes, 
entendendo que quando as comunidades 
ficam mais fortes, nós também ficamos mais 
fortes.

SOMOS ENGAJADOS NAS 
NOSSAS COMUNIDADES

Proteção do meio ambiente 47

Contribuição às nossas comunidades 48

Participação no processo político 49
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Nós respeitamos todas as 
leis e regras ambientais 
que se aplicam a nós, além 
de também buscarmos 
metas ambiciosas 
para conservação e 
sustentabilidade. 

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

POR QUE ISSO IMPORTA

Nossa presença global – e, acima de tudo, o uso de vários dos nossos 
produtos em grandes cidades – nos mostrou as pressões cada vez maiores 
enfrentadas pelo meio ambiente com o crescimento populacional e a 
urbanização. Isso também nos permitiu dar um excelente exemplo. É por 
isso que não nos basta simplesmente suprir as obrigações legais quando 
se trata de normas ambientais; queremos ser catalisadores da mudança 
positiva, fazendo progresso por inovação e mostrando aos colegas e às 
comunidades que reduzir a pegada ecológica não só é bom para o mundo: 
é bom também para os negócios.

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Nossa empresa promove sustentabilidade e responsabilidade ambiental. 
Isso significa que: 

•  Cumprimos todas as leis ambientais, mantemos todas as licenças 
atualizadas, denunciamos os incidentes e descartarmos com segurança 
os resíduos perigosos

•  Buscamos oportunidades de economizar energia, água e materiais

•  Trabalhamos para projetar e fabricar produtos que reforçam nosso 
compromisso com a conservação

•  Criamos sistemas de construção que reduzem as emissões e promovem 
a sustentabilidade

•  Esperamos que os fornecedores-chave empreguem cada vez mais 
práticas sustentáveis

• Definimos metas que motivam tanto a nós quanto aos fornecedores-chave 
a buscar melhoria contínua em conservação e sustentabilidade

• Envidamos esforços pessoais para encontrar novas formas de 
preservação – na qualidade de indivíduos

Se você tiver preocupações quanto a uma questão ambiental, entre 
em contato com um supervisor, com o profissional de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança (EH&S), com o gestor de Ética e Compliance ou use 
o Programa de Denúncias Anônimas da empresa. 
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Somos parceiros ativos nas 
comunidades, oferecendo 
voluntariamente tempo, 
recursos e talentos para 
ajudá-las a prosperar. 

CONTRIBUIÇÃO ÀS 
NOSSAS COMUNIDADES

POR QUE ISSO IMPORTA

Nossa empresa está presente em todo o mundo. Mas também retiramos 
força e inspiração das comunidades locais – os lugares onde moramos 
e trabalhamos. Procuramos incentivar crescimento e vitalidade através 
do engajamento positivo com nossos vizinhos, aumentando o respeito e 
a confiança mútuos e aumentando nossa reputação e nossas atividades 
de recrutamento. 

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Nossa empresa é uma cidadã corporativa responsável nas comunidades 
onde estamos presentes. Isso significa que: 

•  Incentivamos e apreciamos os papéis ativos que nossos funcionários 
assumem nas comunidades como voluntários, mentores e trabalhadores 
de instituições beneficentes

•  Nós nos envolvemos em causas cívicas e beneficentes que valham a pena, 
examinando-as de antemão para ter a certeza de serem legítimas

•  Nunca buscamos nenhum tipo de retorno pelas doações beneficentes

P:   Eu me ofereci como voluntário em um evento de arrecadação 
de fundos de uma instituição beneficente, que ocorrerá neste 
fim de semana. Tem algum problema de me apresentar como 
funcionário já que eu sei que a empresa apoia há tempos essa 
instituição?

R:  Mesmo que a empresa também apoie essa instituição, você não 
deve ir a um evento como esse como representante oficial da 
empresa sem prévia autorização para tal. Entre em contato de 
antemão com a gerência para obter autorização. Talvez você 
possa conseguir até um apoio oficial da empresa para o evento.
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Nós cumprimos todas as 
leis federais, estaduais e 
municipais que regem a 
participação corporativa 
em assuntos políticos, 
e incentivamos que os 
funcionários se envolvam 
no processo político na 
qualidade de pessoa física. 

PARTICIPAÇÃO NO 
PROCESSO POLÍTICO

POR QUE ISSO IMPORTA

Como empresa, trabalhamos estreitamente com governos de todo o 
mundo e temos interesse nos desfechos políticos. Nós participamos do 
processo político na qualidade de empresa, mas sempre de maneira 
responsável. Entendemos e respeitamos as limitações jurídicas das 
corporações e seguimos as regras ao pé da letra. Ao mesmo tempo, 
damos todo o apoio aos nossos funcionários para cumprirem o dever 
cívico, permanecendo informados e contribuindo para as atividades 
políticas com tempo ou suporte financeiro. 

COMO FAZEMOS DISSO UMA REALIDADE 

Nós nos envolvemos em política dentro da lei e da ética, tanto como 
pessoa física quanto como pessoa jurídica. Isso significa que: 

•  Cumprimos todas as limitações legais sobre contribuições corporativas 
aos partidos, comitês políticos e candidatos

•  Deixamos claro, ao nos envolvermos em política como cidadãos privados, 
que nossa forma de ver o mundo e agir é própria, não da empresa

•  Informamos o Departamento de Ética e Compliance se nos 
candidatarmos a um cargo, de forma a evitar possíveis conflitos 
de interesses

•  Estamos cientes das regras de lobby e evitamos entrar em contato com 
funcionários públicos sem autorização expressa e compreensão dos 
requisitos de reporte e divulgação pública

•  Não fazemos contribuições políticas em nome da empresa nem usamos 
recursos da empresa, a menos que esteja dentro da lei e tenhamos 
recebido aprovação de antemão do Departamento Jurídico 

Cláusula de isenção de responsabilidade 
O Código de Ética não concede nenhum direito contratual, seja expresso 
ou implícito, de permanência de contratação pela empresa. Ele também 
não garante termos e condições fixos do seu contrato de trabalho.


