
 

  

 

CÓDIGO DE ÉTICA DE NEGÓCIOS CONSTITUÍDO DA CARLISLE 

I. POLÍTICA 

O Código de Ética de Negócios Carlisle baseia-se nos princípios de integridade pessoal, equidade e 
obediência à lei. Obviamente, espera-se que todos os funcionários conduzam os negócios da Carlisle 
em estrita conformidade com esses princípios. No entanto, a aplicação desses princípios gerais a 
situações específicas nem sempre é óbvia. Ademais, as leis e regulamentos podem nos sujeitar a 
normas específicas, sendo necessária uma atenção especial para evitar violações não intencionais. 

Por conseguinte, o presente Código de Ética de Negócios estabelece nossas políticas básicas e 
constitui-se da seguinte forma: 
 

Parte A: Princípios Fundamentais 
Parte B: Informações Confidenciais 
Parte C: Conflito de interesses 
Parte D: Conduta Empresarial 
Parte E: Relatórios Periódicos Precisos e Oportunos 
Parte F: Relatórios e Consequências de Violações 

 

Cada funcionário tem a obrigação de observar o Código de Ética de Negócios da Carlisle. O não 
cumprimento do referido código pode resultar em demissão. Todas as referências neste código de 
ética de negócios a funcionários dizem respeito aos diretores, gestores e funcionários das Empresas 
Constituídas da Carlisle, incluindo todas as respectivas controladas. 

A. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

1. Honestidade, Integridade e Imparcialidade 

A conduta de ética empresarial deve ser constituída em um nível bem acima do 
mínimo exigido por lei. A honestidade nunca está sujeita a equívocos, e sempre 
devemos escolher o curso da maior integridade. O princípio fundamental do sucesso 
empresarial consiste em tratar todas as pessoas de forma justa. Todos, inclusive 
nossos concorrentes, têm direito a esperar que nossa conduta reflita os mais altos 

padrões de honestidade, integridade e justiça em todos os aspectos. Ao contratar 
serviços de terceiros, nossa escolha deve ser feita com base na qualidade do serviço 
e na competitividade do valor. 
Nossa reputação depende do exercício da justiça, honestidade e integridade em todas 
as transações e operações. Condutas incorretas e irregularidades aparentes também 
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devem ser evitadas. 

2. Conformidade com Leis e Regulamentos 

Existem diversas leis e regulamentos, tanto nacionais quanto estrangeiros, que 
regem as nossas operações. As leis e regulamentos de aplicabilidade geral 
abrangem igualdade no trabalho, confiança, antitruste, meio ambiente, contratos 
públicos, concorrência desleal, Lei dos Americanos Portadores de Deficiência e a 
Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (ver também o D.2.). Temos a 
obrigação, individualmente e na qualidade de corporação, de cumprir não apenas o 
termo de todas as leis e regulamentos, mas também os seus objetivos. 

O não cumprimento destas leis e regulamentos pode implicar sérias consequências, 
incluindo a responsabilidade jurídica por danos e outras penalidades. Os 
funcionários têm a responsabilidade de aprender e compreender as disposições 
legais aplicáveis às atividades de seu departamento, bem como seus deveres 
particulares a eles pertinentes. 

Caso sejam constatadas questões jurídicas pendentes ou outras incertezas, estas 
deverão ser submetidas à atenção do supervisor ou do chefe de departamento. Caso 
ainda seja necessário algum assessoramento, o consultor geral da Carlisle deverá 
ser consultado. Veja também a parte F – Relatórios e Consequências de Violações. 

3. Não Discriminação 

A Carlisle está empenhada numa política de tratamento não-discriminatório de 
todos os funcionários atuais e futuros. Devemos ser sempre objetivos ao lidar com 
os outros e ao tomar decisões. Todas as pessoas com as quais se relaciona devem 
ser tratadas de forma justa em todos os aspectos. A discriminação com base na raça, 
religião, credo, cor, sexo, orientação sexual, idade, estado civil, deficiência, origem 
nacional ou status de veterano é ilegal. É necessário que todos os funcionários se 
abstenham de qualquer ação que implicar discriminação, dado que tais fatores 
jamais se constituem considerações adequadas na tomada de decisões corporativas. 

B. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

1. Informações das Empresas Carlisle e Dados Proprietários 

Em função de seus cargos ou relações, os funcionários poderão obter ou tomar 
conhecimento das informações sobre a Carlisle ou respectivas empresas que, de 
outro modo, não estejam disponíveis ao público. Esta informação inclui, entre 
outros, registros financeiros, listas de clientes, funcionários atuais ou antigos, listas 
de preços, planos de marketing, desenvolvimentos de produtos, especificações, 
ativos intangíveis, fórmulas e processos de fabricação. 
 
Os funcionários com acesso a essas informações têm o dever fiduciário e a 
obrigação de proteger os referidos direitos. Os negócios e informações 
confidenciais relativas à Carlisle ou a qualquer de suas empresas nunca deverão ser 
divulgados antes de serem publicados ou divulgados aos detentores dos títulos ou 
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geralmente disponibilizados ao público. Além disso, tais informações nunca devem 
ser divulgadas a pessoas dentro da empresa, a menos que tenham razão irrefutável 
de conhecê-las e estejam autorizadas para tal. 

2. Informações Sobre Clientes 

Durante a condução normal dos negócios, os funcionários podem tomar 
conhecimento de informações sobre clientes, fornecedores ou outras partes 
confidenciais e privilegiadas. Essas informações não devem ser divulgadas a 
ninguém dentro ou fora da empresa, salvo por motivo legítimo de conhecê-las. É 
também estritamente proibido procurar ou obter informações exclusivas ou de outra 
natureza sobre clientes, fornecedores e demais partes às quais a empresa não sido 
legitimamente autorizadas. Além do crédito de rotina ou consultas semelhantes, 
qualquer informação relativa a assuntos de nossos clientes e fornecedores deve ser 
divulgada a entidades externas, incluindo autoridades policiais, exceto em resposta 
a intimações válidas ou processos legais semelhantes. 

3. Tratamento de Informações Confidenciais 

Deve ser dada uma atenção especial, se necessário, ao comunicar as informações 
confidenciais a indivíduos de outros departamentos ou empresas. Tais indivíduos 
podem ter obrigações conflitantes ou diferentes responsabilidades. Tais 
informações confidenciais não devem ser utilizadas indevidamente, e sempre que 
possível, usadas de modo a não divulgar o trecho privilegiado ou confidencial. 

4. Informações Privilegiadas 

As leis de títulos federais proíbem funcionários de usufruírem de informações 
relevantes não públicas sobre a Empresa ou seus clientes e fornecedores. É vedada 
ainda a comunicação de informações confidenciais a terceiros. A política da 
Empresa aplica-se em conformidade com as leis de títulos federais para proibir 
todos os funcionários com acesso às informações relevantes não públicas de 
comprar ou vender títulos da Empresa ou participar de quaisquer outras ações no 
intuito de usufruir, ou ceder a terceiros, as referidas informações. A proibição 
aplica-se também a informações relativas a quaisquer outras empresas, incluindo 
nossos clientes ou fornecedores, verificadas durante a contratação da Empresa. 
 
As informações relevantes são quaisquer informações consideradas importantes 
para um investidor razoável ao decidir quanto à compra, manutenção ou venda de 
ações. Noutras palavras, quaisquer informações que razoavelmente poderiam afetar 
o preço das ações. Alguns exemplos de informações relevantes são: projeções de 
ganhos ou perdas futuras; novos produtos ou descobertas; mudanças nas políticas 
de dividendos ou a declaração de um desmembramento de ações ou a oferta de 
ações adicionais; notícias sobre fusões pendentes ou propostas, aquisição ou 
alienação; litígios significativos ou investigações governamentais; e ganhos ou 
perdas de um cliente importante ou fornecedor. Informações positivas ou negativas 
podem ser relevantes. 

Assim que a Empresa proceder ao anúncio público das informações relevantes, os 
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empregados deverão continuar a considerar as informações com "não públicas" até 
que os nossos acionistas e o público investidor disponham de tempo para receber e 
avaliar as informações. Regra geral, não convém participar de quaisquer transações 
acionárias da Empresa até o dia útil após a informação ter sido divulgada. 

Ademais, os diretores, funcionários e presidentes da Carlisle estão sujeitas às 
restrições de comercialização contidas na Declaração de Política da Carlisle 
Relativa à Comercialização de Títulos. 

5. Segredos Comerciais de Terceiros 

A Carlisle reconhece o amparo legal assegurado aos segredos comerciais e as 
informações exclusivas de terceiros e proíbe seus funcionários de participar de atos 
impróprios e ilegais com vistas à obtenção de tais segredos comerciais e/ou 
informações proprietárias. 

C. CONFLITO DE INTERESSES 

1. Política Geral 

Um conflito de interesse surge quando um funcionário tem um interesse pessoal em 
uma transação ou uma obrigação para com outrem, que entra em conflito com a 
obrigação do funcionário em relação à Empresa e a seus clientes. Os funcionários 
estão proibidos de ter quaisquer negócios pessoais ou interesses financeiros que 
sejam incompatíveis com sua responsabilidade para com a Empresa. 

Desse modo, os funcionários ficam proibidos de participar de operações ou eventos 
em que eles possam ter interesse que implicariam em conflito de lealdade. As regras 
de conflitos de interesse aplicam-se a todas as transações e eventos, diretos ou 
indiretos, por meio da família de um funcionário ou de associados.
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Dado que os funcionários têm vidas e interesses pessoais, estes devem ser 
administrados para evitar quaisquer eventuais conflitos de interesse. O conflito de 
interesse entre as responsabilidades individuais e empresariais podem surgir em 
diversos contextos, devendo os funcionários estar sempre atentos a eles. 

Os funcionários não estão autorizados a manter uma posição de controle ou 
influência, tampouco manter investimento ou interesse financeiro junto a 
concorrentes, fornecedores ou clientes de modo que tal relação resulte em conflito 
de lealdade ou no surgimento de irregularidades entre a Empresa e o funcionário. 
Os funcionários também estão proibidos de participar de atividades voltadas para o 
proveito próprio fora do exercício das suas funções, quando tais atividades estejam 
ou possam estar em conflito com qualquer interesse da Empresa. Além disso, os 
ativos corporativos não podem ser usados para benefício pessoal ou vantagens por 
parte de empregados ou em situações que podem entrar em conflito com as 
operações dos negócios. 

3. Presentes de Fornecedores ou de Clientes 

Os funcionários ou associados das respectivas famílias não podem aceitar dinheiro, 
presentes ou qualquer coisa de valor provenientes de clientes, de fornecedores ou 
de qualquer outra pessoa com quem o funcionário mantém um vínculo com seu 
trabalho. Os funcionários não podem tampouco doar dinheiro, presentes ou 
qualquer coisa de valor a clientes, fornecedores ou a qualquer outra pessoa 
eventualmente considerada como aceitável para obter alguma vantagem comercial. 
Seguem algumas exceções à regra geral de proibição reconhecidas em relação a 
obtenção ou recebimento de algo de valor: 

(i) Brindes promocionais ou publicitários (calendários, canetas, etc.) 
rotineiramente distribuídos pelos doadores ou itens relacionados 
com eventos reconhecidos (promoções, Natal) que não excedam 
50,00 dólares; 

(ii) entretenimento habitual promovido no curso normal dos negócios e 
diretamente relacionado com a condução ativa de uma relação 
comercial ética e saudável. Viagens com despesas pagas oferecidas 
por terceiros com quem a Carlisle mantém relação comercial são 
proibidas sem o consentimento do supervisor do funcionário. 

4. Afiliações com Outras Organizações 

Os funcionários devem dedicar toda a atenção e vigor aos seus deveres na Empresa 
durante o horário regular de trabalho. Os funcionários devem assegurar que as 
atividades externas não interfiram com suas funções na Empresa, e devem ainda 
evitar lesar a dignidade desta ou apresentar eventuais problemas relacionados com 
conflitos de interesse. 
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Os funcionários não podem aceitar uma posição de diretor, gestor, parceiro ou 
consultor de qualquer empresa organizada com vistas ao lucro sem o consentimento 
por escrito do presidente da divisão, do consultor geral e do CEO da Carlisle. Todos 
os colaboradores têm a responsabilidade de notificar o seu supervisor de qualquer 
proposta de emprego externa, que avaliará a natureza e a finalidade deste e 
concederá a aprovação por escrito. 

5. Serviço Público 

O exercício de um cargo público, eletivo ou de outra forma, pode implicar conflito 
de interesses, podendo ser ilegal e impedir a Empresa de ter relações comerciais 
normais com entidades governamentais pertinentes. A aprovação específica por 
escrito do presidente da divisão, do consultor geral e do CEO da Carlisle deve ser 
obtida antes de o empregado concorrer a um cargo público ou aceitar uma 
nomeação para tal. 

D. CONDUTA EMPRESARIAL 

1. Declarações Gerais 

As diretrizes de conduta de negócios foram estabelecidas para ajudar cada 
funcionário na busca de um bom curso de conduta ao desempenhar suas 
responsabilidades profissionais e chamar a atenção para certos problemas legais 
inerentes às nossas transações. 

O vínculo empregatício implica um dever fiduciário ou um cargo de confiança que 
deve ser exercido em todos os momentos no melhor interesse da Empresa. Cada 
funcionário sob certas condições pode ser considerado um agente da empresa e, 
como tal, poderia vincular a Empresa a determinadas obrigações ou a incorrer em 
certas obrigações legais resultantes de ações ou condutas tomadas. Deixar de atuar 
de forma adequada e prudente como agente da Empresa pode sujeitar o funcionário 
ou a Empresa, ou ambos, à responsabilidade legal, bem como comprometer a 
reputação de negócios da Empresa. 

Cada funcionário é responsável pela propriedade e pelas consequências de suas 
ações, ninguém se eximirá por má conduta proferida ou apresentada por terceiros. 

2. Pagamentos Indevidos 

A política da Carlisle expressamente proíbe pagamentos indevidos ou subornos de 
qualquer tipo a qualquer pessoa ou organização a fim de garantir vantagens 
comerciais ou influenciar suas políticas ou decisões, ou por qualquer outro motivo. 
Nenhum funcionário tampouco deverá oferecer ou partilhar quaisquer comissões 
de agenciamento, descontos especiais, subsídios ou descontos a clientes, 
fornecedores ou a outros que sejam impróprios ou inconsistente com os planos ou 
políticas da empresa. 

Além disso, a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior tem disposições relativas 
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ao seu cumprimento. A primeira é a disposição antissuborno que proíbe pagamentos 
ilegais, oferece ou promete pagar dinheiro ou algo de valor a qualquer funcionário 
estrangeiro (governo) com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão a fim 
de ajudar a obter ou manter negócios. As disposições de manutenção de registros 
requerem que os livros e registros sejam mantidos e reflitam precisa e 
adequadamente as transações e alienações de ativos. Ficam vedados quaisquer 
ativos não registrados e pagamentos dissimulados. A disposição final refere-se ao 
controle interno, que exige que as entidades mantenham um sistema de controle 
suficiente para garantir o cumprimento dos objetivos de controle interno. 

3. Contribuições e Atividades Políticas 

As leis e regulamentos federais e estaduais restringem estritamente corporações de 
efetuarem contribuições políticas ou realizarem atividades dessa natureza. Por uma 
questão de política, a Empresa não efetuará quaisquer contribuições políticas, direta 
ou indiretamente, a quaisquer candidatos ou organizações políticas. A Empresa não 
permitirá tampouco que funcionários exerçam políticas enquanto estiverem na 
Empresa ou usem as respectivas instalações, equipamentos ou suprimentos na 
realização de tais atividades. A Empresa incentiva e espera que os funcionários 
interessem-se ativamente pelo processo político e sejam informados sobre as 
atividades governamentais em todos os níveis. 

4. Relações com Funcionários Públicos 

Embora os funcionários sejam incentivados a participar em organizações e 
atividades comunitárias, tais como lidar com funcionários públicos, nossa conduta 
deve ser de um padrão que consiste em evitar comprometer a integridade e 
reputação do funcionário ou da Empresa. Os funcionários também devem atentar 
parar que as todas declarações sejam coerentes e compatíveis com as posições 
públicas da Empresa. 

5. Investigações Governamentais 

A Empresa poderá, periodicamente, sujeitar-se a pedidos de informação de 
entidades governamentais federais, estaduais ou municipais. Todos os funcionários 
devem cooperar plenamente com qualquer agência ao realizar alguma investigação. 
As respostas aos pedidos de informação, no entanto, devem ser coordenadas pelo 
consultor geral da Carlisle. Caso algum funcionário receba uma solicitação de uma 
agência governamental (exceto para preenchimentos de relatórios de rotina, 
conforme exigido por lei) estes devem imediatamente consultar o presidente da 
divisão que, por sua vez, orientará o consultor geral. 

6. Contratos Públicos 

Os Estados Unidos e os governos estaduais e locais preveem leis e regulamentos 
que regem os contratos aplicáveis a vendas indiretas e indiretas de produtos e 
serviços. Tais leis envolvem a divulgação de dados referentes a custos e preços, 
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informações sobre produtos, uso de consultores e uso de informações confidenciais 
sobre contratos. Os funcionários devem cumprir todas as referidas leis, bem como 
devem consultar o consultor geral quanto ao cumprimento dessa política. 

7. Leis Ambientais 

A Carlisle está comprometida com um ambiente seguro e em total conformidade 
com todas as leis e regulamentos ambientais relativos à utilização dos nossos 
prédios e imóveis, processos e produtos de fabricação. Todas as regras relativas à 
medição, registro e relatórios sobre escoamento e emissões ao meio ambiente, 
armazenamento seguro de materiais perigosos e obtenção de licenças apropriadas 
devem ser rigorosamente respeitadas. Se os funcionários tomarem conhecimento 
de qualquer violação de qualquer lei ambiental, estes deverão comunicar o fato 
imediatamente e em conformidade com a Parte F - Relatórios e Consequências de 
Violações. 

E. RELATÓRIOS PERIÓDICOS PRECISOS E OPORTUNOS 

A Carlisle compromete-se a permitir aos investidores a divulgação completa, justa, precisa, 
oportuna e compreensível dos relatórios periódicos a serem protocolados junto a Comissão 
de Valores Mobiliários e demais comunicações públicas. Para tanto, os funcionários devem 
tomar todas as medidas adequadas para permitir que a Carlisle: 

(i) cumpra os princípios de contabilidade geralmente aceitos em todos os 
momentos; 

(ii) mantenha um sistema de controles contábeis internos que garanta à 
administração, de forma razoável, que todas as transações são devidamente 
registradas; 

(iii) mantenha livros e registros que reflitam precisa e adequadamente as 
transações da Carlisle; 

(iv) mantenha um sistema de controles internos de divulgação que forneça 
garantias razoáveis à administração de que as informações relevantes sobre 
a Carlisle lhe sejam fornecidas, particularmente, durante os períodos em que 
os relatórios periódicos da Carlisle estejam em processo de elaboração; e 
 

(v) apresente informações de forma clara e ordenada e evite o uso de jargão 
jurídico e financeiro nos relatórios periódicos da Carlisle e noutras 
comunicações públicas. 

 
F. RELATÓRIOS E CONSEQUÊNCIAS DE VIOLAÇÕES 

Os funcionários da empresa deve informar, pessoalmente ou por escrito, quaisquer 
violações conhecidas ou suspeitas de leis, regulamentos governamentais ou este Código de 
Ética de Negócios para o consultor geral ou ao diretor de auditoria interna da Carlisle. 
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Todos os outros funcionários devem relatar quaisquer violações conhecidas ou suspeitas 
ao seu supervisor imediato, representante local de Recursos Humanos, consultor geral da 
Carlisle ou diretor de auditoria interna. A Carlisle não permitirá qualquer retaliação contra 
um diretor, gerente ou funcionário que agir de boa-fé ao relatar qualquer violação. 

Ademais, qualquer assunto em relação a assuntos de contabilidade ou auditoria 
questionáveis podem ser relatados de forma confidencial e anonimamente usando 
AlertLine da Carlisle (1-800-294- 2341). Este sistema permite chamadas gratuitas e está 
disponível para todos os funcionários 24 horas por dia para esta finalidade. 

O consultor geral da Carlisle ou outra equipe pertinente investigará todas as violações 
relatadas, assim como analisará uma resposta apropriada, incluindo ações corretivas e 
medidas preventivas. Os órgãos sociais e funcionários que violarem quaisquer leis, 
regulamentos governamentais ou o presente Código de Ética de Negócios responderão às 
medidas disciplinares cabíveis, podendo incluir o rebaixamento ou demissão. 

Quaisquer perguntas relativas a este Código de Ética de Negócios, incluindo a notificação 
de violações conhecidas ou suspeitas, devem ser encaminhadas ao consultor geral da 
Carlisle. 
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