Código de Conduta para Parceiro de Negócios
A Lennox International Inc. e suas subsidiárias (coletivamente, “Lennox”) orgulham-se de
operar sobre uma base de integridade e os mais elevados padrões éticos nos negócios, e o tem
feito, consistentemente, desde 1895. O nosso Código de Conduta nos Negócios contém três
Valores Essenciais que são os pilares de nossa rica história e cultura diversificada: Integridade,
Respeito e Excelência. Estes Valores Essenciais são princípios compartilhados que unem a
nossa equipe em todo o mundo.
A Lennox reconhece o valor de parcerias com terceiros reputados e qualificados, como
empreiteiros, empregados temporários, consultores e fornecedores (coletivamente, “Parceiros
de Negócios”). Esforçamo-nos para construir relacionamentos com parceiros éticos que
compartilhem os nossos Valores Essenciais e exigimos que os nossos Parceiros de Negócios
respeitem e operem de maneira consistente com os nossos Valores Essenciais como condição
para todos os relacionamentos existentes com a Lennox.

Valores Essenciais da Lennox: Integridade, Respeito e
Excelência
1. Integridade - Comportar-se de maneira honesta e franca.
a. Comunicar-se de maneira honesta e franca.
b. Manter livros e registros precisos, assim como as informações divulgadas ao público.
c. Proteger os bens da Lennox

d. Seguir as leis de cada país onde você faz negócios, incluindo:
i.

Combate à corrupção

ii.

Informações Privilegiadas

iii.

Antitruste /Contra a livre concorrência

e. Proteger as informações confidenciais da Lennox
f.

Respeitar as informações confidenciais de outras empresas

g. Evitar conflitos de interesse

2. Respeito – Respeitar os nossos empregados, clientes, fornecedores,
concorrentes e comunidades.
a. Tratar com lealdade os funcionários, clientes, fornecedores e concorrentes.
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b. Comprometer-se com a segurança em tudo o que fizer
c. Manter um local de trabalho livre de assédio e discriminação
d. Promover o envolvimento dos funcionários
e. Adotar a diversidade e a inclusão
f. Proteger o meio ambiente
g. Respeitar o processo político

3. Excelência - Valorizar o alto desempenho e produtos e serviços de qualidade.
a. Ter atitudes voltadas para a ação
b. Ajudar a oferecer aos funcionários um ambiente de trabalho engajado.
c. Ajudar a projetar, fabricar e distribuir produtos e serviços de qualidade.
d. Valorizar a inovação e o aperfeiçoamento contínuo.

Informando Suspeitas de Violações do Código e Outras Preocupações Éticas.
Se você achar que um funcionário da Lennox ou de Parceiro de Negócios está violando as
leis aplicáveis ou não se comporta segundo os Valores Essenciais da Lennox, ou se tiver uma
pergunta sobre a melhor atitude numa particular situação, você tem a responsabilidade de agir
entrando em contato com:
• Um membro do Departamento de Recursos Humanos da Lennox;
• Um membro do Departamento Jurídico da Lennox; ou
• O Escritório de Ética de Cumprimento de Normas no telefone 972-497-7500 ou em
compliance@lennoxintl.com
Você também pode informar problemas ANONIMAMENTE usando a linha EthicsLine, gratuita,
disponível 24 horas por dia no número 1-855-LII-ETHICS (1-855-544-3844) (consulte, também,
uma lista anexa de números globais da linha direta de ética) ou, online, em
www.reportlineweb.com/lennox.
A Lennox não permitirá retaliação contra funcionários ou Parceiros de Negócios por terem
informado violações ou suspeitas de violações.
Por favor, assine abaixo para indicar que recebeu e cumprirá o Código de Conduta para Parceiros
de Negócios da Lennox.
____________________________
Parceiro de Negócios

________________________
Data
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Data: Jan. 8, 2014

Números Internacionais Gratuitos da Linha Direta de Ética:
VOCÊ PODE PERMANECER ANÔNIMO
COUNTRY/CC
Australia (AU)
Belgium (BG)
Brazil
Canada
China (C4)
Czech Republic (CK)
France (FR)
Germany (GE)
India
Indonesia
Mexico
Netherlands
New Zealand (NZ)
Poland
Portugal
Russia
Moscow
outside Moscow
St. Petersburg
outside St. Petersburg
Singapore (S1)
Slovakia
Spain
Ukraine
United Kingdom (UK)
United States (US)
Covers North America, Hawaii,
and Alaska

Number
1‐800‐28‐4870
0800‐7‐8232
0800‐892‐1645
800‐745‐2382
North: 10‐800‐711‐1112
South: 10‐800‐110‐1036
800‐142‐728
0800‐91‐8641
0800‐181‐4361
000‐117 then 866‐203‐2294
001‐1‐803‐1‐002‐0538
001‐866‐203‐2294
0800‐022‐9111 then dial 0866‐203‐2294
0800‐452‐476
0‐0‐800‐111‐1952
800‐8‐11306
8^10‐800‐110‐1011 then dial 866‐203‐2294
363‐2400 then dial 866‐203‐2294
8^495‐363‐2400 then dial 866‐203‐2294
363‐2400 then dial 866‐203‐2294
8^812‐363‐2400 then dial 866‐203‐2294
800‐110‐1877
00‐1‐800‐745‐2382
900‐99‐1261
0^00‐11 then 866‐203‐2294
0808‐234‐5989
855‐LII‐ETHICS (855‐544‐3844) or 800‐745‐2382

The mark "^" appearing in some codes means "await second dial tone".

