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1. INTRODUÇÃO
Este documento, denominado Código de Ética (doravante também “O Código”) expressa o compromisso
ético e responsabilidade no exercício das atividades empresariais e execução das operações da
empresa assumido pelos funcionários da lnterpump Hydraulics Brasil - Indústria e Comércio de
Componentes Hidráulicos Ltda. (doravante também “lnterpump” ou “a Companhia”), sejam eles
diretores, empregados, ou outra forma de pessoas que trabalham com a empresa, e por todas as
pessoas que ocupam posições, também de fato, de representação, administração, gestão ou controle
da empresa ou de suas unidades organizacionais.
No que diz respeito aos colaboradores e consultores que trabalham com a empresa, e
todos os outros terceiros, a assinatura do presente Código ou de um exerto do Código,
ou, de qualquer forma, a adesão às disposições e princípios contidos no Código, é uma
condição essencial para a assinatura de contratos de qualquer natureza entre a empresa
e ditos partidos, as disposições assim assinadas ou por outro lado não aprovadas também
por consentimento tácito constituem uma parte importante e integrante de tais contratos.
Em suma, o Código de Ética constitui o conjunto de valores perseguido pela empresa na condução
diária de suas atividades empresariais.

A Missão da lnterpump Hydraulics Brasil
A lnterpump se esforça na busca pela excelência em suas operações por meio da aplicação de inovação
e qualidade. A inovação é um objetivo permanente dos funcionários da lnterpump Hydraulics Brasil e
é o resultado de uma pesquisa constante, científica e pormenorizada realizada em materiais, técnicas
e produtos, com auxílio de equipamentos mais recentes disponíveis na atualidade. A qualidade se faz
presente em todas as atividades da lnterpump Hydraulics Brasil, as condições iniciais para a qualidade
são meticulosas, controle metódico e constante, verificando cada fase da vida da sociedade, em cada
passo do processo de produção, a partir da compra das matérias-primas por meio da realização do
produto acabado. A qualidade da lnterpump Hydraulics Brasil é o resultado de uma cultura compartilhada
e difundida em toda a empresa , e se reflete na fabricação de produtos eficientes que são de utilização
simples e intuitiva, garantidos, capazes de atender às mais recentes exigências no seu setor, e limitar
o consumo com o máximo respeito a seus usuários e ao meio ambiente.

Abordagem em relação aos stakeholders
A lnterpump Hydraulics Brasil aspira a manter e desenvolver relações de confiança com seus públicos
de interesse, entendidos como as categorias de indivíduos, grupos ou instituições cujo contributo é um
ingrediente essencial para alcançar a missão da lnterpump Hydraulics Brasil e que têm participações
consideráveis na esfera de atividades da Companhia. O termo partes interessadas, portanto, inclui partes
que fazem investimentos relacionados com as atividades da lnterpump Hydraulics Brasil, acionistas,
empregados e prestadores de serviços, clientes, fornecedores e parceiros de negócios em geral.

Conduta Antiética
Conduta Antiética no exercício de atividades empresariais compromete a relação de confiança entre
a lnterpump Hydraulics Brasil e seus stakeholders. Conduta em que um único indivíduo, grupo ou
organização tente se apropriar dos benefícios da colaboração de outras pessoas, explorar posições de
poder é considerado antiético e pode levar ao surgimento de atitudes hostis em relação à empresa.

Objetivos do Código de Ética
Uma boa reputação é um recurso intangível essencial.
Uma boa reputação fora da empresa estimula o investimento dos acionistas, a lealdade dos clientes, a
atração dos melhores recursos humanos, a tranquilidade de fornecedores, e anuncia a confiabilidade
da empresa em relação aos credores. O Código de Ética visa a alcançar um estilo de gestão que se
inspira em critérios de conduta ética, integridade profissional e eficiência econômica nas relações
internas (alta gerência, gerência, funcionários) e relações externas (empresa e mercado), com o objetivo
de promover de forma inequívoca elevados padrões de conduta e os benefícios econômicos inevitáveis
decorrentes da consolidação do bom nome da empresa.
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Âmbito de Aplicação
O Código de Ética é aplicável à lnterpump Hydraulics Brasil e, consequentemente, é vinculativa à conduta
de todos os seus funcionários (diretores, auditores, estatutários, empregados e colaboradores externos).
O Código de Ética é aplicável na Itália e em todos os outros países, embora com todos os ajustes
locais que possam ser necessários tendo em conta as diversidades culturais, sociais e econômicas
existentes entre os diversos países em que a lnterpump Hydraulics Brasil desenvolve a sua atividade.
A lnterpump Hydraulics Brasil compromete-se a divulgar o Código de Ética entre os colaboradores
externos da empresa, incluindo aqueles que contam com relações descontínuas ou temporárias com a
Companhia, para exigir das referidas partes o cumprimento das obrigações do Código na execução de
suas atividades, bem como a adoção de iniciativas de caráter interno que sejam necessárias em caso
de recusa por parte de terceiros em cumprir o Código, ou em caso de execução omitindo ou parcial
omitindo o compromisso assumido de observar as disposições estabelecidas no Código.

2. PRINCÍPIOS GERAIS
O Código constitui um conjunto de princípios cuja observância é de fundamental importância em
relação à operação regular, confiabilidade gerencial e imagem corporativa da lnterpump Hydraulics
Brasil. Esses princípios formam um ponto de referência para as operações, a conduta e as relações
dentro e fora da empresa.

Imparcialidade
Nas decisões que têm impacto sobre as relações com as partes interessadas (a escolha dos clientes
para servir, relações com os acionistas, gestão de pessoal ou da organização do trabalho, seleção e
gestão de fornecedores, relações com a comunidade do entorno e as instituições que representam seus
interesses), a lnterpump Hydraulics Brasil vai se esforçar para evitar qualquer tipo de discriminação
com base na idade, sexo, orientação sexual, saúde, raça, nacionalidade, opiniões políticas ou religião
de suas contrapartes.

Honestidade
No âmbito de sua atividade profissional, os colaboradores da lnterpump Hydraulics Brasil são obrigados
a cumprir com as leis vigentes, o Código de Ética e regulamentos internos. O processo de procura de
interesse e/ou de qualquer vantagem percebida pela lnterpump Hydraulics Brasil nunca deve justificar
qualquer forma de conduta desonesta.

Justiça
No processo de qualquer atividade, os colaboradores da lnterpump Hydraulics Brasil são obrigados
a adotar uma conduta ética inspirada nos princípios de justiça, transparência e profissionalismo. Os
colaboradores da lnterpump Hydraulics Brasil devem, portanto, evitar qualquer tipo de conflito entre
seus interesses pessoais, ainda que indiretamente, e os interesses da lnterpump Hydraulics Brasil.

Confidencialidade
A lnterpump Hydraulics Brasil garante a confidencialidade das informações, documentos, estudos,
iniciativas, projetos e contratos em sua posse, medidas de execução destinadas a proteger essas
informações e impedir o acesso a elas por pessoas não autorizadas, e se abstém de usar dados
confidenciais, exceto na presença de expresso e autorização informada e ações realizadas em plena
conformidade com a legislação vigente. Além disso, os colaboradores da lnterpump Hydraulics Brasil
são obrigados a abster-se de utilizar informações confidenciais para fins que não estejam relacionados
à execução de suas funções, como no caso de insider trading, por exemplo.

Relações com Acionistas
A lnterpump Hydraulics Brasil está comprometida com a geração de valor a médio e longo prazo para
seus acionistas, graças à gestão do negócio de maneira lucrativa e responsável. Este princípio é uma
orientação para a gestão da lnterpump Hydraulics Brasil.
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Valor dos Recursos Humanos
Os colaboradores da lnterpump Hydraulics Brasil constituem um fator indispensável para o sucesso
da empresa. Por essa razão, a empresa protege e promove o valor dos seus recursos humanos com o
objetivo de melhorar e aumentar o know-how e a competitividade das habilidades associadas a cada
membro do pessoal.
A lnterpump Hydraulics Brasil garante a integridade física e moral de seus funcionários, juntamente
com as condições de trabalho que respeitem a dignidade pessoal, individual e segurança, locais de
trabalho saudáveis. Por essa razão, os pedidos ou ameaças destinadas a incitar as pessoas a agir de
forma ilícita, ou de uma maneira que seja uma violação do Código de Ética, não serão tolerados.

Equidade de Autoridade
Ao estabelecer e gerenciar as relações contratuais que implicam a criação de relações hierárquicas,
especialmente no que diz respeito às relações de trabalho, a lnterpump Hydraulics Brasil comprometese a envidar seus melhores esforços para assegurar que a autoridade seja aplicada de forma justa e
imparcial, evitando todas as formas de abuso ou uso indevido. Em particular, a lnterpump Hydraulics
Brasil garante que as pessoas em posição de autoridade não devem se envolver em abuso de poder
em relação a seus subordinados, nem violar a dignidade e a independência de pessoal da empresa, e
que as escolhas relativas à organização do trabalho sejam tais como capacitar e respeitar a integridade
de seu pessoal.

Responsabildade
Cada destinatário do Código de Ética desempenha suas atividades de trabalho com a devida diligência,
eficiência e equidade, utilizando os instrumentos e tempo a sua disposição da melhor maneira possível,
assumindo toda a responsabilidade em relação aos seus deveres.

Comunicação
A lnterpump Hydraulics Brasil compromete-se a informar o seu pessoal das disposições e aplicação
do Código de Ética, instruindo-os a cumpri-lo. Especificamente, a lnterpump Hydraulics Brasil é
responsável por distribuí-lo entre os colaboradores, para interpretação e clarificação das suas
disposições, para verificar seu efetivo cumprimento, e para atualizar as disposições em relação a todas
as novas exigências que podem surgir de vez em quando.

3.CONTROLE INTERNO
No que diz respeito ao controle interno, a lnterpump Hydraulics Brasil adota sistemas específicos
destinados a: (1) assegurar a adequação dos diversos processos da empresa em termos de eficácia
prática, eficiência e viabilidade econômica; (2) garantir a confiabilidade e precisão dos lançamentos
contábeis e dos ativos da empresa; (3) garantir a conformidade das ações operativas em relação aos
regulamentos internos e externos. Para efeitos de identificação e limitação dos riscos da empresa,
uma função da Auditoria Interna do Grupo, foi criado o Grupo SpA lnterpump Holding, com o papel de
verificação, a partir do acompanhamento dos controles efetuados por cada empresa , a adequação e
funcionalidade do sistema de controle interno, propondo à alta direção a implementação de um plano
de ação adequado para amenizar a exposição a riscos corporativos que vêm à tona no momento da
auditoria.
O chefe da Auditoria Interna não é hierarquicamente dependente de qualquer um dos chefes das áreas
operacionais, reportando-se, em vez disso, de forma regular, em relação às funções desempenhadas,
ao CEO do grupo lnterpump SpA, para o comitê de Controle Interno e para o Conselho de Auditores
Estatutários.
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4. CRITÉRIOS DE CONDUTA
SEÇÃO I
Critérios de conduta nas relações com o pessoal.

4.1 Seleção de pessoal
A avaliação do pessoal a ser contratado é realizada de acordo com os procedimentos adotados pela
empresa, com base na correspondência dos perfis profissionais dos candidatos a emprego com as
exigências da empresa, em conformidade com os princípios da igualdade de oportunidades para todas
as partes em questão. As informações solicitadas são estritamente ligadas à verificação dos aspectos
previstos pelo perfil profissional, psicológico e comportamental, no que diz respeito à esfera privada
e às opiniões pessoais do candidato em questão.
A lnterpump Hydraulics Brasil garante a aplicação de oportunidades iguais de emprego, tomando todas
as medidas necessárias para evitar qualquer forma de discriminação com base em raça, cor, sexo,
credo, nacionalidade e idade.
A Empresa não tolera qualquer tipo de trabalho irregular e, em particular, a Companhia não utiliza,
nem direta nem indiretamente, os cidadãos de países cuja autorização de residência não é regular.
A lnterpump Hydraulics Brasil compromete-se a não conceder qualquer vantagem para candidatos
recomendados por terceiros, especialmente terceiros relacionados com a Administração Pública ou
clientes da empresa. No caso das recomendações de candidatos a chefes de função, ou para os
empregados, pelas partes que fazem parte da Administração Pública, a notificação imediata será
encaminhada para o Conselho de Administração ou ao Administrador único, que vai continuar a realizar
todas as verificações que julgar necessárias. Se os candidatos recomendados pelas partes anteriores
forem adequados para preencher uma posição na empresa, a contratação dos referidos candidatos
deverá ser com autorização prévia, por escrito, pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Único.

4.2 Gestão de pessoal
Gerentes e supervisores da empresa são responsáveis por garantir a observância dos princípios da
igualdade de oportunidades, também, na administração das relações de trabalho, na manutenção
do ambiente do trabalho livre de atitudes discriminatórias e de conduta e na pronta identificação e
resolução de problemas relacionados.
De cada pessoa em posição de responsabilidade é exigido fazer o melhor uso das horas de trabalho
de seus subordinados, solicitando atividades consistentes com os deveres de cada pessoa e com os
planos de organização do trabalho.
O pedido, em deferência a um superior hierárquico, por favores pessoais ou qualquer tipo de
comportamento, que possa ser interpretado como violação do Código de Ética, deve ser considerado
como abuso de autoridade investida na pessoa responsável por tais ações.
A lnterpump Hydraulics Brasil promove a participação máxima dos colaboradores na execução das
atividades de trabalho, assim como organiza iniciativas de participação, discussão e tomada de decisões
que são funcionais para a execução dos objetivos corporativos. Disposição para ouvir diferentes pontos
de vista e compatibilidade com os requisitos profissionais da empresa, permitem a pessoas em posição
de responsabilidade alcançar suas decisões finais. Nesse contexto, dos colaboradores é esperado que
apliquem seus melhores esforços no sentido de apoiar a implementação de decisões que lhes são
informadas, tomadas por seus superiores.

4.3 Saúde e segurança
A lnterpump Hydraulics Brasil compromete-se a divulgar e consolidar uma cultura de segurança,
desenvolvendo a consciência dos riscos e da observância das normas em vigor, assim como promover
um comportamento responsável entre todos os funcionários. Além disso, deve aplicar seus melhores
esforços para proteger, principalmente com ações preventivas, a saúde e segurança de seus
trabalhadores e os interesses das outras partes interessadas da empresa.
É objetivo da lnterpump Hydraulics Brasil proteger seus recursos humanos, bens e capitais,
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constantemente buscando as sinergias necessárias não apenas dentro dos limites da empresa, mas
também por meio do desenvolvimento de relações proativas com seus fornecedores, com as empresas
e clientes envolvidos. Para esse propósito, a lnterpump Hydraulics Brasil realiza ações de natureza
técnica e organizacional, por meio de:
•
•
•
•
•
•

Análise constante dos níveis de risco, criticidade dos processos e recursos a serem salvaguardados;
Melhoria constante nas ações preventivas;
Oportuna elaboração/atualização das medidas e métodos necessários;
Adoção de tecnologias de boas práticas;
Constante monitoramento e atualização dos métodos de trabalho;
Utilização de iniciativas de treinamento e de comunicação, sempre que adequado.

A lnterpump Hydraulics Brasil, em conformidade com as normas de segurança, inspira sua conduta
para seguir os princípios:
• Remoção de riscos, quando não for possível, sua redução ao mínimo;
• Avaliação dos riscos que não podem ser removidos;
• Redução dos riscos de sua origem;
• Substituir o que é perigoso, pelo não perigoso ou menos perigoso;
• Respeito por princípios de ergonomia na concepção dos locais de trabalho, na escolha dos equipamentos
de trabalho, método de trabalho e método de produção, especialmente para reduzir os trabalhos
monótonos e repetitivos e o risco dessas obras sobre a saúde;
• Consideração ao progresso técnico;
• Programar a prevenção, com o objetivo de um sistema coerente que combina a técnica, a organização
do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e os efeitos fatores no local de trabalho;
• Vantagem da segurança coletiva sobre segurança simples (individual);
• Fornecer aos trabalhadores instruções adequadas.
A empresa segue tais princípios e toma as medidas necessárias para salvaguardar a saúde
e a segurança de seus trabalhadores, incluindo as atividades de prevenção de riscos
profissionais, de informação e comunicação e o arranjo da organização e dos meios necessários.
A empresa como um todo, tanto na parte superior como em níveis operacionais, quando as decisões
têm de ser tomadas e as escolhas têm de ser feitas, e, posteriormente, quando têm que ser aplicadas,
é compatível com esses princípios.

4.4 Proteção da integridade e dignidade pessoais
A lnterpump Hydraulics Brasil compromete-se a proteger a integridade moral de seus funcionários,
garantindo o direito a condições de trabalho que respeitem a dignidade pessoal. Portanto, protege os
trabalhadores de atos de abuso psicológico e toma medidas contra quaisquer atitudes ou formas de
conduta que sejam discriminatórias ou prejudiciais ao indivíduo, suas crenças e preferências pessoais (por
exemplo: sem limitação, insultos, ameaças, isolamento ou intromissão, bloqueio de avanços de carreira).
Assédio sexual e todos os tipos de conduta ou de verbalização que podem ser ofensivos para o
indivíduo não serão tolerados.
Qualquer colaborador da lnterpump Hydraulics Brasil que se considere vítima de assédio ou intimidação,
ou que tenha sofrido discriminação por razões relacionadas à idade, sexo, orientação sexual, raça,
saúde, nacionalidade, opiniões políticas ou crenças religiosas, é encorajado a informar o conselho
de Administração ou o Diretor único de tais ocorrências, para que medidas apropriadas possam ser
tomadas para estabelecer se o código de Ética foi efetivamente violado. Nesse contexto, a disparidade
entre colegas de trabalho não constitui uma questão de discriminação, quando tal disparidade é
justificada ou justificável com base em critérios objetivos.

4.5 Confidencialidade e privacidade
As informações, dados e conhecimentos adquiridos e gerenciados por funcionários da empresa, durante
o curso normal de suas atividades de trabalho, devem permanecer estritamente confidenciais e ser
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adequadamente protegidos. Tais informações não podem ser utilizadas, divulgadas ou disseminadas
tanto dentro quanto fora da empresa; exceto em total conformidade com as disposições da legislação
aplicável e os procedimentos relevantes da empresa. As informações confidenciais devem ser
interpretadas como de propriedade exclusiva da lnterpump Hydraulics Brasil, incluem, a título de
exemplo e sem limitação:
• Estratégias da empresa, econômico/ financeiro, contábil, comercial, gestão e planos operacionais;
• Projetos e investimentos;
• Dados relativos a pessoal, tais como: faltas, atendimento, férias, doença e salários;
• Parâmetros da empresa de desempenho e produtividade;
• Acordos da empresa, acordos comerciais e contratos, documentos da empresa;
• Know-how no que diz respeito à produção, desenvolvimento e comercialização de produtos, serviços,
processos e patentes;
• Contabilidade, financeiro e dados econômicos, antes de tal informação ser divulgada publicamente;
• Manuais da empresa.

4.6 Gravação e divulgação de informações
Na execução do seu trabalho e no âmbito das suas competências e responsabilidades, o pessoal da
lnterpump Hydraulics Brasil deve registrar e processar dados e informações de forma precisa e abrangente.
A contabilidade da empresa, registros financeiros e econômicos e as incrições devem ser baseadas
nesses valores, refletindo exatamente a situação que é descrita na documentação de apoio.
Registros contábeis e informações econômico-financeiras não podem ser transmitidas ou divulgadas a
terceiros sem a autorização prévia da função competente da empresa. Para esse propósito, a empresa
implementou e mantém em uma condição ativa e atualizada, por meio de sua estrutura interna que
governa seus sistemas de informação, as funcionalidades dos sitemas operacionais e aplicativos da
empresa destinados a impedir a divulgação não autorizada de informações e distorção de dados
corporativos.
Os funcionários que tiverem ciência de possíveis omissões, falsificações, deturpações ou alterações
dos registros contábeis e/ou documentos associados são obrigados a informar, imediatamente, o seu
superior direto e o Conselho de Administração ou o Diretor Único.

4.7 Conflitos de interesses
Todos os colaboradores da lnterpump Hydraulics Brasil devem evitar situações em que possíveis
conflitos de interesse possam surgir, como também devem abster-se de tentar obter vantagens
pessoais de oportunidades de negócios que cheguem a seu conhecimento durante o exercício de suas
funções profissionais.
A título de exemplo e sem limitação, os conflitos de interesses podem surgir nas seguintes situações:
• Uma pessoa que ocupa um cargo na alta direção (CEO, diretor, chefe de função), que tenha interesses
econômicos com fornecedores, clientes ou concorrentes (posse de ações, escritórios profissionais,
etc.), também por meio de membros da família, incluindo quarto grau de parentesco;
• A presunção de responsabilidade de relação com fornecedores durante a execução de atividades de
trabalho, também por meio de membros da família, incluindo quarto grau de parentesco, em nome
de fornecedores;
• Aceitação de dinheiro ou favores de pessoas ou empresas que estão em relações comerciais, ou se
esforçando para entrar, com a lnterpump Hydraulics Brasil;
• Divulgação a terceiros de quarquer informação confidencial, que pode ter chegado a seu conhecimento,
durante a execução de suas funções, ou utilizar tais informações para seu próprio ganho pessoal.
Mesmo em um conflito de interesse pessoal, o funcionário ou colaborador em questão deve informar
seu superior, que informará o Conselho de Administração da controladora, que avaliará a presença
efetiva de um conflito de interesses, baseando-se na situação caso a caso. O colaborador em questão,
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também é obrigado a fornecer informações sobre as atividades fora do horário de trabalho, no caso
em que essas podem parecer estar em conflito com os interesses da lnterpump Hydraulics Brasil.

4.8 Interesses dos diretores
Se um diretor tem interesse próprio ou em relação a terceiros em uma operação específica da empresa,
este deve informar os outros diretores e o Conselho de Auditores, especificando a natureza, as
condições, origem e magnitude desse interesse. Se a pessoa em questão é o CEO, ele ou ela também
deve abster-se de realizar a operação em questão. Se a pessoa em questão é um único diretor, ele
ou ela deve divulgar a situação relativa à reunião da primeira Assembleia Geral a ser realizada após o
referido potencial conflito de interesses que surgir. Nos casos anteriores, a deliberação do Conselho de
Administração deverá apresentar adequadamente os motivos, as razões e interesses para a empresa
em relação à operação em questão.

4.9 Proteção do patrimônio da sociedade respeitando as politicas de TI
Todos os funcionários são responsáveis pela proteção da propriedade da empresa, a partir da adoção de
formas responsáveis de conduta, em conformidade com as disposições das instruções operacionais que
regem o uso de tais bens. Em particular, cada colaborador deve:
• Usar a propriedade atribuída a ele/ela de forma escrupulosa e responsável;
• Evitar todas as formas de uso indevido de propriedade da empresa que podem resultar em danos
materiais, danos ou degradação de eficiência, ou que estejam de alguma forma em conflito com os
interesses da empresa.
Todos os funcionários são responsáveis pela proteção dos recursos que lhes são atribuídos e
devem informar o seu superior hierárquico imediato de quaisquer ameaças ou eventos que são
potencialmente prejudiciais à Companhia. A proteção e preservação de tais bens e ativos constitui
um valor fundamental para a salvaguarda dos interesses da empresa que é da responsabilidade dos
trabalhadores (na execução das atividades da empresa) não só para proteger tais bens e haveres, mas
também para evitar seu uso fraudulento ou indevido.
Os empregados têm direito de usar os bens da empresa exclusivamente para a execução das atividades
da empresa ou os fins autorizados pelas funções relevantes da empresa.
A lnterpump Hydraulics Brasil reserva-se o direito de impedir usos não conformes de sua propriedade
pela adoção de sitemas de contabilidade, sistemas de relatórios de auditoria financeira e prevenção de
riscos e sistemas de análise, em estrita conformidade com as disposições das normas legais pertinentes.
No que diz respeito às aplicações de software, todos os funcionários devem:
• Adotar escrupulosamente as disposições das políticas de segurança da empresa, a fim de preservar
a funcionalidade e, geralmente, proteger os sistemas de informação desta;
• Abster-se de envio de e-mails ameaçadores ou ofensivos, abter-se de usar linguagem grosseira e de
fazer comentários inapropriados que são potencialmente ofensivos a pessoas e/ou
prejudicial para a imagem da empresa;
• Abster-se de acessar sites de Internet com conteúdo indecente ou ofensivo.
Colaboradores também devem abster-se de divulgar todas as senhas ou códigos de acesso. Cada
colaborador também se compromete a não acessar sistemas de computadores de outras pessoas
sem a necessária autorização, e não assumir um comportamento que pode de alguma forma
destruir ou danificar sistemas de computadores ou informações. Em geral, cada colaborador tem,
em qualquer caso, a obrigação de respeitar os princípios da imparcialidade, integridade, adequação
e confidencialidade ao usar aplicações, em conformidade com a política específica adotada pela
Companhia. Portanto, qualquer comportamento que deve ser evitado de qualquer maneira, mesmo que
apenas potencialmente, pode implicar uma violação da política adotada pela Companhia e disposições
aplicáveis.
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SEÇÃO III
Critérios de conduta no exercício de atividades empresariais.

4.10 Disposições gerais
As atividades com terceiros são mantidas por pessoas responsáveis pelas atividades
referidas nos termos do organograma da empresa, ordens de serviço ou procuradores.
Nas suas relações comerciais com terceiros, os colaboaradores da lnterpump Hydraulics Brasil são
obrigados a adotar uma conduta ética e cumpridora da lei, inspirada nos valores da justiça maior,
transparência e integridade.
Nas relações e iniciativas comerciais ou promocionais, é proibido o que segue: práticas e condutas
de natureza ilegal ou conluio, ou pagamentos ilícitos, ainda que potencialmente ilegais ou de conluio;
tentativa de suborno; favorecimento, solicitações feitas diretamente ou por meio de terceiros para
benefícios pessoais e de avanço de carreira para si ou para outros que estejam em conflito com a
lei, os regulamentos e/ou normas que são objeto do presente Código de Ética. A proibição referida
inclui a oferta, direta ou indiretamente, de serviços gratuitos que visem a influenciar as decisões ou
transações.
A aquisição de informações relativas a terceiros, a partir de fontes públicas ou privadas ou de
instituições especializadas e/ou organizações, deve ser realizada por métodos que são permitidos
pelas disposições da legislação estatutária. Se o pessoal está em uma posição em que pode receber
informações confidenciais, eles se comprometem a administrar essa informação com o máximo de
sigilo e confidencialidade, para evitar uma situação decorrente da qual a lnterpump Hydraulics Brasil
pode ser acusada de apropriação indevida e uso de tais informações.

4.11 Presentes e benefícios
Nenhuma forma de presentes é permitida, o que pode ser interpretado como superior a práticas
comerciais normais ou de cortesia, ou pelo menos dado com a intenção de receber tratamento
preferencial em busca de qualquer atividade ligada ao negócio da lnterpump Hydraulics Brasil. Em
particular, é proibido fazer qualquer tipo de presente para os funcionários públicos brasileiros ou
estrangeiros ou de suas famílias, que podem influenciar o seu julgamento independente, ou levar à
realização de qualquer tipo de vantagem. Além disso, não é permitido pagar ou oferecer a terceiros
particulares, direta ou indiretamente, pagamentos, brindes e outros benefícios de qualquer entidade, a
fim de influenciar ou recompensar seus deveres oficiais. Da mesma forma, não é permitido receber de
terceiros, particulares, direta ou indiretamente, pagamentos, brindes e outros benefícios de qualquer
entidade, a fim de influenciar ou recompensar um dever oficial.
Essa regra diz respeito a ambos, os presentes que são prometidos ou oferecidos, e presentes que
são recebidos, presentes são interpretados como qualquer tipo de benefício. Em suma, a lnterpump
Hydraulics Brasil deve abster-se de práticas que não são permitidas pela lei, pela boa prática comercial,
ou pelos códigos de ética - se seus conteúdos são conhecidos - das empresas ou organizações com
as quais a empresa mantém relações. Em uma base inteiramente excepcional, pode ser admissível
aceitar presentes exclusivamente de natureza puramente simbólica ou personalizado, desde que tais
presentes não excedam R$ 100,00. Da mesma forma, os únicos presentes permitidos a terceiros
são aqueles caracterizados com exiguidade de valor e, em qualquer caso, não superior a R$ 100,00
ou destinado a promover a imagem de marca da empresa. De qualquer forma, todos os presentes
oferecidos ou recebidos - excluídos os de valor razoável e, portanto, não superior a R$ 100,00 - devem
ser adequadamente documentados, de modo a permitir que o Conselho Regulador possa efetuar as
inspeções adequadas.
Ofertas de dinheiro para o pessoal da lnterpump Hydraulics Brasil por clientes, fornecedores
ou terceiros são ilícitas e os autores de tais ações são puníveis de acordo com os artigos da lei.
Colaboradores que recebem gratificações ou benefícios que não entram na classificação de gratificação
ou benefícios admissíveis são obrigados a notificar o Conselho de Administração ou o Diretor Único
de tal situação, que irá avaliar a adequação de tal presente ou gratificação e notificar o remetente das
políticas relevantes da lnterpump Hydraulics Brasil.
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4.12 Relações com os clientes e a qualidade do produto
A lnterpump Hydraulics Brasil considera a satisfação do cliente como um fator de importância primordial
que sustenta o seu sucesso. Uma atenção especial é concedida à compreensão das necessidades
dos clientes, para com isso preparar as melhores soluções para satisfazer as suas necessidades.
Especificamente, a estratégia da lnterpump Hydraulics Brasil consiste em garantir padrões adequados
de qualidade dos serviços/produtos oferecidos com base em níveis pré-determinados, monitorando
periodicamente o nível de percepção de qualidade.

4.13 Programa anticorrupção
A lnterpump condena firmemente todas as formas de corrupção pública e/ou privada, solicitando
cada empresa do Grupo à implementar todas as ações necessárias destinadas a impedir práticas de
corrupção em todas as suas formas.
A lnterpump proíbe qualquer conduta que envolva prometer ou oferecer, direta ou indiretamente,
dinheiro ou outros benefícios a particulares, funcionários públicos e/ou funcionários da administração
pública, local ou estrangeira, que pode resultar em um interesse impróprio ou ilegal ou vantagem para
a lnterpump ou cada empresa do Grupo. O comportamento acima não é permitido, nem se realizada
diretamente pela Companhia ou seus órgãos sociais ou seu empregado, nem se realizada por meio de
pessoas que agem em nome da lnterpump e/ou cada empresa do Grupo.
As pessoas designadas pela lnterpump e/ou por cada empresa do Grupo para gerenciar qualquer
pedido ou relações com as administrações públicas, sejam elas locais ou estrangeiras, não deve
por qualquer razão influenciar as decisões de uma maneira imprópria. Além disso, qualquer conduta
destinada a influenciar indevidamente o resultado do processo penal, civil e administrativa é proibido.
Na prossecução da sua política de combater todas as formas de corrupção, a lnterpump comprometese a realizar as seguintes atividades, entre outras: (i) a difusão de uma cultura anticorrupção no seio
da Sociedade e do Grupo; (ii) a avaliação das contrapartes contratuais; (iii) a adoção de programas de
comunicação e de formação;
(iv) o monitoramento constante da necessidade, se houver, para atualizar os procedimentos e sistemas.
Todas as empresas do Grupo lnterpump são obrigados a adotar um modelo organizacional adequado,
a fim de:
• Gerir e monitorizar as atividades relacionadas com gratificações, doações e despesas de
entretenimento;
• Gerenciar e monitorar o processo de seleção de pessoal, recrutamento e avaliação;
• Controlar os processos que visam preparar as demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
garantindo a sua adequação e transparência;
• Garantir o monitoramento e rastreabilidade dos fluxos de caixa;
• Garantir a devida repartição dos poderes e o respeito dos princípios subjacentes à separação das
funções de gestão de cada processo de negócio;
• Aplicação de sanções disciplinares em caso de não cumprimento da conduta exigido;
• Garantir a gestão adequada dos whistleblowing relatórios;
• Garantir a conformidade com os regulamentos locais aplicáveis e as regras impostas ao nível do
Grupo, se estes são mais rigorosos;
• Garantir a rastreabilidade dos processos e apresentação de documentação.

4.14 Relação com fornecedores
Os processos de aquisição são desenvolvidos levando em consideração a necessidade de obter o
máximo benefício competitivo para lnterpump Hydraulics Brasil, a intenção de conceder igualdade de
oportunidades para todos os fornecedores, levando em conta os princípios de lealdade e imparcialidade.
Na escolha de fornecedores não é permitido exercer pressões indevidas, como para favorecer um
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fornecedor em detrimento de outro e minar a credibilidade e a confiança que o mercado coloca a
empresa em relação à transparência e rigor da aplicação dos procedimentos da lei e da empresa.

4.15 Relação com as instituições
A relação com as instituições são reservadas exclusivamente para as funções da empresa
especificamente delegadas. As relações devem ser caracterizadas pela máxima transparência, clareza
e integridade, e deve ser de maneira a evitar induzir os assuntos institucionais públicos ou privados
com os quais a empresa tem relações de vários tipos, cujas interpretações sejam incompletas, falsas,
ambíguas, ou de natureza enganosa.

4.16 Meio ambiente
A lnterpump Hydraulics Brasil compromete-se a proteger o meio ambiente, que é interpretado como
um recurso primário. Considerando a proteção do meio ambiente para o benefício da comunidade e
as gerações futuras como um requisito essencial, a lnterpump Hydraulics Brasil adota as medidas
de proteção do meio ambiente mais adequadas, para promover e planejar o desenvolvimento de
atividades de acordo com a referida norma.
Para este fim, a lnterpump Hydraulics Brasil compromete-se a minimizar o impacto ambiental e
paisagístico de suas atividades em conformidade com a norma legal e do progresso da investigação
científica e as melhores práticas no campo. Especificamente, a lnterpump adota uma abordagem
proativa para os desafios ambientais, por meio da implementação de políticas voltadas para a redução
progressiva dos impactos diretos e indiretos de suas atividades e para a promoção de uma maior
conscientização e compromisso com o meio ambiente, tanto em nível local (qualidade do solo, ar e
água do território em que se insere) como referência aos desafios globais (alterações climáticas e
biodiversidade).

4.17 Relações econômicas com os partidos politicos, organizaçoes sindicais e associações
A lnterpump Hydraulics Brasil não financia partidos políticos brasileiros ou estrangeiros, seus
representantes ou candidatos, e não patrocina convenções ou eventos, cujo escopo é a difusão de
propaganda política. Também se abstém de exercer qualquer forma de pressão direta ou indireta sobre
os políticos (por exemplo, a aceitação de recomendações para a contratação de pessoal, contratos de
consultoria, etc).
A lnterpump Hydraulics Brasil não faz contribuições para organizações com as quais pode existir
conflito de interesses (sindicatos, por exemplo).

4.18 Relações com as autoridades antitruste e órgãos reguladores
A lnterpump Hydraulics Brasil garante o cumprimento integral e escrupuloso com as normas de defesa
da concorrência e as regras dos órgãos reguladores de mercado. A empresa não retém ou atrasa o
fornecimento das informações exigidas pelas autoridades antitruste e outras entidades reguladoras
de suas funções de fiscalização, a empresa também colabora de forma proativa durante o curso das
investigações sumárias.

4.19 Subsidios e empréstimos
Subvenções, subsídios ou empréstimos obtidos a partir do Governo Brasileiro, ou qualquer outra
entidade pública, mesmo de pequeno valor e/ou quantidade, deve ser utilizada para os fins para os
quais foram solicitados e desembolsados.
Da mesma forma, no caso de participação em procedimentos divulgados publicamente, os destinatários
do presente Código devem operar em conformidade com a lei e as melhores práticas comerciais,
especificamente abster-se de tomar medidas que possam induzir a Administração Pública de agir de
tal forma a beneficiar injustamente a empresa.
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4.20 Mídia
Relações com os meios de comunicação são caracterizados por observância do princípio do direito
de informação.
Comunicação periférica de dados ou informações deve ser verdadeira, precisa, clara, transparente,
que respeite a dignidade e a privacidade dos indivíduos, coordenadas e coerentes com as políticas da
lnterpump Hydraulics Brasil. Informações relativas à lnterpump Hydraulics Brasil divulgadas nos meios
de comunicação podem ser divulgadas apenas pelas funções da empresa especificamente delegadas,
ou com a autorização destes últimos, de acordo com os procedimentos estabelecidos no presente
regulamento.

4.21 Antilavagem de dinheiro
Nem a empresa nem os seus colaboradores, de qualquer forma ou sob qualquer circunstância, podem
estar implicados em casos de lavagem de dinheiro, decorrente de atividades ilícitas ou crimonosas.
Antes de estabelecer relações ou dos contratos com fornecedores e outros parceiros, a Companhia
e seus funcionários devem verificar a integridade moral, a reputação e o bom nome da contraparte. A
Companhia compromete-se a cumprir todas as normas e disposições nacionais e internacionais sobre
lavagem de dinheiro.

4.22 Produtos
Os bens da Companhia ou de eventuais peças ou componentes obtidos pela desmontagem dos mesmos
bens, fabricados e/ou comercializados pela Companhia, não são armas a serem consideradas ou itens
a serem utilizados especificamente para fins militares. Em particular, A Interpump compromete-se a
cumprir a regra de exportação de “dupla utilização”.

4.23 Propriedade intelectual
A Companhia protege os direitos de propriedade intelectual, incluindo patentes, marcas, direitos de
desenho industrial e direitos autorais, e respeita a estratégia e a política adotada, a fim de proteger
esses direitos e os direitos de propriedade intelectual de terceiros.
Além disso, as políticas da empresa não permitem que a cópia não autorizada de programas de
computador, ou papéis ou outros trabalhos concedidos por direitos autorais. Em particular, a empresa
respeita os acordos de licenciamento relativos à produção e distribuição de produtos e dos contratos
com os fornecedores de software, o uso de software e documentação devem estar em conformidade
com os acordos acima referidos.

4.24 Competição e controle das exportações
Todas as relações com os concorrentes reais ou potenciais são caracterizadas por justiça e honestidade
e, portanto, a Companhia despreza qualquer prática que puder ser capaz de representar uma restrição
injusta, a fim de exercer o comércio ou qualquer outra atividade comercial.
A Companhia está comprometida em garantir que todas as atividades de negócios sejam realizadas de
forma que não ramifiquem leis de embargo internacional e controles sobre as exportações em vigor,
em qualquer circunstância, nos países onde a empresa atua.

4.25 Crime organizado
A lnterpump Hydraulics Brasil proíbe qualquer conduta que seja capaz, também, indiretamente,
de facilitar a realização de ofensa de organização crimonosa, tanto em território nacional quanto
internacional e, em particular, à associação com o único propósito de realizar a atividade criminosa,
e atividade voltada para a venda ilegal de armas, drogas ou substâncias estupefacientes ou qualquer
outra atividade capaz de ser obstáculo ao curso normal da justiça.
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5. MÉTODO DE IMPLEMENTAÇÃO
5.1 Atribuições do conselho de administração ou do diretor único no que diz respeito à
aplicação e acompanhamento do Código de Ética
No que diz respeito ao Código de Ética do Conselho de Administração ou do Diretor único é responsável
pelo seguinte:
• Tomada de decisões em assuntos relacionados à violação do Código;
• Emissão de decisões vinculativas no que se refere à revisão das políticas e procedimentos mais
significativos, com o objetivo de garantir a sua coerência com o conteúdo do Código de Ética;
• Revisão periódica do Código de Ética;
• Verificação da aplicação e observância do Código de Ética por meio de atividades de auditoria ética,
compreendendo a identificação e promoção de melhoria contínua em termos de ética dentro do
contexto da empresa, conseguida por meio de análise e avaliação dos processos de controle de risco
de ética;
• Monitoramento de iniciativas voltadas para a disseminação de conhecimento e compreensão do
Código de Ética.
Especificamente, os objetivos são os seguintes:
• Garantir o desenvolvimento das atividades de comunicação ética e treinamento;
• Analisar propostas de revisão das políticas e procedimentos que tenham um impacto significativo
sobre a ética corporativa da empresa e apresentar propostas de soluções;
• Receber e analisar denúncias de violação do Código de Ética.

5.2 Comunicação e treinamento
O Código de Ética é levado ao conhecimento das partes interessadas internas e externas por meio
de um programa de atividades dedicadas à comunicação. Com o objetivo de assegurar a correta
compreensão do Código de Ética, a administração da empresa, com a ajuda da função de pessoal,
prepara e executa, também com base em sugestões do presidente do Conselho de Administração ou
do Diretor único, um programa de treinamento que visa a difundir a consciência dos princípios éticos
e regras. Essas ações de treinamento são diferenciadas de acordo com o papel e as responsabilidades
específicas das pessoas a quem se dirigem.

5.3 Conflito com o Código de Ética
No caso em que mesmo uma das disposições do presente Código possa entrar em conflito com as
prescrições contidas nas normas e procedimentos internos, o Código deve prevalecer sobre quaisquer
prescrições.

5.4 Alterações e aditamentos ao Código de Ética
Todas as alterações e aditamentos ao Código devem ser aprovados pela Assembleia Geral, depois
de ouvido o parecer do Conselho de Revisores Oficiais de Contas, e prontamente divulgadas aos
funcionários e colaboradores externos da lnterpump Hydraulics Brasil.

5.5 Gestão de relatórios de denúncia
A lnterpump adota uma política para gerenciar relatórios de denúncia de acordo com as melhores práticas
nacionais e internacionais relevantes, e em conformidade com todos os requisitos regulamentares e
legislativos. A Companhia está empenhada em garantir que todos os casos de não conformidade
comunicados sejam levadas ao conhecimento e gerida pelos órgãos societários competentes.
Na gestão de casos de não conformidade, lnterpump faz referência aos seguintes princípios:
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• Proteção da pessoa que fez o relatório whistleblowing (o denunciante) e a pessoa relatou a partir de
qualquer forma de retaliação;
• Avaliação e exame do contexto e dos relatórios de denúncia anónimos;
• Retenção de dados sobre os relatórios de denúncia sobre o suporte eletrônico específico, em zonas
sujeitas a acesso restrito com requisitos de autenticação específicos.
A lnterpump solicita que todas as empresas do Grupo apliquem os mesmos princípios.
Sem prejuízo do acima exposto, os colaboradores da lnterpump são obrigados a comunicar todos
os casos de não-conformidade que vêm a sua atenção e no desempenho de suas atividades para o
órgão de fiscalização do lnterpump Group SpA no seguinte endereço (e-mail: organismodivigilanza@
interpumpgroup.it ou (ao cuidados do órgão de fiscalização do lnterpump Group SpA via E. Fermi, 2542.049 S. llario d’Enza, Reggio Emília).

6. PENALIDADES
A plena conformidade com o Código de Ética deve ser considerada como uma parte essencial das
obrigações contratuais assumidas pelos trabalhadores, pelos colaboradores externos, pelos diretores,
e por pessoas que têm relações comerciais com a empresa.
A obrigação dos empregados e administradores da alta direção, em conformidade com o Código de
Ética, é adicionado às obrigações de cumprimento das regras gerais de lealdade, justiça e execução
dos termos do contrato de trabalho, de boa fé, e é necessário também nos termos e os efeitos da Lei
Constitucional e 1 nfraconstitucional.
Qualquer violação das regras do Código de Ética pode ser considerada como uma violação das
obrigações decorrentes das relações de trabalho, com relação aos procedimentos previstos pela
Lei Constitucional e lnfraconstitucional, o que implica as consequências previstas pelo contrato de
trabalho e da lei, incluindo a ação disciplinar e/ou cessação do contrato de trabalho, e também pode
levar a pedidos de indenização por danos decorrentes de tal violação.
Em relação ao pessoal interno e externo, diretores e terceiros, qualquer violação
das
normas
do
Código
de
Ética constitui
uma grave violação
das
obrigações
contratuais, tal como definido pela Lei Constituicional e lnfraconstitucional e implicará
automaticamente todas as consequências legais relativas, também em relação à rescisão do
contrato e/ou cancelamento de quaisquer compromissos que possam ter sido feitos, assim como
pode levar a pedidos de indenização por danos decorrentes de tal violação.

Lorenzo Atzeni

Rafael Shigueru Takarada

Diretor Financeiro

Diretor
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