Código de Conduta dos Parceiros da Red Hat
Na Red Hat, acreditamos ser fundamental agir de forma ética e de acordo com as leis dos países
nos quais fazemos negócios. Contamos com nossos Parceiros para nos ajudar a manter a
confiança de nossos clientes e de uma comunidade mais ampla e, portanto, trabalhamos
apenas com aqueles Parceiros que acreditamos serem honestos e éticos e que se
comprometem a fazer negócios de forma ética.
Este Código de Conduta dos Parceiros (o "Código") tem como objetivo protegermos juntos o
valor de nossos negócios e a força de nossa reputação coletiva, e foi criado com os seguintes
valores essenciais em mente:
LIBERDADE para buscar oportunidades apropriadas de negócios
CORAGEM para agir em face de um comportamento ilegal ou antiético
COMPROMISSO com a conduta comercial legal e ética
RESPONSABILIDADE por todas as nossas ações
Este Código se aplica a todos os Parceiros e seus executivos, diretores, funcionários,
contratados independentes e agentes da Red Hat ("Parceiros"). Levamos a ética, a integridade
e a conformidade com as leis a sério e temos a expectativa de que todos os Parceiros sigam
este Código ao realizar negócios com a Red Hat e seus clientes, clientes em potencial e outros
Parceiros. Sem limitar outros direitos e recursos que possamos ter sob acordos com nossos
Parceiros, se a Red Hat acreditar que um Parceiro não cumpre ou pode deixar de cumprir este
Código, a Red Hat poderá suspender ou encerrar imediatamente seu relacionamento com o
Parceiro.
Conformidade com as Leis e os Regulamentos em Geral
A Red Hat tem a expectativa de que seus Parceiros cumpram todas as leis aplicáveis à conduta
de seus negócios e ao seu relacionamento com a Red Hat, incluindo leis relacionadas à
anticorrupção, contratações públicas, antitruste e concorrência, exportação, direito trabalhista,
privacidade de dados, antidiscriminação, saúde e segurança.
Leis Anticorrupção
Os Parceiros devem cumprir todas as leis anticorrupção aplicáveis, como a Lei dos Estados
Unidos contra Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA). Isso significa, entre outros aspectos,
que os Parceiros não devem pagar ou aceitar pagamento de subornos ou propinas ou procurar
influenciar indevidamente qualquer ato ou decisão de um executivo, funcionário ou candidato
político do governo, inclusive não oferecendo, pagando ou autorizando pagamentos diretos ou
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indiretos ou qualquer item de valor com o objetivo de obter ou manter indevidamente os
negócios ou outras vantagens.
Presentes e Entretenimento
Os Parceiros devem garantir que todas as comodidades comerciais fornecidas aos clientes e a
outras pessoas cumpram as leis, regras e requisitos aplicáveis (incluindo políticas internas do
empregador do destinatário da comodidade). Presentes, entretenimento, viagens e outros
favores nunca devem ser usados para influenciar o julgamento, obter tratamento preferencial
injusto ou obter vantagens indevidas.
Respeito à Competição Justa
Os Parceiros devem cumprir todas as leis antitruste e de concorrência aplicáveis. Essas leis
variam de acordo com o país, mas a Red Hat tem a expectativa de que os Parceiros não se
envolverão em condutas que restrinjam injustificadamente o comércio ou sejam falsas ou
enganosas.
Manutenção da Integridade Financeira
Os Parceiros devem manter seus livros, registros e contas financeiras de acordo com os
requisitos legais, regulamentares e contábeis aplicáveis, e de maneira a refletir com precisão a
verdadeira natureza das transações registradas. Você deve fornecer informações completas e
precisas em todos os seus envios para a Red Hat.
Evitar Informações Privilegiadas (Insider Trading)
Como Parceiro, é possível que você obtenha informações materiais e não públicas sobre a Red
Hat, suas afiliadas ou outras empresas. Você deve usar essas informações somente para os fins
que lhe foram fornecidas. O uso dessas informações para outros fins, como negociar títulos ou
compartilhar informações para permitir que outros negociem títulos, é inadequado e constitui
uma violação deste Código.
Prevenção de Conflitos de Interesses
A justiça e a honestidade nas negociações exigem a capacidade de agir livre de qualquer
influência ou distração imprópria. Se a capacidade de agir com objetividade for comprometida,
pode haver um conflito de interesses. A Red Hat exige que seus Parceiros evitem quaisquer
situações em que a objetividade ou a capacidade de conduzir negócios de maneira honesta e
ética possam ser comprometidas. Se um Parceiro se deparar com um conflito de interesses ou
uma situação que possa criar a aparência de um conflito de interesses em conexão com os
negócios da Red Hat, a Red Hat tem a expectativa de que o Parceiro divulgue o conflito para a
Red Hat.
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Treinamento e conformidade
Com relação aos executivos, diretores, funcionários, subcontratados e agentes de um Parceiro
que possam estar envolvidos direta ou indiretamente nos negócios da Red Hat
("Representantes do Parceiro"), a Red Hat tem a expectativa de que os Parceiros (1) garantirão
que seus Representantes do Parceiro estejam cientes e cumpram este Código, e (2) fornecerão
treinamento regular com o objetivo de garantir que seus Representantes do Parceiro entendam
os problemas descritos neste Código e cumpram seus termos. A Red Hat pode revisar
periodicamente sua conformidade com este Código e solicitar que você ateste que o fez.
Fale Conosco se Algo estiver Errado
Trabalhar em conjunto para lidar com comportamentos potencialmente problemáticos é
fundamental para garantir o sucesso futuro da Red Hat e de seus Parceiros. Entre em contato
conosco imediatamente se tomar conhecimento de qualquer situação ilegal ou antiética que
envolva ou esteja relacionada à venda de produtos ou serviços da Red Hat.
Entre em contato conosco através do endereço Red Hat, Inc. 100 East Davie Street, Raleigh, NC
27601, Aos Cuidados de: General Counsel ou e-mail legal-notices@redhat.com.
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