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1. Visão geral da divisão
Em fevereiro de 2019, anunciamos que estamos nos dividindo em duas empresas independentes. Estamos na
direção certa para concluir a divisão no segundo trimestre de 2020. As duas empresas serão:
▪
▪

Arconic Corporation
Howmet Aerospace Inc.

Tanto a Arconic Corporation quanto a Howmet Aerospace Inc. estarão domiciliadas nos Estados Unidos e terão
sede em Pittsburgh, PA.
A Arconic Corporation é uma fornecedora global de chapas de alumínio, placas e componentes extrudados, bem
como de produtos e sistemas arquitetônicos inovadores que avançam as indústrias aeroespacial, automotiva, de
transporte comercial, industrial e de construção civil. Com mais de 15.000 funcionários em todo o mundo, os
segmentos de negócios que estarão dentro da Arconic Corporation após a divisão informaram receita anual
combinada de mais de US$ 7 bilhões em 2018.

A identidade da marca Arconic Corporation permanecerá

Apresentação da Howmet Aerospace Inc.

Um nome familiar no portfólio da Arconic será renovado em breve como uma empresa autônoma—Howmet
Aerospace Inc. A Howmet Aerospace Inc. está pronta para transformar os setores aeroespacial e de transporte
por disponibilizar a próxima geração de motores aeroespaciais mais econômicos, mais silenciosos e com menor
consumo de combustível, geração de energia mais limpa e transporte terrestre sustentável. Os principais
negócios da Empresa vão se concentrar em componentes de motores a jato, elementos de fixação industriais e
aeroespaciais, peças estruturais para aviões e defesa, bem como rodas de alumínio forjadas para transporte
comercial.
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2. Alterações estruturais e jurídicas
Quando o nome será oficialmente alterado?
Somos uma única empresa até a divisão, que ocorrerá no Dia oficial 1 (no 2 o trimestre de 2020). Antes do Dia
oficial 1, alguns documentos (por exemplo, ordens de compra) começarão a usar o nome Howmet Aerospace
Inc. nos contextos necessários para a continuidade dos negócios.

Como o nome/a marca da empresa será exibido(a) em documentos para o
fornecedor?
Estamos passando pelo processo de atualizar os nomes de nossa empresa / nossa marca nos documentos para
o fornecedor (por exemplo, ordens de compra). Alguns nomes de entidades operacionais e jurídicas que
contenham “Arconic” hoje serão alterados para substituir “Arconic” por “Howmet” no nome, por exemplo.

Haverá alguma alteração nas entidades jurídicas atuais?
Sim. Algumas entidades jurídicas serão alteradas e essas alterações serão detalhadas na Lista de Localização do
Site na página Continuidade do Fornecedor. A maioria das alterações de nomes afeta os negócios da Howmet
Aerospace Inc.
Todas as entidades jurídicas que hoje são subsidiárias da Arconic Inc. continuarão sendo de propriedade integral
da Arconic Corporation ou da Howmet Aerospace Inc. após a divisão.

As alterações de entidade jurídica afetarão os contratos com fornecedores?
Nos casos em que um contrato está atendendo tanto a Arconic Corporation quanto a Howmet Aerospace Inc.,
ou quando ocorre alteração da entidade jurídica, o contrato será modificado. Você será contatado pela equipe
de Divisão de Contratos conforme necessário.
Todos os contratos recebem um identificador numérico que pode ser referenciado nas ordens de compra
emitidas para os fornecedores. Como parte do trabalho de divisão dos contratos, todos os identificadores dos
contratos serão alterados. Os contratos pertencentes à Arconic Corporation terão um sufixo ARC acrescentado
ao identificador do contrato, enquanto os contratos da Howmet Aerospace Inc. terão o acréscimo de um sufixo
HWM. Todas as novas ordens de compra referenciarão os novos identificadores dos contratos e os fornecedores
devem referenciar os novos identificadores dos contratos ao se comunicarem com qualquer uma das empresas.

Onde os fornecedores encontrarão informações de crédito relevantes?
Os dados financeiros pró-forma e a distribuição de ativos e passivos foram disponibilizadas publicamente
quando o Formulário 10 foi apresentado à SEC.
Todas as apresentações à SEC são publicadas nos registros SEC da Arconic ou no site da SEC.
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Como posso entrar em contato com vocês e apresentar minhas perguntas?
Foi configurada uma caixa de correio para perguntas ou preocupações que não tenham sido respondidas neste
documento.
Envie
perguntas
para
a
caixa
postal
de
Continuidade
de
Fornecedores:
ProcurementContractAdmin@arconic.com

3. Sistemas e políticas de compra
As autorizações de pagamentos diretos serão afetadas pela divisão?
Sim. As autorizações de pagamento direto serão afetadas se houver alterações das entidades jurídicas. Nesses
casos, a entidade jurídica solicitará novas permissões e as publicará nos portais de fornecedores da ArconicDirect
ou da HowmetDirect. Informações adicionais sobre a divisão do sistema Arconic Direct podem ser encontradas
na seção 5 abaixo.

Os certificados de isenção fiscal serão afetados pela divisão?
Sim. Os locais afetados pelas alterações das entidades jurídicas deverão emitir um novo certificado de isenção
fiscal aos fornecedores. Após uma alteração da entidade jurídica, o novo certificado de isenção fiscal será emitido
pelo Departamento fiscal.

Onde os fornecedores acessarão os Termos e condições?
Os Termos e Condições (T&Cs) para ambas as empresas serão publicados nas páginas da Internet “Informação
para o fornecedor” à medida que forem disponibilizados. No Dia oficial 1, os T&Cs da Howmet Aerospace Inc.
poderão ser encontrados no site Howmet.com e os T&Cs da Arconic Corporation poderão ser encontrados no
site da Arconic.

As alterações nos Termos e Condições afetarão as ordens de compra abertas?
Não. As POs abertas não serão afetadas pelas revisões dos T&Cs e continuarão sendo regidas pelos T&Cs em
vigor no momento em que a PO foi submetida. Os T&Cs atualmente em vigor contêm disposições que permitem
especificamente à Arconic tomar as ações necessárias relacionadas à divisão sem nenhuma ação adicional exigida
do fornecedor.

Nossas políticas sobre qualidade dos fornecedores serão alteradas?
Não. O padrão de qualidade dos produtos e serviços para a Arconic Corporation ou Howmet Aerospace Inc. não
será diferente dos padrões atualmente exigidos pela Arconic Inc.
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4. Sistemas e políticas de faturamento e pagamento
Os fornecedores serão afetados pelas alterações das contas bancárias?
Algumas alterações da entidade jurídica podem levar à criação de novas contas bancárias. Alguns fornecedores
serão pagos a partir de contas bancárias diferentes das anteriores.

Quando os fornecedores devem começar a enviar faturas para a nova
entidade (por exemplo, Howmet em vez de Arconic)?
O nome indicado na fatura deve corresponder ao nome indicado na ordem de compra. Se o nome da entidade
jurídica for alterado, o nome na fatura deverá refletir essa alteração. O rigor da rejeição de faturas com nomes
errados varia conforme o país; siga as orientações locais.

O que acontecerá com as faturas enviadas para a empresa errada?
No Dia oficial 1, as faturas devem ser enviadas separadamente para cada empresa. Nesse ponto, as ordens de
compra terão o “Endereço de cobrança” atualizado. As faturas enviadas para a empresa errada serão
encaminhadas para o endereço correto da Arconic Corporation ou Howmet Aerospace Inc. até o Dia oficial 1. O
fornecedor será notificado de que enviou a fatura para a empresa errada, mas não precisa tomar nenhuma
providência para resolver o problema.
Após o Dia oficial 1, se a informação em uma fatura não corresponder a uma ordem de compra válida para essa
empresa, a fatura será rejeitada.

Como o programa de Financiamento de Fornecedores do Citi será afetado?
O programa de Financiamento de Fornecedores do Citi continuará a ser utilizado por ambas as empresas após
a divisão. O programa continuará a funcionar da mesma forma que ocorre hoje. Antes do Dia oficial 1, o Citibank
informará aos fornecedores do Financiamento de Fornecedores do Citi que eles usarão o Financiamento de
Fornecedores do Citi para fazer negócios separadamente com a Arconic Corporation e a Howmet Aerospace Inc.
O Citibank também informará ao fornecedor se houver uma alteração na taxa de financiamento para usar o
programa. A partir do Dia oficial 1, os fornecedores começarão a ver as transações no portal de Financiamento
de Fornecedores do Citi tanto para a Arconic Corporation quanto para a Howmet Aerospace Inc.

5. Sistemas e políticas de TI
Quando os endereços de e-mail da Arconic serão alterados para endereços
de e-mail da Howmet Aerospace Inc.?
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Todos os funcionários da Howmet Aerospace Inc. começarão a usar um novo endereço de e-mail @Howmet.com
a partir do Dia oficial 1.

O que aconteceria se um e-mail fosse enviado a um e-mail da Arconic para
um funcionário transferido para a Howmet Aerospace Inc.?
Após o Dia oficial 1, o e-mail @Arconic.com dos funcionários da Howmet Aerospace Inc. será encaminhado para
o e-mail @Howmet.com deles durante um período de seis meses. Após o período de encaminhamento de seis
meses, os e-mails enviados ao endereço @Arconic.com de um funcionário da Howmet Aerospace Inc.
provavelmente terão como resultado uma resposta de não ser possível entregar no sistema de e-mail do
remetente.

Os sistemas de
indisponibilidade?

TI

da

Arconic

enfrentarão

algum

período

de

Sim. Haverá um período de indisponibilidade para os sistemas de compra e pagamento da Arconic, como o
sistema Oracle EBS, devido à divisão dos sistemas de TI. Esteja ciente de que durante essa interrupção, nenhuma
operação poderá ser executada, incluindo: inserir requisições, emitir ordens de compra, receber ordens de
compra, inserir faturas e processar faturas. Nossa equipe de divisão de sistemas envidará os melhores esforços
para comunicar com antecedência assim que os sistemas de compra e pagamento estiverem divididos e
operacionais. A partir desse momento, todas as transações de compras e AP serão realizadas em sistemas
separados. Todos os sistemas funcionarão da mesma forma que antes da interrupção, exceto pelo fato de que
as transações da Howmet Aerospace Inc. e Arconic Corporation serão processadas separadamente.

As interrupções de TI afetarão os pagamentos aos fornecedores?
Não. Os pagamentos aos fornecedores não serão afetados pelas diversas interrupções de TI.

Os fornecedores precisarão atuar nos seus sistemas de TI para vender para a
Howmet Aerospace Inc.?
Sim. Os fornecedores terão que reconfigurar seus sistemas de TI para implementar a divisão da Arconic em duas
empresas separadas.

O ArconicDirect ficará indisponível devido à interrupção?
O ArconicDirect ficará indisponível durante 1 a 4 semanas aproximadamente no primeiro trimestre de 2020, antes
do Dia oficial 1. Nossa equipe de divisão de sistemas envidará os melhores esforços para avisá-lo com
antecedência dessa interrupção. Durante esse período, nossos funcionários e fornecedores não conseguirão
acessar ou realizar quaisquer transações (por exemplo, iClaims, carga de faturas) no ArconicDirect.

O URL ArconicDirect será alterado?
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Os fornecedores que fazem negócios com a Arconic Corporation continuarão a usar o mesmo URL para interagir
com o sistema ArconicDirect; no entanto, quaisquer transações dos fornecedores com a Howmet Aerospace Inc.
não serão tratadas no site do ArconicDirect.
Um novo portal da Internet, o HowmetDirect, está sendo criado para a Howmet Aerospace Inc. e terá a mesma
funcionalidade do ArconicDirect. O sistema HowmetDirect estará localizado em HowmetDirect.com. O site do
HowmetDirect estará disponível no primeiro trimestre de 2020 e todas as transações da Howmet Aerospace Inc.
serão lá gerenciadas para eles nesse momento.
Para ajudar a conduzir os fornecedores até o portal da Internet correto, todos os usuários que acessarem a
página do ArconicDirect serão redirecionados para uma página de apresentação onde serão informados sobre
as diferenças entre o ArconicDirect e o HowmetDirect. Eles então escolherão para qual site desejam ir. A página
de apresentação estará disponível no primeiro trimestre de 2020. Após a divisão, a página de apresentação
deixará de existir, e os fornecedores deverão acessar o site da empresa correta.

Haverá alterações ou interrupções nos serviços da Ariba Network?
Sim. Sim, o sistema da Ariba Network, como muitos dos demais sistemas de TI, deve ser dividido e duplicado
para que ambas as futuras empresas possam continuar a utilizar a Ariba Network. O sistema será duplicado
apenas na América do Norte. A Ariba Network terá disponibilidade limitada a partir do Dia oficial 1. Embora os
fornecedores possam inserir faturas durante esse período, nenhum processamento ocorrerá para faturas ou
ordens de compra até que o sistema esteja novamente disponível pouco tempo depois.

6. Transportes e logística
Quem devo contatar para perguntas sobre transporte e logística?
Tipo de contato

Arconic Corporation

Howmet Aerospace Inc.
Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);
Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)
Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);
Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)

Contato para carga de caminhão

Chris Lawrence
(Chris.Lawrence@arconic.com)

Contato para transporte ferroviário

Chris Lawrence
(Chris.Lawrence@arconic.com)

Contato para modais LTL e outros

Chris Lawrence
(Chris.Lawrence@arconic.com)

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com)

Contato para transporte marítimo
de contêiner

Travis Tipton (Travis.Tipton@arconic.com ou
grpitd@arconic.com)

Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)

Contato para transporte aéreo
internacional
Suporte a operações para
transporte marítimo de contêiner
ou transporte aéreo internacional

Travis Tipton (Travis.Tipton@arconic.com ou
grpitd@arconic.com)

Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)

ArconicTSC@arconic.com

Corey McDonald
(Corey.McDonald@howmet.com)

Contato para pagamento de frete

arconiclogisticssupport@arconic.com

HowmetLogisticsSupport@howmet.com
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Contato para despacho central

ArconicCD@arconic.com ou 1-877-775-7704
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HowmetCD@howmet.com ou 1-219-3254133

Como acesso os sistemas de transporte?
Sistema

Arconic Corporation

Howmet Aerospace Inc.

www.devwaretdw.com

www.devwaretdw.com

rates@arconic.com

HowmetRates@howmet.com

Alterações dos melhores transportes

Sem alterações após a divisão

Todos os nomes dos locais da Howmet
Aerospace Inc. serão atualizados
automaticamente na conta de cada
transportador

Www.Arconic.Com/Carriers

Isto não existirá para os fornecedores da
Arconic

www.howmet.com/carriers

Faturas de fretes

Arconic Corp c/o CT Logistics Team 8, PO
Box 30382, Cleveland, OH 44130, EUA

Howmet Aerospace Inc. c/o CT Logistics
Team 8, PO Box 30382, Cleveland, OH 44130,
EUA

Acessar e aprovar tarifas de carga de
caminhões, LTL e modais diversos
Alterações de solicitação de tarifas
para carga de caminhões, LTL e
modais diversos

(fim)
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