Normas para
fornecedores

Como parte do compromisso contínuo da Arconic com as práticas de negócios éticas e
sustentáveis, nos dedicamos a trabalhar em parceria com nossos fornecedores, contratantes,
consultores e todos com quem fazemos negócios (coletivamente, ‟Fornecedores”) para
garantir a consistência com esses princípios.
Embora reconheçamos que haja ambientes legais e culturais diferentes com os quais nossos
Fornecedores trabalham, acreditamos que esses princípios são comuns em todo o mundo.
Desenvolvemos Normas para Fornecedores envolvendo esses princípios para esclarecer aos
Fornecedores nossa expectativa com base na declaração dos nossos valores e a nossa missão.

Temos a expectativa e confiança de que nossos Fornecedores honrarão esses Valores e as
práticas correspondentes que formam as Normas para Fornecedores da Arconic e garantem
que seus funcionários, representantes, subfornecedores e subcontratantes façam o mesmo.
Esses valores constituem a base do Código de Conduta da Arconic e podem ser acessados em:
http://www.arconic.com/global/en/who-we-are/code-of-conduct.asp.
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Os nossos Fornecedores devem conduzir seus negócios com ética
e integridade. Isso inclui:
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

Respeitar as leis locais, nacionais e internacionais, incluindo as normas, deveres, regras e
regulamentações, como aquelas relacionadas ao meio ambiente, comércio internacional,
relações de trabalho, direitos humanos, práticas de saúde e segurança e política antitruste.
Conduzir os negócios com ética e em conformidade com a Lei norte-americana de
combate às Práticas de Corrupção no Exterior e todas as outras convenções anticorrupção,
leis, regras e regulamentações antissuborno.
Compreender e respeitar as obrigações da Arconic e seus funcionários para manter
conformidade com a Política Anticorrupção da Arconic, incluindo o Procedimento para
Presentes e Cortesias publicado em http://www.arconic.com/global/en/investors/anticorruption-policy.asp.
Reunir as informações de concorrentes por meio legal e não compartilhar informações
confidenciais que pertencem à Arconic ou a terceiros sem permissão por escrito.
Fornecer transparência na cadeia de suprimentos, desde a fonte original até Arconic de
acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, incluindo a norma do programa de
minerais de conflito da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos que
implementam a lei Dodd-Frank.
Divulgar qualquer conflito de interesse real ou em potencial à gerência da Arconic para
análise e disposições adequadas. Exemplos incluem, sem limitação: um funcionário da
Arconic ou seu parente que tem interesse de propriedade ou controle no seu negócio, sua
empresa empregando um funcionário da Arconic ou parente de um funcionário da
Arconic ou qualquer outra relação entre funcionário de ambas as organizações que possa
causar um conflito de interesse real ou em potencial.
Representar produtos, serviços e preços com honestidade e precisão.
Manter padrões de negócios justos em publicidade, vendas e concorrência.
Conduzir os negócios com um comprometimento de ser o máximo transparente possível,
com boas práticas de governabilidade e confidencialidade comercial.
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Os nossos Fornecedores devem operar de maneira ecologicamente
responsável e eficiente para minimizar os impactos adversos sobre
o meio ambiente. Isso inclui:
▪

▪
▪

▪
▪

▪

Manter conformidade com todas as leis, normas e regulamentações governamentais
aplicáveis relacionadas ao meio ambiente, inclusive no tratamento de resíduos das
operações.
Escolher processos e produtos com uso eficiente de energia sempre que disponíveis.
Implementar sistemas disponíveis para reduzir ou eliminar o desperdício de todos os
tipos, incluindo medidas de conservação e reciclagem, reutilização ou reposição de
materiais.
Participar ativamente do gerenciamento de riscos ambientais, identificar perigos, avaliar
os riscos propostos ao meio ambiente e implantar soluções.
Encorajar o envolvimento da comunidade a fim de ajudar a estimular o desenvolvimento
social e econômico e contribuir para a sustentabilidade das comunidades nas quais
operam.
Comprometer-se com uma operação segura e ambiente de trabalho saudável para todos
os funcionários, inclusive sem drogas e sem armas.

Os nossos Fornecedores devem ser nossos parceiros, a fim de criar
processos, tecnologias, ideias e produtos mais eficientes. Isso
inclui:
▪
▪
▪

Estimular inovações contestadoras que proporcionam à Arconic uma vantagem
competitiva, ao mesmo tempo em que mantêm altos padrões de excelência.
Colaborar com a Arconic no sentido de aumentar a demanda e as vendas dos nossos
produtos.
Facilitar os nossos objetivos de sustentabilidade e meio ambiente, ainda que em busca de
mais eficiência nos custos.
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Os nossos Fornecedores devem assegurar os direitos humanos de
todos os indivíduos envolvidos nas operações, incluindo
comunidades locais e trabalhadores. Isso inclui:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Sob quaisquer circunstâncias, nunca participar de tráfico humano, uso de trabalho infantil
ou trabalho forçado, como, por exemplo, trabalho prisional, trabalho por obrigação,
trabalho forçado, escravidão ou servidão.
Respeitar a dignidade humana e os direitos dos trabalhadores, indivíduos e comunidades
associadas às operações.
Proibir qualquer tipo de punição corporal, discriminação, assédio ou abuso de candidatos
ou trabalhadores.
Assegurar que a remuneração dos funcionários atinja ou exceda o padrão mínimo legal e
que esteja totalmente em conformidade com as leis aplicáveis.
Reconhecer e respeitar a liberdade individual dos funcionários de aderirem ou não a
associações ou organizações legalmente autorizadas.
Ter uma declaração de Oportunidades Iguais de Trabalho ou Código de Conduta que não
permita discriminação com base na raça, cor, religião, nacionalidade, deficiências, sexo,
orientação sexual, identidade/expressão de gênero, status de veterano, informações
genéticas ou idade do indivíduo (dentro dos limites legais).

Nossos Fornecedores devem estar comprometidos com a melhoria
contínua e excelência de qualidade, não devem comprometer a
ética, segurança ou obrigações legais em nome da rentabilidade.
Isso inclui:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Manter um ambiente de controle financeiro forte e a divulgação pública, quando
necessário, dos resultados financeiros.
Seguir as normas da Lei Sarbanes-Oxley (SOX) dos Estados Unidos ou equivalente na
divulgação de relatórios financeiros.
Preparar balanços financeiros de acordo com os princípios de contabilidade geralmente
aceitos.
Manter registros precisos e apropriados de todas as operações de negócios e transações
de acordo com as políticas de retensão aplicáveis e com o estatuto de limitações.
Assegurar a qualidade dos materiais e serviços fornecidos a tempo e de acordo com as
especificações da Arconic.
Comunicar oportunamente à Arconic qualquer não conformidade interna ou na cadeia de
valores ou outros desenvolvimentos que possam afetar a capacidade dos Fornecedores de
atender aos padrões de conformidade em tempo.
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▪
▪
▪

Respeitar os contratos e acordos executados.
Comunicar prontamente os problemas à Arconic que possam afetar o desempenho,
investigar a causa-raiz e implantar todas as ações corretivas necessárias.
Disponibilizar prontamente as informações relevantes mediante solicitação daqueles que
buscam verificar a conformidade.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os Fornecedores devem apresentar e conduzir a contabilidade de acordo com esses
princípios em toda a cadeia de suprimentos.
Para informações adicionais a respeito da Missão e Valores da Arconic e programas de
Sustentabilidade, Sustentabilidade do Fornecedor, Ética e Conformidade, visite
www.arconic.com.

RELATO DE PREOCUPAÇÕES
Para informar uma atividade ou uma preocupação (inclusive qualquer suspeita de violação da
lei ou destas normas) por meio da Linha de Integridade da Arconic (disponível 24 horas por
dia), consulte: http://www.arconic.com/global/en/who-we-are/integrity-line.asp.
Para outras preocupações ou perguntas em geral a respeito das Normas para Fornecedores
da Arconic, entre em contato com ProcGlobalCompliance@arconic.com.
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