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CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA
PARA O FORNECEDOR
Apresentação
Nós na ANDRITZ estamos comprometidos com a integridade, respeito, confiabilidade e sustentabilidade
como valores fundamentais do modo como fazemos negócios, os quais já foram estabelecidos em nosso
próprio Código de Conduta e Ética nos Negócios. Estamos cientes de que a nossa capacidade de
atender nossos próprios padrões de conformidade e os dos nossos clientes depende, em grande parte,
do modo como trabalhamos em conjunto com nossos fornecedores. Assim, esperamos que nossos
fornecedores sigam um conjunto de regras para termos certeza de que trabalhamos com base nos
mesmos valores e princípios.
Portanto, este Código de Conduta e Ética da ANDRITZ para o Fornecedor (“Código do Fornecedor”)
estabelece os requisitos mínimos para todos os fornecedores fazerem negócios com a ANDRITZ. Ele
deverá fazer parte de todos os contratos celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ e seus
fornecedores.
1. Requisitos da organização e responsabilidade pela gestão
A ANDRITZ exige que seus fornecedores estabeleçam e mantenham procedimentos de conformidade
adequados, a fim de permitir o cumprimento eficaz deste Código d o Fornecedor ou da política
equivalente ou código de conduta do próprio fornecedor.
 Os procedimentos do fornecedor devem incluir no mínimo: (i) identificação de um ou mais indivíduos

com autoridade de gestão sênior que seja responsável pela implementação do sistema de
gerenciamento de conformidade (oficial de compliance ou diretor da empresa); (ii) identificação das
principais áreas de risco de conformidade; (iii) definição de política, com a implementação de
instruções escritas para os funcionários envolvidos; (iv) programas sistemáticos de treinamento de
conformidade; (v) procedimentos para o acompanhamento da eficácia do sistema de conformidade e
para a imposição de sanções em caso de infração e (vi) sancionar quaisquer violações às normas de
conformidade.
 Solicitamos também ao fornecedor que comunique este Código do Fornecedor da ANDRITZ aos seus
funcionários que estejam relacionados com os negócios da ANDRITZ. Além disso, o fornecedor deve
exigir os mesmos padrões ou padrões equivalentes de conformidade do s fornecedores e parceiros de
negócios que ele utiliza ou pretende utilizar para entregar materiais ou prestar serviços à ANDRITZ.
2. Direitos humanos e condições justas de trabalho
A ANDRITZ espera que seus fornecedores apoiem e protejam os direitos humanos no local de trabalho e
atividades comerciais do fornecedor e que garantam que as condições de trabalho estão de acordo com
a lei e com as normas e convenções internacionalmente aplicáveis (tais como a OIT, OCDE ou iniciativa
do Pacto Global das Nações Unidas). Em especial, o fornecedor deverá:











não compactuar com violações dos direitos humanos no âmbito da sua esfera de influência;
reconhecer e respeitar o direito de livre associação e de negociação coletiva dos funcionários;
não se envolver com ou se beneficiar de qualquer tipo de trabalho forçado ou involuntário;
não se envolver com ou se beneficiar de qualquer tipo de trabalho infantil e, em especial, não contratar
nenhum trabalhador com menos de 15 anos de idade (abaixo de 14 anos de idade em alg uns países
em desenvolvimento) ou de uma idade mínima mais elevada, de acordo com a legislação nacional que
esteja em conformidade com a Convenção 138 da OIT sobre Trabalho Infantil;
não praticar qualquer tipo de discriminação na contratação e práticas de emprego por motivos de raça,
cor, origem étnica, religião, nacionalidade, sexo, orientação sexual, idade, capacidade física, estado de
saúde, opinião política ou social, associação com sindicatos ou estado civil;
pagar todos os trabalhadores um salário que não seja um valor menor que o salário mínimo exigido por
lei ou regulamentos aplicáveis do mercado (tais como acordos coletivos de trabalho ou equivalente);
garantir que as condições de trabalho, incluindo férias, tempo de trabalho e períodos de licença são
compatíveis com as leis obrigatórias ou regulamentos aplicáveis do mercado;
garantir que o local de trabalho seja seguro e não traga riscos para a saúde, estabelecer estruturas
organizacionais e procedimentos adequados para a gestão eficaz dos riscos à saúde e à segurança, e
treinar funcionários quanto a estes procedimentos. Procedimentos e planos adequados devem ser
desenvolvidos e publicados.
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3. Responsabilidade ambiental e sustentabilidade
A ANDRITZ espera que seus fornecedores administrem suas operações de forma responsável, visando
cumprir os requisitos ambientais definidos nas leis, regulamentações ou autorizações aplicáveis.
Esperamos que nossos fornecedores atendam ou excedam aos requisitos estabelecidos nas leis e
regulamentos ambientais aplicáveis. O fornecedor é responsável pela gestão, medição e redução do
impacto ambiental de suas instalações. Áreas de foco específicas incluem emissões atmosféricas;
redução de resíduos, recuperação e gestão; uso e descarte de água; e emissões de gases de efeito
estufa. Em especial, o fornecedor deverá:
 obter e manter as licenças e autorizações necessárias e cumprir com os requisitos de reporte nelas

estabelecidas;
 envidar esforços para evitar ou reduzir resíduos ou emissões resultantes das suas atividades e

descartar resíduos de uma forma legal e responsável;
 instalar um sistema de gestão ambiental (por exemplo, ISO 14001 ou equivalente) em seus locais de

trabalho para se certificar de que medidas sejam implementadas para proteger o meio ambiente e para
estar em conformidade com todos os processos relacionados;
 Relatar qualquer incidente ambiental ao gerente do local onde ocorreu o incidente e, se necessário , ao
gerente da unidade de negócios da ANDRITZ quando estiver trabalhando para a ANDRITZ.
4. Integridade comercial
A ANDRITZ exige que seus fornecedores realizem negócios em conformidade com os requisitos legais e
cumpram com os padrões de ética nos negócios internacionalmente acordados. Em especial, o
fornecedor deve:
 cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis no país onde executa suas atividades;
 não participar ou não tolerar qualquer forma de corrupção, suborno, extorsão ou peculato. Em especial,

os fornecedores não devem se envolver direta ou indiretamente com ou tolerar qualquer forma de
concessão de pagamento ou algo de valor em favor de funcionários do governo e funcionários de
parceiros de negócios com o objetivo de influenciar a tomada de decisão em violação da lei. Sistemas
de gestão de conformidade dos fornecedores devem estar em conformidade com a Lei de Práticas
Corruptas no Exterior dos EUA, Lei de Suborno do Reino Unido, e a Convenção da OCDE sobre o
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais
Internacionais. Isto significa que os fornecedores não podem oferecer, prometer, dar, ou autorizar
qualquer tipo de suborno ou propina para obter ou manter negócios ou qualquer vantagem comercial
indevida;
 cumprir com as leis antitruste e de concorrência justa. Em especial, é necessário garantir que os
fornecedores não discutam temas que possam violar ou que pareçam violar as leis da concorrência,
como a fixação de preços; termos de venda; manipulação das propostas; divisão de mercados,
territórios ou clientes; vinculação e agrupamento de produtos; uso de práticas comerciais enganosas;
ou abuso de uma posição dominante no mercado;
 evitar conflitos de interesse, principalmente na divulgação de qualquer interesse financeiro que um
funcionário da ANDRITZ possa ter no fornecedor, e não oferecer ou conceder, direta ou indiretamente,
qualquer benefício a um funcionário da ANDRITZ visando a obtenção de negócios da empresa. Os
fornecedores não devem influenciar ou tentar influenciar os funcionários da ANDRITZ ou seus familiares
fornecendo presentes, favores, entretenimento, benefícios pessoais, ou conceder tratamento
preferencial que esteja acima de uma dimensão modesta e/ou razoável que possa claramente ser
considerado uma exibição culturalmente aceitável de boas maneiras nos negócios ou hospitalidade. No
entanto, nenhum presente ou favor deve ser concedido que possa ser interpretado como tendo a
intenção ou que tente influenciar o processo objetivo de tomada de decisão pelos nossos funcionários;
 cumprir com as regras de informação privilegiada. A ANDRITZ AG é uma empresa de capital aberto na
Bolsa de Valores de Viena. Enquanto estiver trabalhando conosco, você pode ocasionalmente ter
acesso a informações "privilegiadas" não públicas sobre a ANDRITZ e as empresas com as quais
executamos negócios. Se tal informação não pública sobre a ANDRITZ ou sobre seus parceiros
comerciais forem consideradas por um investidor razoável quando estiver decidindo na compra, venda
ou manutenção de ações dessas empresas, esta será considerada informação material não pública (ou
"privilegiada"). A compra ou venda de valores mobiliários, como ações ou opções, com base em
informações privilegiadas é uma violação da lei de valores mobiliários e é estritamente proibido.
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5. Controle de exportação
A ANDRITZ exige que seus fornecedores cumpram com as leis de controle de exportação e respeitem as
sanções ou proibições de exportação. Se necessário, o fornecedor deverá obter as licenças de
exportação exigidas e/ou ajudar a ANDRITZ na obtenção dessas licenças de exportação.
Nossos clientes, stakeholders e autoridades públicas esperam o nosso cumprimento com as leis
internacionais de comércio. Isso se estende à nossa conformidade com os vários controles de exportação
e importação que se aplicam ao nosso trabalho. Esperamos que nossos fornecedores façam o mesmo.
Como fornecedor da ANDRITZ, você deve seguir os vários controles de exportação e importação que
regulamentam o seu trabalho. Se você se envolver com atividades comerciais, esteja seguro de que você
conhece e segue as regras e regulamentos que se aplicam ao seu trabalho. Além disso, os fornecedores
devem respeitar as sanções comerciais internacionais.
6. Direitos de propriedade intelectual, segredos comerciais e proteção de dados
A ANDRITZ exige que seus fornecedores respeitem os direitos de propriedade intelectual e segredos
comerciais de terceiros e protejam os nossos próprios direitos de propriedade intelectual, segredos
comerciais e dados pessoais ou dos nossos clientes que você, como fornecedor, pode tomar
conhecimento durante a execução do contrato com a ANDRITZ.
7. Comprometimento do fornecedor e obrigações contratuais
O compromisso por parte dos fornecedores de cumprir com este Código do Fornecedor deve ser a base
da nossa relação comercial. Este Código do Fornecedor deverá fazer parte de qualquer contrato
celebrado entre você como fornecedor e qualquer empresa da ANDRITZ (ANDRITZ AG e suas afiliadas),
independentemente de ser expressamente incorporado ao contrato por referência ou não;
 No entanto, ao entrar em um contrato conosco, o fornecedor pode ser novamente solicitado a

reconfirmar a sua conformidade com este Código do Fornecedor.
 Exigimos que nossos fornecedores transmitam padrões de conformidade de fornecedores equivalentes

aos seus próprios fornecedores, a fim de garantir que a cadeia de suprimentos esteja em conformidade
com os valores de conformidade estabelecidos no presente documento.
 O fornecedor deve se responsabilizar por garantir o cumprimento do Código do Fornecedor por seus
funcionários, representantes da empresa, bem como subcontratados e parceiros de negócios que o
fornecedor esteja usando para fornecer produtos e/ou serviços quando estiver realizando negócios
com a ANDRITZ.
8. Reporte, monitoramento e sanções
Caso você, como fornecedor, tenha conhecimento de uma violação a este Código do Fornecedor, você
deve reportar essa violação a nós (ver item 9 abaixo sobre os contatos no nosso departamento de
compliance). Dependendo da gravidade da infração, medidas corretivas adequadas podem ser
solicitadas ao fornecedor pela ANDRITZ, incluindo a cessação da cooperação com um funcionário ou
subfornecedor do fornecedor. Enquanto as medidas corretivas solicitadas não forem implementadas, a
ANDRITZ pode reter os pagamentos eventualmente devidos ao fornecedor. Caso a medida corretiva
solicitada não possa evitar ou reparar danos à ANDRITZ, ou se a violação do Código do Fornecedor for
considerada uma relevante infração contratual, a ANDRITZ terá o direito de rescindir imediatamente o
contrato com o fornecedor. Tal rescisão é independente da obrigação do fornecedor de indenizar danos
ou perdas incorridos pela ANDRITZ.
O acompanhamento regular é um elemento importante do nosso programa de conformidade com o
fornecedor. O fornecedor pode, portanto, ser convidado a preencher um questionário de conformidade
do fornecedor, a fim de fornecer mais detalhes sobre o seu sistema de gerenciamento de compliance.
Poderemos possivelmente querer ter uma reunião presencial e uma auditoria no local para verificar
elementos importantes do sistema de compliance do fornecedor e, eventualmente, definir um objetivo de
organização de cumprimento junto com o fornecedor. Isto faz parte dos nossos esforços para melhorar
continuamente o nosso sistema de gestão de conformidade do fornecedor. O fornecedor deve, portanto,
concordar em apoiar tais verificações de conformidade e auditorias e em não reter, sem motivo razoável,
qualquer informação relevante exigida por nós para avaliar a qualidade do seu sistema de gerenciamento
de conformidade. Restrições de confidencialidade razoáveis (não divulgação) podem ser acordadas para
tais auditorias, mas o fornecedor deve concordar que tais dados podem ser divulgados aos clientes para
os quais pretendemos usar seus materiais ou serviços.
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9. Informações de contato no Departamento de Compliance da ANDRITZ
A ação correta às vezes pode ser difícil de determinar. Caso não saiba o que fazer em uma determinada
situação ou tenha qualquer outra dúvida, primeiro procure a orientação d os recursos internos da sua
empresa. Para efeitos de implementação do presente Código do Fornecedor, você está convidado a
entrar em contato com os seguintes recursos na ANDRITZ:
 Departamento de Compliance do Fornecedor: suppliercompliance@ANDRITZ.com
 Departamento de Compliance do Grupo: principalmente se você quiser denunciar alguma violação,

pedimos também relatar enviando um e-mail para: compliance@ANDRITZ.com além de informar a sua
pessoa de contato na ANDRITZ
 Central Telefônica de Ajuda da ANDRITZ nos EUA (somente para os fornecedores americanos e

fornecedores dos nossos afiliados nos EUA): Além de recursos próprios de denúncias da sua empresa,
você pode ligar para: 1-866-9ANDRITZ. A Central Telefônica de Ajuda da ANDRITZ da área de
compliance é um serviço de telefone externo que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e
somente nos EUA. Estão disponíveis telefonistas para os vários idiomas falados pelos nossos
fornecedores e seus funcionários. Você pode fazer denúncias de forma anônima onde for permitido
pela legislação local, embora manter o anonimato possa limitar a nossa capacidade de investigar
totalmente as suas denúncias.
Vamos unir forças para fazer com que compliance se torne uma ferramenta para aumentar as
oportunidades de negócios e ganhar uma vantagem competitiva na prática de negócios éticos!
20.08.2015
A versão original do presente Código de Conduta para Fornecedores está em Inglês. No caso de haver
quaisquer divergências entre a versão original em Inglês e a tradução em Português, a versão em Inglês
deverá prevalecer.
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