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Prefácio
O Código de Conduta e Ética nos Negócios da Hexagon define, em seu item 3.2, sua conduta junto a
fornecedores.
“Dentro de sua esfera de influência, a Hexagon se esforça para garantir que seus fornecedores sigam os
princípios estabelecidos neste Código. Nos casos em que se verificarem não-conformidades, a Hexagon
entrará em contato com seu fornecedor e imediatamente tomará as providências cabíveis, as quais poderão
consistir na implementação de medidas adequadas para garantir que o problema não se repetirá ou na
substituição do fornecedor.
Ao escolher seus fornecedores, a Hexagon selecionará aqueles com base em uma avaliação geral da
competitividade da oferta. Essa avaliação inclui diversos fatores, além daqueles puramente financeiros, tais
como competência, tecnologia, processo, gestão, logística, liderança e investimentos em melhorias contínuas.
Embora a competitividade da oferta da empresa seja o fator mais decisivo, nosso objetivo é dar uma
preferência aos fornecedores que estão na vanguarda do foco e trabalho ambientais e que atendem às metas
e valores expressos nos dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas nas áreas de direitos humanos,
direitos trabalhistas, meio ambiente e anticorrupção. A Hexagon pode trabalhar em colaboração com seus
fornecedores na implementação desses princípios, os quais podem incluir auditorias para a avaliação de
desempenho.
A Hexagon não comprará de fornecedores que adquiram produtos para a Hexagon de países sujeitos sanções
comerciais ou se o fornecedor ou suas fontes estiverem relacionados em programa de sanções comerciais
ou outra lista de indivíduos ou entidades proscritos em violação à lei aplicável.
Antes da disponibilização de mercadorias, software, tecnologia ou serviços a um fornecedor, a Hexagon
garante que essa disponibilização não constitui exportação ilegal.”
O Código de Conduta e Ética nos Negócios da Hexagon (o “Código”) constitui o pilar do Programa de
Compliance da Hexagon e norteia nosso relacionamento com clientes e fornecedores; ele vai mulo além da
simples conformidade legal e reflete a responsabilidade da Hexagon como líder de mercado na defesa dos
mais altos padrões de conformidade e ética. A Hexagon frequentemente revê e aprimora o seu Código para
refletir a evolução dos padrões industriais e das mudanças na legislação. Embora os esforços de
conformidade da Hexagon contemplam todos os princípios contidos no Código, nossos objetivos consideram
seis áreas de conformidade da ética corporativa com políticas e procedimentos adicionais. Estes seis “pilares”
de conformidade da ética corporativa incluem anticorrupção, antitruste, alfândega, privacidade de dados,
controles de exportação e suprimentos do governo.
Como parte do Grupo Hexagon, a Hexagon Mining obriga-se a aderir ao Código, à conformidade com a
legislação aplicável, ao respeito pelos direitos humanos e pelos padrões de ética social e à proteção do meio
ambiente. Ademais, a Hexagon Mining considera os dez princípios de definidos pelas Nações Unidas ao
desenvolver políticas e práticas aplicáveis.

Código de Conduta do Fornecedor da Hexagon Mining
Janeiro de 2020, 1.ª Edição

2

Os dez princípios do Pacto1 Global rezam:

1.

Empresas deverão apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos internacionalmente
proclamados.
2. Empresas deverão assegurar-se que não são coniventes com o abuso de direitos humanos.
3. Empresas deverão defender a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à
negociação coletiva.
4. Empresas deverão defender a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório.
5. Empresas deverão defender a efetiva abolição do trabalho infantil.
6. Empresas deverão defender a eliminação da discriminação no trabalho e emprego.
7. Empresas deverão apoiar a abordagem preventiva dos desafios ambientais.
8. Empresas deverão adotar iniciativas para promover uma maior responsabilidade ambiental.
9. Empresas deverão encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientais amigáveis.
10. Empresas deverão trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e
suborno.

Junto com o Código, estes princípios foram a base deste Código de conduta do fornecedor (o “Código de
Conduta do Fornecedor”), por meio dos quais a Hexagon Mining se esforça para assumir responsabilidade
pela implementação de padrões sociais, ecológicos e éticos nas empresas e por em prática os princípios de
desenvolvimento sustentável para a rotina de trabalho interno de seus fornecedores.
A Hexagon Mining espera que seus fornecedores e parceiros compartilhem este compromisso e aceitem
este Código de Conduta do Fornecedor, de modo a atuarem como os mais altos padrões éticos e em
conformidade com os requisites legais e regulatórios, e com os bons costumes. Não obstante, os
fornecedores deverão obedecer à legislação aplicável, diretrizes, contratos e padrões geralmente exigidos.
A verificação do Código de Conduta do Fornecedor também faz parte do processo de seleção e aprovação
de fornecedores da Hexagon Mining. Ademais, nós não apenas esperamos que nossos fornecedores
implementem estes padrões, mas que também os implementem e os verifiquem em suas respectivas cadeias
de suprimentos.

1

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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1. Ética
A fim de serem socialmente responsáveis, espera-se de fornecedores e
parceiros que ajam de maneira ética e com integridade.
Estes requisites incluem:
Concorrência justa
Espera-se de fornecedores e parceiros que ajam de maneira justa nos negócios e respeitem as leis
atuais de antitruste e concorrência.

Integridade nas transações comerciais
Espera-se que os fornecedores proíbam, não pratiquem ou tolerem qualquer forma de corrupção,
extorsão, deslealdade ou peculato. Espera-se que os fornecedores não ofereçam ou aceitem subornos
ou qualquer outro pagamento ilegal. Além disso, espera-se dos fornecedores que não ofereçam aos
empregados da Hexagon Mining presentes ou outras gratificações para benefício pessoal.

Minerais de conflito
Os fornecedores e parceiros devem garantir que produtos fornecidos à Hexagon Mining não contenham
metais derivados de minerais ou de seus derivados originários de regiões de conflito que direta ou
indiretamente financiem ou beneficiem grupos armados..

Criar canais para denúncias de práticas ilegais
Os fornecedores devem estabelecer canais de comunicação para que seus funcionários denunciem
qualquer comportamento ilegal suspeito. Todo relatório deve ser tratado confidencialmente. Os
fornecedores devem realizar uma investigação com base no relatório e, quando necessário, tomar as
medidas cabíveis.

Proteger informações confidenciais e direitos de propriedade intelectual
Os fornecedores devem usar informações confidenciais de maneira adequada, protegendo-as. Os
fornecedores devem garantir que os dados confidenciais e os direitos de propriedade intelectual válidos
de seus próprios funcionários e de seus parceiros de negócios sejam adequadamente protegidos.
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2. Tratamento dos Empregados
Espera-se de Fornecedores e Parceiros que respeitem os direitos
humanos dentro de suas empresas e tratem seus empregados de forma
justa e respeitosa.
Isto inclui os seguintes aspectos:
Jornada de trabalho, remuneração e outros benefícios
Espera-se que os fornecedores cumpram os regulamentos atuais relativos à jornada de trabalho.
Também é esperado que os empregados dos fornecedores recebam remuneração que esteja de
acordo com as leis aplicáveis e que garanta um padrão de vida adequado. Espera-se que os
fornecedores concedam a seus funcionários remuneração e outros benefícios justos e competitivos.
Fornecedores devem pagar seus funcionários em tempo hábil. Recomenda-se que os fornecedores
ofereçam a seus funcionários oportunidades de treinamento adicionais apropriadas.

Diversidade e inclusão
Espera-se que o tratamento igualitário de todos os funcionários seja um princípio básico das políticas
da empresa do fornecedor. A Hexagon Mining incentiva os fornecedores a criarem um ambiente de
trabalho inclusivo e assistencial e a respeitar a diversidade ao selecionar seus funcionários e
subcontratados.
→ Ética nos negócios da Hexagon Mining

Tratamento justo
Espera-se que os fornecedores tratem seus funcionários de forma justa, livre de assédio e abuso
sexual, agressão corporal ou tortura, coerção mental ou física, assédio moral e da ameaça desse tipo
de tratamento. Também é esperado que os fornecedores não rescindam contratos de trabalho sem
justa causa e que, quando os contratos de trabalho forem rescindidos por justa causa, isso não será
feito sem o fornecimento das respectivas evidências.

Liberdade de escolha no emprego
Não toleramos qualquer forma de escravidão, servidão ou trabalho forçado ou qualquer tráfico de
pessoas em nossa cadeia de suprimentos.

Prevenção do trabalho infantil
A Hexagon Mining se opõe ao trabalho infantil em sua cadeia de suprimentos. Os fornecedores devem
evitar qualquer forma de trabalho infantil em suas empresas. A definição de trabalho infantil é aquela
contida nos princípios do Pacto Global das Nações Unidas.
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3. Proteção à saúde, ao meio ambiente e
qualidade
Espera-se de fornecedores e parceiros que forneçam um ambiente de
trabalho seguro e saudável em suas empresas. Além disso, espera-se
que eles atuem de maneira consciente em relação ao meio ambiente e à
forma de conservação de seus recursos. Fornecedores devem assegurar
a qualidade em seus processos corporativos.
Isto inclui os seguintes aspectos:
Resíduos e emissões
Os fornecedores devem estabelecer processos e sistemas que evitem desperdícios desnecessários.
Além disso, a segurança dos resíduos, das emissões de gases e dos rejeitos durante o manuseio,
transporte, armazenamento e reciclagem deve ser absolutamente garantida. Quaisquer atividades que
possam ter um impacto negativo na saúde humana ou no meio ambiente devem ser tratadas,
mensuradas e controladas de maneira apropriada antes da liberação de qualquer substância no meio
ambiente.

Saúde e segurança no local de trabalho
Espera-se que os fornecedores protejam seus funcionários contra quaisquer riscos químicos, biológicos
e físicos e contra tarefas fisicamente exigentes no local de trabalho, bem como contra riscos associados
a quaisquer infraestruturas usadas por seus funcionários. Os fornecedores devem prover controles
adequados, procedimentos de trabalho seguro, manutenção preventiva e medidas técnicas de proteção
necessárias para mitigar os riscos de saúde e segurança no local de trabalho.

Normas de saúde, segurança, meio ambiente e de qualidade
Fornecedores devem cumprir todas as normas aplicáveis de qualidade, saúde, segurança e meio
ambiente. Todas as permissões, licenças e registros necessários devem ser obtidos e mantidos
atualizados. Fornecedores devem cumprir seus requisitos operacionais e declaratórios.
Suppliers are expected to comply with all applicable quality, health, safety and environmental
regulations. All required permits, licences and registrations should be obtained and kept up-to-date.
Suppliers should fulfil their operational and reporting requirements.

Planejamento, informações de risco e treinamento em situações de emergência
Espera-se que os fornecedores disponibilizem informações de segurança sobre os riscos identificados
no local de trabalho e treinem seus empregados de maneira correspondente para garantir que estejam
adequadamente protegidos. Fornecedores devem identificar e avaliar situações de emergência
prováveis e potenciais no local de trabalho. O impacto dessas situações deve ser minimizado com a
implementação de planos de emergência e ação.
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Segurança do Produto
As fichas de dados de segurança do material que contêm todas as informações relevantes sobre
segurança necessárias devem ser disponibilizadas pelos fornecedores para todas as substâncias
perigosas, e devem ser fornecidas à Hexagon Mining e terceiros em caso de necessidade legítima.

Segurança do Processo
Fornecedores devem possuir programas de segurança vigentes para gerenciar e manter todos os seus
processos de produção de acordo com os padrões de segurança aplicáveis. Para instalações
perigosas, o fornecedor deve realizar análises de risco específicas e implementar medidas que evitem
a ocorrência de incidentes tais como emissões e / ou explosões de produtos químicos.

Requisitos de qualidade e conformidade
Espera-se que os fornecedores atendam aos requisitos de qualidade geralmente reconhecidos ou
acordados contratualmente, a fim de proverem bens e serviços que atendam consistentemente às
necessidades da Hexagon Mining, bem como serviços adequados e seguros para o uso pretendido.
O fornecedor garante que os produtos fornecidos à Hexagon Mining não contêm nenhuma substância
proibida por lei, em particular as previstas pela Diretriz RoHS (2011/65 / UE) e o Regulamento REACH
(Nº 1907/2006). Não obstante, os produtos entregues devem ser fabricados de acordo com as demais
normas exigidas por lei. Mais ainda, o fornecedor concorda com a obrigação de informação de acordo
com o artigo 33 do Regulamento REACH caso algum produto fornecido contiver substâncias de alto
risco (substâncias SVHC) superiores a 0,1% (p / p). Isso requererá aprovação prévia por escrito da
Hexagon Mining.

Proteção de recursos e do cliente
Fornecedores devem usar recursos naturais (ex.: água, fontes de energia, matérias-primas) com
moderação. Os impactos negativos no meio ambiente e no clima devem ser minimizados ou eliminados
na fonte ou por práticas como a modificação dos processos de produção, substituição de materiais,
conservação e reciclagem. Os fornecedores devem se engajar no desenvolvimento e uso de produtos
e processos ecológicos para reduzir o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa.

Medidas de segurança
Fornecedores devem possuir boas práticas de segurança ao longo de suas cadeias de suprimentos,
além de manter processos e padrões projetados para assegurar a integridade de cada remessa para a
Hexagon Mining, desde a origem até o destino e ao longo de todos os pontos intermediários.
Espera-se que os fornecedores implementem as medidas necessárias e apropriadas em sua área de
responsabilidade para garantir que os produtos da Hexagon Mining, seus componentes viáveis ou
matérias-primas, bem como o “know-how” correspondente, não acabem nas mãos de falsificadores ou
de terceiros e não saiam da sua cadeia de suprimentos.
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4. Sistemas de Gestão de Fornecedores
Espera-se dos fornecedores que implementem sistemas de gestão para
facilitar a conformidade com as normas aplicáveis às suas empresas e
promover a melhoria continua quanto às expectativas definidas neste
Código de Conduta do Fornecedor.
Isto inclui os seguintes aspectos:
Documentação
Espera-se que os fornecedores gerem documentação adequada para demonstrar que compartilham os
princípios e valores expressos neste Código de Conduta do Fornecedor. Esta documentação poderá
ser revisada pela Hexagon Mining mediante acordo mútuo.

Melhoria contínua
Espera-se que os fornecedores aprimorem continuamente seus desempenhos sustentáveis por meio
da implementação de medidas apropriadas.

Comunicação de critérios de sustentabilidade ao longo da cadeia de suprimentos
Fornecedores devem comunicar os princípios definidos neste Código de Conduta do Fornecedor a toda
sua cadeia de suprimentos.

Requisitos legais e outros
Fornecedores devem cumprir todas as leis, regulamentos, contratos e padrões geralmente
reconhecidos.

Gestão de riscos
Fornecedores devem implementar processos para identificar, determinar e gerenciar riscos em todas
as áreas abordadas por este Código de Conduta do Fornecedor e com relação a todos os requisitos
legais aplicáveis.

Treinamento
Fornecedores devem estabelecer medidas de treinamento apropriadas para permitir que seus gerentes
e funcionários obtenham um nível satisfatório de conhecimento e compreensão do conteúdo deste
Código de Conduta do Fornecedor, das leis e regulamentos aplicáveis e dos padrões geralmente
reconhecidos.

Compromisso e idoneidade
Os fornecedores são incentivados a atender às expectativas estabelecidas neste Código de Conduta
do Fornecedor, alocando recursos apropriados em suas empresas.
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5. Contato
Em caso de dúvidas sobre este Código ou sobre as políticas da Hexagon, ou para denunciar uma
violação suspeita, por favor, entre em contato com:
Hexagon Mining Legal and Compliance
Phone: +55 (31) 3289-9036
legal.min@hexagonmining.com

6. Links
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ética da Empresa Hexagon Mining
Conformidade e Padrões da Hexagon Mining
Gestão de Qualidade da Hexagon Mining
Valores da Hexagon Mining
Política de Privacidade da Hexagon Mining
Código de Conduta e Ética nos Negócios da Hexagon
Relatório de Sustentabilidade
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