CÓDIGO DE CONDUTA E DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE PARA FORNECEDORES
Preâmbulo
A COVENTYA desenvolve e fornece produtos químicos especiais para galvanoplastia e
acabamento de superfícies em mais de 60 países, nos cinco continentes. Nossos clientes incluem
finalizadores de superfície, que se beneficiam de nossas tecnologias inovadoras, nosso
atendimento ao cliente e inúmeras aprovações de produtos nas Montadoras Automotivas. Somos
uma empresa consciente e esperamos a mesma conduta de todos aqueles com quem a
COVENTYA faz negócios.
O Código de Conduta da COVENTYA para Fornecedores define nossas expectativas quanto aos
nossos fornecedores. Para garantir a conformidade com esses requisitos, buscamos uma
cooperação próxima com nossos fornecedores. Ao mesmo tempo, esperamos que nossos
fornecedores comuniquem esses requisitos dentro da sua cadeia de fornecimento e obtenham a
confirmação de seus fornecedores de que irão aderir a esses requisitos.
Proteção Ambiental
Esperamos que nossos fornecedores assumam responsabilidade ambiental em relação à
comunidade e às gerações futuras e atuem de maneira eficiente em termos de recursos. Além
disso, espera-se que os fornecedores reduzam o desperdício e, assim, minimizem seu impacto
negativo sobre o meio ambiente.
Os fornecedores devem estar em conformidade com todas as leis ambientais, regulamentos e
padrões do setor e buscar a melhoria contínua.
Para que tenhamos um bom relacionamento com um fornecedor, é indispensável que ele forneça
classificação e documentação de mercadorias em conformidade com os requisitos legais.
Acreditamos que o estabelecimento e a implementação de um Sistema de Gestão Ambiental seja
útil.
Saúde e Segurança
O fornecedor é responsável por disponibilizar um ambiente de trabalho seguro e saudável.
Medidas adequadas devem estar em vigor para evitar possíveis acidentes ou danos à saúde.
Acreditamos que seja útil criar um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional para
garantir a conformidade e a melhoria contínua.
Todos os funcionários devem ser informados regularmente sobre saúde e segurança ocupacional
e receber treinamento aplicável. Além disso, os fornecedores devem tomar medidas apropriadas
para garantir a segurança contra incêndio, o acesso ao atendimento médico de emergência e que
a iluminação e a ventilação adequadas sejam garantidas aos seus funcionários.
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Direitos Humanos e Padrões Sociais
Os fornecedores devem respeitar os direitos básicos de seus funcionários. Todo funcionário tem o
direito de escolher livremente o seu emprego. Trabalho forçado e/ou escravo é totalmente
proibido, além do que, o uso do trabalho infantil também é proibido.
Todos os regulamentos, padrões do mercado e leis aplicáveis em relação à remuneração e
benefícios devem ser seguidos. Para assegurar que a remuneração cubra o nível mínimo de
subsistência para os funcionários e suas famílias, os salários e benefícios devem ser pelo menos
iguais ao mínimo legal ou mínimo estipulado pelos padrões do mercado.
Discriminação é proibida. Os fornecedores devem aderir a todas as disposições legais aplicáveis
sobre a proibição de discriminação no recrutamento e emprego com base em raça, religião, idade,
nacionalidade, cor, gênero, orientação sexual, deficiência, estado de saúde, orientação política,
crenças ou outros critérios.
Os fornecedores devem reconhecer o direito dos funcionários de fundar ou aderir aos órgãos
representativos de funcionários, incluindo sindicatos de sua escolha e o direito de negociação
coletiva. Além disso, esperamos que nossos fornecedores forneçam equipamentos de trabalho
adequados para seus funcionários.
Conformidade e Integridade
Os fornecedores devem cumprir todas as leis, regulamentos e todas as outras disposições legais
nacionais e internacionais aplicáveis, aplicando aqueles que impõem os requisitos mais rigorosos.
Esperamos que nossos fornecedores realizem suas atividades comerciais em conformidade com
os padrões éticos. Além disso, exigimos que nossos fornecedores tratem dados comerciais,
financeiros, técnicos e correspondência comercial como confidenciais.
Corrupção, suborno, fraude ou pagamentos destinados a influenciar decisões são expressamente
proibidos.
Os fornecedores são responsáveis pela boa governança e concorrência aberta.
O uso de recursos minerais, matérias-primas e outros recursos naturais, que são cultivados ou
extraídos em áreas de conflito ou de alto risco, são estritamente proibidos.
Cadeia de Fornecimento
Os fornecedores devem incentivar a aplicação e o cumprimento deste código de conduta também
nos seus fornecedores e subcontratados.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO FORNECEDOR

Nós, abaixo assinados, asseguramos:
Recebemos o Código de Conduta da COVENTYA para fornecedores, entendemos todos os
pontos e afirmamos que devemos cumpri-lo.
Não haverá trabalho infantil em nossa empresa - de acordo com a Lei 10.906 de 19/12/2000
e obteremos as garantias correspondentes de nossos fornecedores.
Cumprimos todas as leis existentes e exigimos ativamente que nossos fornecedores
também o façam.
Nome:
Cargo:
Empresa:
Endereço:
Local e data:
Assinatura responsável
pelo preenchimento:
Carimbo:
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