DIRETRIZES DE CONFORMIDADE
PARA DISTRIBUIDORES
Código de Conduta da Victaulic
A Victaulic está comprometida em conduzir práticas comerciais legais e éticas em todos os países. A Victaulic
compete no mérito de seus produtos e serviços no mercado global. Pedimos e esperamos que nossos
distribuidores sigam os mesmos princípios.
O Código de Conduta da Victaulic (o "Código") se aplica igualmente em todo o mundo a todos os nossos
funcionários, bem como aos nossos distribuidores, colaboradores e fornecedores. Ele está disponível em
www.victaulic.com/code-of-conduct/.
Estas diretrizes resumem alguns princípios-chave do Código de particular importância para os distribuidores:
(1) Antissuborno e anticorrupção; e (2) Conformidade com importação/exportação.
Antissuborno e anticorrupção (“ABAC”)
As leis antissuborno e anticorrupção (“ABAC”) proíbem pagamentos a autoridades governamentais com
o objetivo de obter ou manter negócios, assim como condutas de suborno comercial e corrupção durante
as negociações. A corrupção ocorre de várias formas, inclusive nos atos de dar ou receber subornos, comissões,
favores, serviços pessoais, descontos excessivos e quaisquer presentes ou entretenimento com montante maior
que um valor modesto. Algo que seja dado ou aceito sem um entendimento expresso ou implícito de que
os destinatários não estejam de qualquer forma obrigados pode ser considerado um suborno ou corrupção
sob as leis de ABAC dos EUA e locais.
Como a Victualic opera em muitas jurisdições diferentes, estas diretrizes para distribuidores são somente um
instantâneo dos requisitos aplicáveis aos nossos distribuidores em relação às leis e regulamentações ABAC.
É possível que suas leis ABAC locais contenham elementos não mencionados nessas diretrizes que podem
impor requisitos ainda maiores e mais restritos. Os distribuidores são responsáveis sob todas as legislações,
especialmente a legislação local que possa ser aplicável. Espera-se conformidade com cada uma dessas leis.
Treinamento sobre ABAC
A Victaulic e cada um de seus distribuidores precisam ser diligentes no treinamento de funcionários sobre
os riscos e leis de ABAC. Os funcionários em todos os níveis podem estar expostos aos riscos de ABAC, com
base em seu trabalho, seus clientes ou até mesmo na natureza dos setores em que ocorrem nossos negócios.
Identificar e compreender os riscos é o primeiro passo para um programa de conformidade eficaz. A Victaulic
tem um programa eficiente de conformidade e processos para controlar e monitorar transações, e prevenir
e detectar qualquer possível violação de ABAC. Espera-se o mesmo de nossos distribuidores. A Victaulic
está disponível para ajudá-lo em seu treinamento sobre ABAC, se necessário.

Certificação em ABAC
Como parte de fazer negócios com a Victaulic, pedimos que nossos distribuidores reconheçam
e certifiquem sua conformidade com as leis de ABAC de seus países e dos EUA. As leis de ABAC
nos Estados Unidos, bem como as do seu país, são muito semelhantes em relação à ilegalidade da conduta corrupta.
A Victaulic pede que você forneça uma carta certificando seu compromisso com a conformidade de ABAC.
Contato com a Victaulic
Se você tiver alguma dúvida relacionada ao programa de conformidade com o ABAC da Victaulic ou tiver algo
a relatar, não hesite em entrar em contato conosco ou fazer uma denúncia usando uma de nossas ferramentas
de denúncia anônimas disponíveis em: https://www.victaulic.ethicspoint.com.
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POLÍTICAS DE CONFORMIDADE
EM IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO
Conformidade em importação/exportação e de comércio
Os EUA, o Reino Unido e a União Europeia impõem restrições à venda e ao embarque de alguns produtos para
determinados países, organizações, indivíduos ou até mesmo os meios de transporte de produtos em certos
navios. Essas regras sobre a importação e exportação de bens e serviços exigem que a Victaulic, bem como seus
distribuidores, façam diligência sobre onde, para quem, como e o motivo pelo qual um produto está sendo vendido
e enviado.
Antes de um produto ser enviado, os distribuidores devem responder a estas quatro perguntas para cada novo pedido:
1. Identifique todos os países envolvidos na transação - algum país está nas listas abaixo?
2. Verifique todas as partes da transação - algum país está em listas restritas ou sancionadas? (consulte links)
3. O produto requer licenças, permissões ou permissões especiais para venda e remessa?
4. Qual é o melhor uso final e quem será o usuário final do produto?
A Victaulic e o distribuidor se beneficiam da identificação e resolução de qualquer problema relacionado a essas
quatro questões desde o início do processo e permitirão que o rastreio adequado seja concluído, e a conclusão no
prazo seja comunicada ao cliente. Essas listas mudam com frequência devido a eventos mundiais e ações políticas.
Para obter uma lista atualizada desses países e indivíduos, use os links a seguir.
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

LISTA DE PROIBIÇÃO
DE VENDAS
•
•
•
•
•
•
•

Cuba
Irã
Coreia do Norte
Rússia
Sudão do Sul
Síria
Venezuela

PAÍSES DE PREOCUPAÇÃO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afeganistão
Balcãs
Bielorrússia
Bósnia e Herzegovina
Myanmar
Burundi
República Centro-Africana
Croácia
Chipre
República Democrática
do Congo
Eritreia
Egito
Guiné
Guiné-Bissau
Haiti
Costa do Marfim

VC-CC-5116-PORB 12532 REV D 03/2022
Victaulic e todas as outras marcas da Victaulic são marcas comerciais ou marcas registradas da Empresa
Victaulic e/ou suas entidades afiliadas, nos EUA e/ou em outros países. Todas as outras marcas aqui listadas
são propriedade de seus respectivos proprietários nos EUA e/ou em outros países. Os termos “Patenteado”
ou “Patente Pendente” se referem a patentes de projeto ou utilidade, ou pedidos de patente para artigos
e/ou métodos de uso nos Estados Unidos e/ou outros países. © 2022 VICTAULIC COMPANY. TODOS OS
DIREITOS RESERVADOS.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Líbano
Libéria
Líbia
Macedônia
Moldávia
Montenegro
Sérvia
Eslovênia
Somália
Sudão
Tunísia
Ucrânia
Iêmen
Zimbábue

