Código de Conduta do Fornecedor
Novelis
Introdução
A Novelis é líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio. Ao proporcionar uma vantagem material,
estimular a inovação e recriar um futuro sustentável, transformamos o alumínio em algo especial. Como parte de
nossa estratégia de sustentabilidade a longo prazo, nos esforçamos para ser responsáveis em todos os aspectos
dos nossos negócios. Nossos valores são refletidos por nossos profissionais, produtos, interação com nossas
comunidades, parceiros e fornecedores.
Nossa reputação depende de cada profissional da Novelis agir com honestidade e integridade, assim como dos
nossos parceiros da cadeia de suprimentos terem esta mesma conduta. Este Código de Conduta do Fornecedor
Novelis ("Código") destaca as expectativas da Novelis em relação a conduta ética e responsável dos negócios pelos
seus fornecedores. Espera-se que cada fornecedor Novelis concorde com os termos deste Código e o aplique em
todas as suas operações comerciais.
Há múltiplos benefícios em se ter um código de conduta do fornecedor, não apenas para nossa empresa, mas
também para nossos fornecedores. Isto deve ajudar todas as empresas dentro da cadeia de suprimentos a atingir
um nível comum de governança, gestão e transparência. Quando implementado eficazmente, é possível:
• entender e gerenciar melhor os riscos ambientais, econômicos e sociais de seu negócio;
• demonstrar aos consumidores e outras partes interessadas um comportamento ético e uma boa governança;
• proteger a reputação de sua empresa e o valor da sua marca;
• perceber vantagens em toda a sua cadeia de suprimentos e operações, reduzindo assim eventuais custos de
energia, insumos e transporte, além de melhorar as práticas de saúde e segurança e aumentar a produtividade; e
• criar produtos e serviços mais sustentáveis para atender às necessidades crescentes dos seus clientes e
parceiros comerciais, permanecendo competitivo no mercado.
Obrigada,

Roxana Molina
Vice-presidente Sênior e diretora de Compras
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Abordagem de Sustentabilidade
Com operações e clientes em todo o mundo, a Novelis tem uma presença verdadeiramente global
que requer uma abordagem global. Com um portfólio diversificado de segmentos nos quais nossos
produtos são utilizados, do transporte à embalagem, da arquitetura à eletrônica, nosso senso de
dever de tomar decisões responsáveis é uma prioridade fundamental. Trabalhamos com nossos
clientes e parceiros para criar produtos que sejam úteis à sociedade durante todo o seu ciclo de
vida, tenham uma baixa pegada de carbono e garantam a reciclabilidade no final da vida útil. Nos
esforçamos para garantir que nossos sistemas de produção sejam gerenciados de forma sustentável,
melhorando continuamente nosso desempenho ambiental, social e econômico.
A Novelis é signatária do Pacto Global das Nações Unidas. Por meio
desta iniciativa, a Novelis se compromete com os Dez Princípios
do Pacto Global da ONU, que tratam de direitos humanos, normas
trabalhistas, proteção ambiental e ideais anticorrupção. Os princípios
do Pacto Global são mostrados abaixo e são um componente
fundamental do Código de Conduta do Fornecedor da Novelis.
Para mais informações sobre o Pacto Global da ONU, acesse
www.unglobalcompact.org/

Os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas
Direitos Humanos
Princípio 1

As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos
internacionalmente; e

Princípio 2

Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

Trabalho
Princípio 3

As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito
à negociação coletiva;

Princípio 4

A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

Princípio 5

A abolição efetiva do trabalho infantil; e

Princípio 6

A eliminação da discriminação no emprego.

Meio Ambiente
Princípio 7

As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

Princípio 8

Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e

Princípio 9

Incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

Anticorrupção
Princípio 10

As empresas devem combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão e
propina.
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Conformidade Legal
A Novelis está comprometida em assegurar que suas operações globais estejam em conformidade
com os regulamentos governamentais e as exigências legais em cada país em que operamos
e em que atendemos. Da mesma forma que respeitamos estas normas, esperamos que nossos
fornecedores as adotem e as respeitam também. Assim, é esperada a aderência de todos os
fornecedores a estas normas, e qualquer comportamento que as desrespeite não será tolerado.
Espera-se que os fornecedores da Novelis:
• cumpram as leis e regulamentos dos países em que
operam; e

• não tolerem quaisquer formas de corrupção,
incluindo extorsão e suborno, bem como qualquer
pagamento ou benefício que possa influenciar
funcionários governamentais, outros órgãos
reguladores ou violar a lei.

Emprego e Direitos Humanos
A Novelis busca assegurar que suas operações respeitem e apoiem os direitos humanos
fundamentais e esperamos que nossos fornecedores façam o mesmo.
Espera-se que os fornecedores da Novelis:
• promovam a igualdade de oportunidades
e tratamento dos seus profissionais,
independentemente da cor da pele, raça,
nacionalidade, origem social, deficiências, orientação
sexual, convicção política ou religiosa, sexo, idade,
gravidez, ascendência, condição médica, estado civil,
identidade de gênero ou informação genética;
• respeitem a dignidade pessoal, a privacidade e os
direitos de cada indivíduo;

• proporcionem uma remuneração justa e garantam o
salário mínimo legal nacional em vigor;
• obedeçam o número máximo de horas de trabalho
estabelecido pelas leis em vigor; e
• reconheçam, até onde permitido legalmente, o
direito de livre associação dos empregados e a
não descriminalização a favor ou contra membros
de associações de empregados ou organizações
sindicais.

• não forcem qualquer pessoa a trabalhar contra sua
vontade; recusem-se a tolerar qualquer tratamento
inaceitável de profissionais, como crueldade mental,
assédio sexual ou pessoal ou discriminação ilegal;
• proíbam comportamentos, incluindo gestos,
linguagem ou contato físico, que sejam sexuais,
coercitivos, ameaçadores, abusivos ou exploradores;

Abolição do trabalho infantil
A Novelis não emprega trabalhadores com idade inferior à legalmente permitida em nenhum país ou
jurisdição local na qual opera. Se não houver uma idade de emprego legalmente permitida, a Novelis
se abstém de empregar trabalhadores menores de 16 anos. A Novelis espera a adesão dos seus
fornecedores a essas limitações, em apoio à proibição do trabalho infantil.
Espera-se que os fornecedores da Novelis:
• não empregar trabalhadores menores de 16 anos, exceto estagiários ou aprendizes administrados sob estreita
supervisão que não farão nenhum tipo de trabalho que possa colocar em risco a sua saúde, segurança ou
moral.
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Saúde e Segurança
Diariamente a saúde e a segurança de nossos profissionais são uma prioridade em nossos negócios
e operações, seja em nossos escritórios ou em nossas fábricas e esperamos que nossos fornecedores
também façam disso uma prioridade para os seus próprios profissionais e cadeia de suprimentos.
Espera-se que os fornecedores da Novelis:
• invistam na saúde e a segurança de seus
profissionais;
• controlem os perigos e tomem medidas de
precaução contra acidentes e doenças ocupacionais;

• forneçam treinamento para ajudar a garantir que
seus profissionais sejam treinados em questões de
saúde e segurança; e
• gerenciem e abordem questões de saúde e
segurança ocupacional com sistemas e processos
apropriados.

Proteção Ambiental
Na Novelis, nossas operações seguem os padrões globais na gestão dos impactos ambientais.
Entendemos também a importância de encontrar formas inovadoras de melhorar o ciclo de vida
geral de nossos produtos reduzindo assim as emissões de gases de efeito estufa e o uso de energia,
água e outros recursos, além de aumentar a reciclabilidade a fim de reduzir os resíduos dos aterros
sanitários. Esperamos que nossos fornecedores tenham sistemas necessários para minimizar o
impacto de suas operações e produtos sobre o meio ambiente e manter a conformidade com as
regulamentações governamentais.
Espera-se que os fornecedores da Novelis:
• ajam de acordo com as normas legais locais e
internacionais em vigor em relação a proteção
ambiental;
• minimizem os impactos ambientais e façam
melhorias contínuas na proteção ambiental,
especificamente em relação aos resíduos, uso de
água, emissões atmosféricas, uso de energia, uso de
recursos naturais e descarte de materiais perigosos;

• gerenciem e abordem de questões ambientais com
sistemas e processos apropriados; e
• quando solicitados forneçam dados ambientais e
outros dados de sustentabilidade para a Novelis.

Cadeia de Suprimentos
Embora, como empresa, nos esforçamos para implementar as normas destacadas neste
Código dentro de nossas próprias operações e exigimos que nossos fornecedores façam o mesmo,
pedimos também que sua empresa exija dos seus próprios fornecedores a adoção de normas
semelhantes. Ao buscar influenciar a adoção de diretrizes e padrões responsáveis dentro da cadeia
de suprimentos, trabalhamos juntos para ter um impacto positivo na sociedade.
Espera-se que os fornecedores da Novelis:
• usem esforços razoáveis para promover a
conformidade com este Código de Conduta do
Fornecedor Novelis dentro de sua própria cadeia de
suprimentos; e

• obedeçam os princípios de não-discriminação em
relação à seleção e tratamento de fornecedores.
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Canais de Denúncia
Se um fornecedor acreditar de boa-fé que ocorreram práticas ilegais ou que violem o Código
de Conduta e/ou as Políticas da Novelis, ele deve comunicar a suspeita de violação à Linha Ética Vox Novelis:
Site: www.linhaetica.com.br/etica/voxnovelis
E-mail: voxnovelis@linhaetica.com.br
Telefone: 0800-200-7170 (horário de atendimento de 8h30 às 17h30, de segunda a sexta. Aceita apenas ligações
originadas no Brasil)
Correspondência: Caixa Postal 79518, CEP 04711-904, São Paulo, SP

Aplicação e Execução
O Código de Conduta do Fornecedor Novelis se aplica a todos os fornecedores da Novelis Inc. e de suas
subsidiárias e afiliadas na medida permitida pela legislação em vigor.
Devolva à Novelis uma cópia do Código de Conduta do Fornecedor e Adesão ao Código de Conduta do
Fornecedor Novelis assinada por um representante autorizado da sua empresa, confirmando que você recebeu,
leu e se comprometeu a cumprir e aderir a este Código.
A Novelis garantirá o cumprimento deste Código pelo fornecedor:
• realizando uma auto-avaliação - questionário/pesquisa;
• realizando auditorias de fornecedores; e
• realizando inspeções.
Caso seja identificada qualquer violação deste Código, o fornecedor aplicável poderá, a critério da Novelis, ter
tempo para solucionar o problema, com a assistência da Novelis sempre que possível. Caso o problema não seja
tratado de forma eficaz e dentro de um prazo claro que seja aceitável para a Novelis, a Novelis se reserva o direito
de encerrar nossa relação comercial com o fornecedor que está descumprindo o código.
A versão mais recente do Código de Conduta do Fornecedor e informações adicionais que podem ser úteis para
verificar/assegurar a conformidade com este Código está disponível em: novelis.com/suppliers

Reconhecimento do Fornecedor e Adesão ao Código de Conduta do Fornecedor Novelis
O abaixo assinado reconhece ter lido e compreendido o Código de Conduta do Fornecedor Novelis e concorda
em aderir às disposições do Código de Conduta do Fornecedor Novelis.

Nome do fornecedor:
Nome e título do signatário:
Assinatura:
Data:
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