
Código de conduta do 
fornecedor da Avient

A Avient Corporation e suas subsidiárias e afiliadas (“Avient”) estão comprometidas em 
ser uma organização sustentável de padrão internacional. Nossa posição única na cadeia 

de suprimentos nos permite trabalhar com fornecedores e clientes para oferecer soluções 
de materiais sustentáveis que transformam os desafios dos clientes em oportunidades, dando 

vida a novos produtos para um mundo melhor. 

Reconhecemos que nossa responsabilidade vai além de nossos limites operacionais e de processo 
para nossos parceiros fornecedores. Para garantir um relacionamento mutuamente benéfico e 

produtivo, a Avient exige que todos os nossos fornecedores e seus funcionários, agentes de pessoal 
e subcontratados (coletivamente referidos como “Fornecedores”) cumpram integralmente as leis e 

regulamentos aplicáveis e cumpram os padrões ambientais, sociais, de governança corporativa e de 
sistema de gestão reconhecidos internacionalmente. 

O Código de conduta do fornecedor da Avient define nossas expectativas sociais, ambientais e éticas para 
nossos fornecedores. Ele contém padrões alinhados globalmente e está enraizado no direito internacional. 

Implementar esses padrões no desempenho do Fornecedor é importante para nós e esperamos que nossos 
fornecedores e parceiros de negócios informem essas expectativas para toda a cadeia de suprimentos, adotando 

sistemas de gestão, políticas, procedimentos e treinamento eficientes para manter os padrões e expectativas 
estabelecidos neste Código de conduta do Fornecedor em suas próprias operações comerciais.



Saúde e segurança
• Implementar processos e procedimentos 

apropriados para garantir que a saúde e a 
segurança humana estejam em primeiro lugar 
nas suas ações. Isso inclui medir o desempenho 
e definir metas apropriadas para promover a 
melhoria contínua.

• Cumprir todos os regulamentos ambientais, de 
saúde, segurança e proteção aplicáveis. Isso inclui 
operar de maneira responsável, protegendo as 
comunidades em que você opera. 

• Identificar e gerenciar riscos à saúde humana e 
ao meio ambiente durante o desenvolvimento, 
transporte, uso e descarte de seus produtos. 

Meio ambiente
• Garantir que haja sistemas implementados para 

a segurança do manuseio, armazenamento, 
reciclagem, reutilização e gestão de resíduos, 
emissões atmosféricas e descargas de águas 
residuais. Atividades que tenham o potencial 
de afetar adversamente a saúde humana ou o 
meio ambiente devem ser gerenciadas, medidas, 
controladas e manuseadas adequadamente 
antes da liberação de qualquer substância no 
meio ambiente. 

• Garantir que haja sistemas implementados para 
prevenir ou mitigar derramamentos e liberações 
acidentais no ambiente.

• Usar recursos naturais (por exemplo, água, fontes 
de energia, matérias-primas) de forma econômica. 
Devem ser avaliados os impactos negativos sobre 
o meio ambiente e o clima para minimizá-los ou 
eliminá-los na sua origem. 

• Envolver-se no desenvolvimento e uso de 
produtos e processos bons para o clima a fim de 
reduzir o consumo de energia e as emissões de 
gases do efeito estufa.

Social
• Apoiar os direitos humanos básicos e não usar 

trabalho escravo, trabalho infantil ou trabalho de 
tráfico humano. 

• Tratar os funcionários com respeito e abster-se 
de assediar ou discriminar indivíduos com base 
na raça, sexo, orientação sexual, identidade 
de gênero, idade, cor, religião, nacionalidade, 
deficiência, informações genéticas, status de 
veterano protegido ou outras classificações 
legalmente protegidas. 

• Obter com responsabilidade tântalo, estanho, 
tungstênio e ouro ou seus derivados (metais 3TG). 
Os produtos fornecidos à Avient não devem direta 
ou indiretamente financiar ou beneficiar grupos 
armados na República Democrática do Congo ou 
em um país adjacente (os “Países Abrangidos”) e 
cumprir a Declaração de política da Avient sobre 
minerais de conflito com relação a produtos 
fornecidos à Avient. Em cumprimento ao disposto 
acima, esperamos que nossos Fornecedores:

• Forneçam para a Avient somente metais 3TG 
livres de conflito;

• Envolvam-se em due diligence de cadeias 
de suprimentos, seguindo uma estrutura 
de due diligence reconhecida nacional ou 
internacionalmente;

• Mediante solicitação, informem à Avient sobre 
seu processo de due diligence e confirmem que 
os metais 3TG fornecidos à Avient de Países 
Abrangidos são livres de conflitos; e

• Comuniquem imediatamente à Avient 
quaisquer alterações na cadeia de suprimentos 
com relação à origem dos metais 3TG ou status 
de conflito.

• Permitir que os funcionários e outras partes 
interessadas relatem dúvidas ou preocupações 
relacionadas aos seus negócios, pessoas ou 
produtos.

• Manter a liberdade de associação e o direito de 
negociação coletiva de acordo com as leis aplicáveis

https://www.avient.com/sites/default/files/2020-10/avient-conflict-minerals-policy-10.2020.pdf
https://www.avient.com/sites/default/files/2020-10/avient-conflict-minerals-policy-10.2020.pdf


• Cumprir todas as leis aplicáveis que regem 
os requisitos de salário e horário de trabalho, 
incluindo remuneração, benefícios e horas extras.

Ética e governança
• Conduzir todas as negociações comerciais de 

maneira responsável, ética e legal.

• Ter licenças, registros e certificações apropriados 
necessários para realizar negócios nos locais 
onde você opera.

• Fornecer todas as propostas por escrito com 
uma cópia direta da correspondência comercial 
aos profissionais de suprimento e aquisição 
apropriados.

• Evitar oferecer aos colaboradores da Avient 
dinheiro, empréstimos, crédito, descontos 
prejudiciais, presentes, produtos ou serviços 
para uso ou benefício pessoal. As refeições e o 
entretenimento para fins de desenvolvimento 
de relações comerciais devem estar dentro de 
práticas comerciais razoáveis, costumeiras e 
legais no país ou setor. 

• Cumprir a Lei de Práticas de Corrupção no 
Exterior dos EUA e a Lei Antissuborno do Reino 
Unido, bem como todas as outras leis aplicáveis 
que lidam com suborno de funcionários públicos 
ou empresas privadas. A Avient proíbe suborno 
comercial ou propinas. Os Fornecedores devem 
manter uma contabilidade por escrito de todos 
os pagamentos, incluindo quaisquer presentes, 
refeições, entretenimento ou qualquer outra 
coisa de valor, feitos em nome da Avient. Os 
registros contábeis devem estar disponíveis para 
a Avient mediante solicitação.

• Evitar conflitos de interesses que envolvam 
negociações comerciais com membros da 
família e amigos pessoais próximos na Avient. 
Os Fornecedores devem divulgar imediatamente 
esses tipos de relacionamentos à Avient, antes de 
iniciar os negócios ou sempre que surgirem

• Cumprir todos os controles de importação e 
exportação aplicáveis, bem como as leis de 
conformidade comercial e antitruste. 

• Respeitar e proteger a propriedade intelectual 
da Avient (ou seja, logotipos, marcas comerciais, 

informações confidenciais) contra uso, 
modificação e danos não autorizados. Tratar 
todas as transações e negociações com a 
Avient como confidenciais e exclusivas. As 
comunicações externas sobre a Avient exigem o 
consentimento prévio por escrito da Avient. 

• Informar à Avient sobre alterações financeiras, 
econômicas e de fornecimento (incluindo 
origem ou status de conflito de metais 3TG), 
regulamentos governamentais ou outras 
condições de materiais que possam afetar 
as operações ou decisões operacionais em 
andamento, ou se a empresa foi proibida de 
prestar serviço para o governo. 

• Estabelecer um sistema de segurança da 
informação e privacidade de dados para proteger 
as informações da Avient, incluindo informações 
de seus clientes e associados, de serem 
divulgadas, alteradas, destruídas ou usadas para 
qualquer finalidade que não seja a finalidade 
para a qual foram fornecidas.

Sistemas de gestão
• Cumprir todos os requisitos legais e outros 

requisitos aplicáveis, implementando, quando 
viável, sistemas de gestão reconhecidos 
internacionalmente. 

• Melhorar continuamente o desempenho, 
avaliando adequadamente o risco e 
implementando medidas de mitigação. 

Em caso de dúvidas sobre esta política, entre em contato com 
sourcing@avient.com.
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