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Política de Materiais Responsáveis 
 

Adotamos esta Política de Materiais Responsáveis em apoio ao nosso compromisso com o fornecimento responsável de 
todos os materiais de origem, sejam eles legislados ou não, e independentemente de onde eles são adquiridos, 
processados ou vendidos. Esta política visa apoiar a conformidade com os requisitos legais aplicáveis em relação aos 
materiais legislados e refletir nosso respeito pelos direitos humanos daqueles em nossa cadeia de suprimentos. 
Conforme utilizado nesta política, “materiais legislados” tem o significado atribuído a esse termo em cada uma das 
Regras de Minerais de Conflito dos EUA e no Regulamento de Minerais de Conflito da UE (juntos, os “Regulamentos”). 
Conforme estabelecido no Regulamento, “materiais legislados” incluem estanho, tântalo, tungstênio e ouro em geral e na 
lista mais detalhada de materiais no escopo do Regulamento de Minerais de Conflito da UE (coletivamente, “3TG”). Os 
“materiais legislados” também incluem materiais produzidos com trabalho forçado que estão sujeitos a restrições de 
importação de acordo com as leis aplicáveis abrangidas pela Política Global de Restrições de Comércio da ITW. Os 
“materiais não legislados” são outros materiais que a ITW identificou como apresentando risco para o fornecimento 
responsável. 

3TG: 

A ITW não obtém conscientemente nenhum 3TG que se origine de uma área afetada por conflito ou de alto risco (uma 
“CAHRA”, na sigla em inglês para conflict-affected or high-risk area), a menos que seja processado por fundições e 
refinarias verificadas, ou que esteja em processo de se tornar verificada como “livre de conflito”, “em conformidade” ou 
classificação equivalente por um terceiro independente (coletivamente referidas como “livre de conflito”).  

Nossos processos e esforços de investigação estão em conformidade com as partes relevantes da orientação de 
investigação, reconhecida internacionalmente, da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento para 
cadeias de suprimentos responsáveis de minerais de áreas de alto risco e afetadas por conflito. Em conformidade com o 
exposto e os Regulamentos, solicitamos que nossos fornecedores realizem investigação com suas cadeias de 
suprimentos para determinar o local de onde o 3TG é adquirido e se a fundição ou refinaria está livre de conflitos. Esta 
solicitação é suportada pelo Código de Conduta do Fornecedor e pelos Termos e Condições de Compra da ITW, que 
exigem que nossos fornecedores, mediante solicitação, realizem sua própria investigação e forneçam documentação por 
escrito sobre a origem do 3TG em seus produtos. Além disso, espera-se que os fornecedores mantenham políticas e 
procedimentos que apoiem sua investigação e nossa expectativa de que os fornecedores sejam responsáveis. 

As informações fornecidas por fornecedores da ITW são usadas para realizar nossas investigações. Além de avaliar as 
informações do fornecedor quanto à precisão, integridade e consistência, comparamos as listas de fundições e refinarias 
fornecidas por nossos fornecedores com as listas da Iniciativa de Minerais Responsáveis de fundições e refinarias “em 
conformidade” e “ativas” para determinar quais instalações são verificadas por terceiros ou estão no processo de se 
tornarem verificadas. As informações fornecidas por nossos fornecedores são usadas para informar nossas avaliações e 
atividades de mitigação de riscos e na preparação do Relatório de Minerais de Conflitos da ITW e do Formulário SD 
arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA a cada ano e publicado em nosso site. 

Se descobrirmos que os produtos adquiridos por nós contêm 3TG de CAHRAs que é processado por instalações que 
não estão livres de conflitos nem em processo de se tornarem livres de conflitos, tomaremos medidas em conjunto com o 
fornecedor para fazer a transição da cadeia de suprimentos dos produtos 3TG para fontes livres de conflito ou procurar 
influenciar para que a fundição ou a refinaria se torne livre de conflitos. Não embargamos 3TG fornecidos de forma 
responsável por CAHRAs (pois isso poderia ser prejudicial para as economias e populações legítimas dessas áreas). 
Portanto, os fornecedores são incentivados a continuar apoiando as fundições e refinarias sem conflitos e a tomar 
medidas semelhantes com suas cadeias de suprimentos. 

http://www.itw.com/about-itw/suppliers/page/en/supplier-code-of-conduct/
http://www.itw.com/about-itw/suppliers/page/en/supplier-terms-and-conditions/
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Outros materiais legislados e materiais não legislados: 

De acordo com a nossa estrutura operacional descentralizada, nossas unidades de negócios são responsáveis por 
avaliar e tratar outros materiais de risco nas suas cadeias de fornecimento, baseando-se nos próprios negócios e perfis 
de risco. Em reconhecimento aos diferentes perfis de risco de nossos negócios, optamos por não adotar uma abordagem 
prescritiva nessa área de conformidade, pois acreditamos que permitir que empresas individuais adotem uma abordagem 
ponderada e personalizada para lidar com esses riscos é mais eficaz do que uma abordagem prescritiva. Nossas 
unidades de negócios devem operar de acordo com nossos Valores Fundamentais, Declaração de Princípios de Conduta 
da ITW, Código de Conduta do Fornecedor, Expectativas do Fornecedor, Política de Direitos Humanos e outras políticas 
da ITW. 

 

A ITW também mantém um sistema de denúncias por telefone ou on-line (Linha de ajuda), que oferece a qualquer parte 
interessada um mecanismo de denúncia confidencial por meio do qual é possível comunicar problemas e preocupações 
relativos à cadeia de suprimentos da ITW. 

 

E. Scott Santi, Presidente e CEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/29350/index.html

