DOVER CORPORATION

Código de Conduta de
Fornecedores
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CARTA DE NOSSO VICE-PRESIDENTE SÊNIOR, GLOBAL SOURCING

Carta de nosso VicePresidente Sênior,
Global Sourcing
Desde a Fundação da Dover, em 1955,
nossas equipes em todo o mundo têm sido
firmes em proteger e melhorar nossa
reputação relacionada à qualidade e
oferecer excelentes produtos e serviços a
nossos clientes. Parte essencial de nossos
esforços é posicionar a Dover como líder
em todos os mercados que atendemos.
Todos nós da Dover temos o orgulho de
conduzir nossos negócios ao longo dos
anos com honestidade e integridade em
tudo o que fazemos.
A Dover valoriza sua reputação de realizar
negócios de forma legalmente compatível e
ética. Firme nesse compromisso, a Dover
quer fazer negócios com aqueles que
compartilham de sua cultura, de seus
valores e de suas práticas comerciais
éticas. A Dover desenvolveu este Código
de Conduta de Fornecedores para orientar
seus fornecedores quanto à forma de se
envolver em práticas de negócios legais,
éticas e responsáveis em suas operações
no mundo todo.
Essas expectativas refletem os padrões que
a Dover define para seus funcionários,
executivos e diretores, conforme descritos
no Código de Conduta e Ética de Negócios
da Dover.





Garantir que todos os seus
executivos, diretores, funcionários,
outros trabalhadores,
representantes, agentes,
subcontratados e fontes de nível
secundário envolvidos no processo
de aquisição e de produção
relacionados a produtos e serviços
prestados à Dover ajam em
conformidade com este Código de
Fornecedores.
Cooperar com as investigações,
auditorias e inspeções

Esperamos que nossos fornecedores
adotem práticas comerciais éticas.
Agradecemos seu compromisso renovado
de proteger e fortalecer esses princípios.

Atenciosamente,

Russell E. Toney

A Dover exige de seus fornecedores:
 Agir com honestidade e integridade
 Entender e respeitar as leis e os
regulamentos aplicáveis a seu
negócio nos países onde você faz
negócios
 Ler, entender e seguir nosso Código
de Fornecedores
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Antes de engajar-se em negócios ou durante uma relação de negócios existente, a Dover poderá realizar
diligências em seus fornecedores, seus proprietários e pessoal-chave para avaliar a conformidade com
este código de fornecedores e atender às necessidades de negócios da Dover. Esta diligência pode
envolver a verificação de listas de observação e listas de sanção, bem como a verificação de outras
informações publicamente disponíveis sobre empresas e indivíduos. Qualquer uso por nós de suas
informações pessoais será realizado em conformidade com nossa política de privacidade disponível no
site www.dovercorporation.com. Os registros coletados serão mantidos em conformidade com a política
da Dover e podem ser visualizados mediante solicitação.
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INTRODUÇÃO

Introdução
A. Finalidade e aplicabilidade
Este Código de Conduta de Fornecedores é
uma extensão do Código de Conduta e Ética de
Negócios da Dover. O Código estabelece as
normas para a realização de negócios com a
Dover. A Dover procura e espera que seus
fornecedores usem esse código como um guia
para práticas de negócios éticas, responsáveis
e legais em suas operações.
Este Código de Fornecedores não altera
nenhum dos termos e condições dos contratos
aplicáveis nem gera direitos contratuais para
fornecedores ou outros. A Dover atualizará
periodicamente esse Código de Fornecedores e
espera que os fornecedores permaneçam
atualizados.

“Dover” significa a Dover Corporation, inclusive
seus segmentos, plataformas, empresas
operadoras e filiais.
“Código de Fornecedores” significa este Código
de Conduta de Fornecedores. “Fornecedores”
ou “você” significa qualquer empresa,
corporação ou outra entidade ou pessoa que
venda ou pretende vender, bens ou serviços à
Dover, inclusive funcionários do fornecedor,
outros trabalhadores, representantes, agentes,
subcontratados e outras fontes de nível
secundário.
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AGIR EM CONFORMIDADE
COM AS LEIS, NORMAS E
REGULAMENTOS
APLICÁVEIS
Cada fornecedor deve cumprir todas as leis e
regulamentos aplicáveis a seus negócios nos
países onde faz negócios. Uma vez que leis,
regulamentos, práticas comerciais e aduaneiras
podem variar muito de um país para outro, este
Código de Fornecedores estabelece os
requisitos mínimos que todos os fornecedores
da Dover devem cumprir.

cortesias devem ser consistentes com as
práticas habituais de negócios regionais e com
as políticas do beneficiário — e isso não deve
afetar adversamente a reputação da Dover ou
do fornecedor se o ocorrido for divulgado
publicamente. Além disso, os fornecedores da
Dover não devem criar nem deixar aparentar
que haja um conflito de interesses ao realizar
essas práticas.




A. Antissuborno e anticorrupção
Oferecer ou pagar subornos ou qualquer coisa de
valor para ganhar negócios ou obter uma
vantagem injusta é inaceitável, mesmo que o
negócio seja perdido ou se houver dificuldades
como resultado (por exemplo, atrasos na
obtenção de autorizações ou licenças). Subornos
e outros pagamentos corruptos podem violar as
várias leis anticorrupção e expor indivíduos e a
Empresa a processos civis e criminais e a
diversas penalidades. Violações também podem
resultar na perda de futuros contratos
governamentais. Os fornecedores da Dover são
proibidos de envolver-se em corrupção, extorsão
ou peculato sob qualquer forma.





Exemplos de sinais de alertas
Ofertas de presentes extravagantes ou
vários presentes ou entretenimento
Terceiros que claramente não prestam
conta de gastos ou cujas comissões
parecem superiores aos serviços prestados
Clientes ou funcionários que insinuam ou
sugerem que certos pagamentos são feitos
para obter informações ou negócios
Uma solicitação para que um terceiro faça
um pagamento a um funcionário para que
ele agilize o tratamento de algum assunto
como desembaraço aduaneiro




Exemplos de sinais de alertas
Presentes ou entretenimento envolvendo
um funcionário do governo
Presentes ou entretenimento de valor maior
que o nominal
Presentes ou entretenimento de qualquer
valor oferecido a um funcionário da Dover
em posição de tomar decisões sobre a
pessoa que faz o presente
Presentes inapropriados, como dinheiro
Presentes ou entretenimento oferecidos
durante um processo de licitação

C. Conformidade comercial global
Os fornecedores da Dover são obrigados a
cumprir todas as leis e regulamentos de
comércio internacional aplicáveis, inclusive os
regulamentos de controle de importação,
exportação e reexportação, bem como
embargos, sanções e leis antiboicote aplicáveis.




Exemplos de sinais de alertas
Os fornecedores que tentarem fornecer
faturas de valor total inferior com tarifação
devida inferior de mercadorias importadas
ou que classifiquem erroneamente
mercadorias nas faturas para evitar direitos
antidumping
Os fornecedores que transbordarem
produtos para ocultar o real país de origem
ou conteúdos que estariam sujeitos a
restrições ou sanções de importação do país

B. Presentes, entretenimento e cortesias
É requerido que os fornecedores da Dover
entendam e cumpram tanto nosso Código de
Fornecedores como a lei ao oferecer ou aceitar
quaisquer presentes, favores, refeições,
entretenimento ou cortesias provenientes de ou
para funcionários, clientes ou outros parceiros
de negócios da Dover e seus familiares.
Quaisquer presentes, entretenimentos ou
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D. Legislação sobre negociação justa e
concorrência
A Dover é bem-sucedida por ser justa em suas
concorrências e por lidar com clientes e parceiros
de negócios de modo sincero, sem manipulação
ou ocultação. Os fornecedores da Dover são
obrigados a manter padrões de negócios justos
em publicidade, vendas e concorrência. Os
fornecedores da Dover são obrigados a cumprir
as leis de concorrência e antitruste aplicáveis
onde fazem negócio. Essas leis proíbem acordos
entre concorrentes que afetam preços, custos,
termos ou condições de vendas, os mercados
nos quais concorrem e os clientes ou
fornecedores com quem fazem negócios. Essas
leis também podem regular os contratos de
distribuição, abatimentos, descontos ou
restrições territoriais sobre revendedores.



Exemplos de sinais de alertas
Qualquer concorrente que tentar debater
sobre informações de concorrência, como
preços, ofertas, vendas ou territórios
Debates em associações comerciais,
reuniões ou eventos nos quais os
concorrentes estejam participando que se
relacionem com os preços, mercados,
lucros ou outros temas que poderiam ser de
interesse para os concorrentes

E. Conflitos de interesses
Os fornecedores da Dover devem evitar se
envolver em conflitos de interesse reais ou
aparentes entre os interesses do fornecedor e
os interesses da Dover. Qualquer conflito de
interesse real ou aparente deve ser divulgado.



Exemplos de sinais de alertas
Um funcionário do fornecedor tem um
segundo emprego em um atual ou potencial
concorrente da Dover
Um fornecedor tem uma participação
substancial em um concorrente atual ou
potencial da Dover (exceto investimentos
nominais em empresas públicas)






Exemplos de sinais de alerta
Quaisquer pagamentos propostos ou reais
em dinheiro de um cliente ou parceiro
Clientes que pagam a mais por mercadorias
ou serviços e, em seguida, solicitam
reembolso
Qualquer cliente, fornecedor, agente ou
parceiro que forneça informações
incompletas ou suspeitas
Fundos pagos de/para fontes incomuns ou
de/para países normalmente não
associados ao cliente

G. Minerais em Conflito
Os fornecedores da Dover devem cooperar na
auditoria de solicitações feitas pela Dover
relacionadas à origem de intermediários
associados à compra de materiais ou produtos
que contenham minerais de conflito, quer
tenham esses materiais ou produtos sido
minados ou produzidos nos países cobertos ou
não, ou obtidos de fontes recicladas, em
conformidade com os requisitos de denúncias
da Dover segundo a Seção 1502 da lei DoddFrank. Quando especificado em uma ordem de
compra ou em um contrato de fornecimento, os
fornecedores cumprirão qualquer requisito da
Dover para fornecer produtos, componentes,
peças e materiais que sejam livres de conflitos
minerais minados ou produzidos nos países
cobertos em apoio ao conflito armado na região.
Consulte a Política sobre Minerais de Conflito
da Dover para obter mais informações.
“Minerais de Conflito” são estanho (cassiterita),
tungstênio (volframita), tântalo (columbita e
tantalita ou coltan), ouro e os metais derivados
desses minerais. Os “países cobertos” são a
República Democrática do Congo, Angola,
Burundi, República Centro-Africana, República
do Congo, Ruanda, Sudão, Tanzânia, Uganda e
Zâmbia.

F. Antilavagem de dinheiro
A Dover faz negócios apenas com fornecedores
respeitáveis envolvidos em atividades de
negócios legítimas usando fundos oriundos de
fontes legítimas. Os fornecedores da Dover são
obrigados a cumprir as leis aplicáveis relativas à
lavagem de dinheiro.
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A. Propriedade intelectual
Os fornecedores são obrigados a respeitar os
direitos de propriedade intelectual, tanto durante
seu contrato com a Dover quanto
posteriormente. Patentes, direitos autorais e
marcas registradas pertencentes a outrem não
deverão ser usados sem autorização expressa
dos respectivos proprietários. Qualquer
transferência ou compartilhamento de
tecnologia ou de know-how deve ser feita
conforme a necessidade, de modo a proteger os
direitos de propriedade intelectual e em
conformidade com as leis locais.
H. Meio ambiente
A Dover está empenhada em gerar valor
econômico para acionistas e clientes, por meio
de práticas sustentáveis que protegem o bemestar a longo prazo do meio ambiente,
funcionários da Dover e comunidades em que
atua. Os fornecedores da Dover são obrigados
a cumprir todas as leis ambientais,
regulamentos e normas aplicáveis e minimizar
qualquer impacto negativo sobre o meio
ambiente. Os fornecedores da Dover também
devem se esforçar para conservar recursos
naturais, energia e reduzir ou eliminar o
desperdício e uso de substâncias perigosas.
I.

Informações confidenciais

Você não deve comprar nem vender títulos da
Dover ou de qualquer outra empresa, se tiver
informações que não estejam disponíveis para o
investimento público e que poderiam influenciar
a decisão do investidor de comprar ou vender a
segurança (por exemplo, informações sobre
ganhar ou perder um contrato). Você também
não pode fornecer informações privilegiadas a
outras pessoas que possam usá-las para
comprar ou vender títulos e valores.

PROTEGER OS ATIVOS,
INFORMAÇÕES E A
REPUTAÇÃO DA DOVER
É exigido que os fornecedores da Dover
preservem, protejam e sejam responsáveis por
usar a propriedade da Dover a que eles têm
acesso e protegê-la contra danos, roubo, perda
e uso indevido. Isso inclui ativos físicos e
intangíveis como ideias, inovações, tecnologia,
marcas e informações confidenciais.

B. Informações confidenciais, segurança de
dados e privacidade
Os fornecedores são obrigados a proteger a
propriedade e as informações confidenciais da
Dover, incluindo toda a informação, seja oral ou
escrita, de algo que a Dover tenha legítimo
interesse em proteger. Isso inclui dados técnicos,
de design ou de processo, melhorias, novos
produtos, produtos em desenvolvimento,
invenções, modelos, manuais, conhecimentos,
dados financeiros, informações de preços,
desenvolvimento de negócios ou planos de
aquisição, planos de marketing e listas de clientes
e fornecedores. Os fornecedores são obrigados a
seguir todas as leis de privacidade aplicáveis que
regem o manuseio de informações e dados
fornecidos pela Dover, que possam conter
informações pessoais confidenciais e privadas.









Exemplos de sinais de alertas
Discutir informações confidenciais com
terceiros sem um acordo de
confidencialidade
Transferências de dados internacionais
envolvendo dados pessoais da União
Europeia
Divulgação inadvertida de informações
confidenciais em reuniões externas
Computadores ou dispositivos móveis
desacompanhados ou desprotegidos que
contenham informações confidenciais e de
propriedade da Dover
Solicitações de dados de fontes
questionáveis
Subcontratação não transparente de
fornecedores de processamento de dados e
cloud computing
Usar informações confidenciais ou de
propriedade da Dover além do escopo do
compromisso ou para o benefício do
fornecedor ou de outros
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C. Gerenciamento de registros e
cooperação com investigações,
auditorias e inspeções
Os fornecedores devem guardar documentos e
registros nos termos da lei aplicável, inclusive
contas, relatórios de qualidade, registros de
tempo, relatórios de despesas e envios para a
Dover, autoridades reguladoras ou outros. Isso
também inclui a documentação necessária para
demonstrar a conformidade com a lei e com
este código de fornecedor ou que seja relevante
para qualquer litígio pendente, auditoria ou
investigação. Os fornecedores devem cooperar
com as solicitações de inspeções, auditorias e
investigações realizadas pela Dover ou por seus
agentes autorizados, relativas ao cumprimento
deste Código de Fornecedores.

conformidade com as leis e regulamentos de
saúde e segurança aplicáveis. A Dover também
exige que seus fornecedores conheçam,
entendam e cumpram todas as leis aplicáveis que
regem a segurança e a qualidade do produto.







MANTER UM AMBIENTE
DE TRABALHO JUSTO E
SEGURO



Exemplos de sinais de alertas
Deixar de seguir as normas ou políticas de
segurança aplicáveis
Condições ou práticas inseguras no local de
trabalho como riscos expostos, saídas de
emergência bloqueadas ou deixar de usar o
equipamento de segurança
Os trabalhadores não devem usar, possuir
ou estar sob a influência de álcool, drogas
ilegais ou quaisquer substâncias que
possam interferir no desempenho seguro de
seu trabalho.
Fornecer aos trabalhadores acomodações
que não sejam limpas, seguras ou que
atendam às necessidades básicas
Deixar de cumprir os requisitos de
segurança e qualidade do produto

A. Segurança
Os fornecedores da Dover têm a responsabilidade
de promover um ambiente de trabalho seguro,
limpo e protegido e conduzir operações em
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B. Práticas empregatícias éticas e política
contra discriminação
A Dover reconhece o valor das diversas
competências, ideias e planos de fundo e exige
que o local de trabalho de seus fornecedores
seja livre de discriminação, assédio e abuso.
Cada fornecedor deve, com relação aos
funcionários, outros trabalhadores e candidatos
ao emprego, conforme o caso:


















Tratar cada indivíduo com dignidade e
respeito e dar-lhes igualdade de
oportunidades dentro do âmbito previsto em
lei
Não discriminar durante práticas de
contratação e de emprego com base nas
características protegidas pela legislação
local
Respeitar o direito de associar-se ou não
associar-se livremente a qualquer grupo em
conformidade com a legislação local
Cumprir todas as leis aplicáveis a salários e
horas
Cumprir todas as leis locais aplicáveis com
relação ao trabalho infantil
Não usar mão de obra forçada, afiançada,
involuntária, em cárcere privado ou escrava
Não fornecer intencionalmente materiais de
cadeias de suprimento associadosa o tráfico
de seres humanos, e envidar esforços
razoáveis para assegurar que seus próprios
fornecedores cumpram esse requisito
Exemplos de sinais de alertas
Não cumprir leis relacionadas a salários
mínimos e máximos, horas extras, e/ou
benefícios legais obrigatórios
Contratar para emprego ou trabalho uma
criança com idade inferior a 15 anos ou sem
idade suficiente para concluir o ensino
obrigatório no país de trabalho
Exigir exame médico que possa ser usado
de forma discriminatória, exceto quando
exigido pela legislação aplicável ou se for
algo prudente para segurança no local de
trabalho
Fornecer materiais de cadeias de
suprimento associados ao tráfico ou
escravidão de seres humanos
Empregar um trabalhador cujo empregador
retenha salários para que uma taxa de
recrutamento e uma dívida relacionada com
juros seja paga novamente

Revisão: Janeiro de 2017

COMO RELATAR
PREOCUPAÇÕES
A Dover leva a sério as violações a este Código
de Fornecedores. Se um fornecedor violar
alguma das exigências contidas neste Código
de Fornecedores, a Dover pode rescindir as
negociações. Quando apropriado, a Dover
também poderá encaminhar a situação de
desvio de conduta às autoridades competentes.
Os fornecedores devem denunciar violações
conhecidas ou suspeitas desse Código de
Fornecedores; a linha de atendimento global da
Dover pode ser usada.




Denunciando preocupações
Linha de atendimento global da Dover
1-800-495-1775 (se estiver nos EUA)
Sistema de denúncia pela Internet pelo
site www.thedoverhotline.com
Correspondência para a Dover
Corporation, 3005 Highland Parkway, Suite
200, Downers Grove, IL USA 60515, aos
cuidados de: Departamento Jurídico

Você pode denunciar de forma anônima, nos
locais em que a legislação o permitir. Não se
esqueça de que, quanto mais informações você
fornecer, mais fácil será para a Dover investigar e
atender adequadamente à sua denúncia. A menos
que exigido de outra forma pela legislação local, a
Dover tratará as denúncias de violação de
confidencialidade.
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