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Política sobre recursos de conflito 

 

(Status: Outubro de 2021) 

 
Introdução 

 

Somos um fornecedor global de produtos de negro de fumo, incluindo negro de fumo de alto 

desempenho, negro de gás, negro de luz, negro térmico, negro de acetileno e outros negros-de-fumo 

que tingem, coloram e melhoram o desempenho de polímeros, plásticos, tintas e revestimentos, tintas e 

toners, fibras têxteis, adesivos e selantes, baterias, pneus e artigos mecânicos de borracha. 

A Orion Engineered Carbons está empenhada em agir de forma social e ambientalmente responsável, 

em cumprir com a lei, em cumprir com os compromissos de seus clientes e em apoiar os negócios de 

seus clientes. 

Como muitos de nossos parceiros comerciais reconheceram, a Lei Dodd-Frank1 criou novas exigências 

para os fabricantes de produtos com relação a certos minerais de conflito, mesmo que esses fabricantes 

não tenham uma relação direta com a fonte de tais minerais brutos que utilizam em seus produtos. 

Enquanto empresa responsável, a Orion Engineered Carbons apoia o objetivo da Lei Dodd-Frank de 

impedir que grupos armados na República Democrática do Congo e países limítrofes (RDC) se 

beneficiem da obtenção de Recursos de Conflito daquela região. 

Devido à complexidade de muitas cadeias de fornecimento e à falta de um sistema estabelecido para 

que os fabricantes de produtos rastreiem os Recursos de Conflito de volta à sua fonte, os esforços 

conjuntos durante um período prolongado por parte de muitos governos, grupos industriais e empresas 

serão necessários para tornar possível o rastreamento efetivo dos Recursos de Conflito de volta à sua 

fonte. 

Essa Política mostra o compromisso da Orion Engineered Carbons e suas expectativas para seus 

fornecedores de produtos em relação a ações para lidar com os Recursos de Conflito, que 

podem ser resumidas como se segue: 

• Apoiar as metas e objetivos da Lei Dodd-Frank em relação ao fornecimento dos Recursos de 
Conflito. 

 
• Apoiar nossos fornecedores a implementar as devidas diligências que eles podem tomar para 

investigar a origem de qualquer Recurso de Conflito nos produtos que eles vendem para a 

Orion Engineered Carbons. 

 
• Não continuar a receber de um fornecedor qualquer produto que contenha Recursos de 

Conflito se a Orion Engineered Carbons determinar que o produto não é livre de conflitos e o 

fornecedor não implementar etapas razoáveis para a transição para fontes livres de conflitos 

da RDC.2 

1 Em 21 de julho de 2010, a Lei Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act foi promulgada. A Lei Dodd-

Frank e as regras da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA de 2012 exigem que certas empresas divulguem se os 

produtos que fabricam ou contratam para fabricar contêm Recursos de Conflito necessários para a produção ou a 

funcionalidade dos produtos que são provenientes de minas na República Democrática do Congo ou em países adjacentes. 

Os Recursos de Conflito são tântalo, estanho, tungstênio e ouro. 

2 Os produtos são “Livres de Conflitos da RDC” se contiverem apenas Recursos de Conflito que não foram originários da 

RDC ou de um país adjacente, se forem de fontes recicladas ou de sucata, ou se não tiverem beneficiado os grupos 

armados identificados como perpetradores dos abusos que são objeto da Lei Dodd-Frank. 
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Compromisso com o fornecimento responsável 

A Orion Engineered Carbons apoia os objetivos humanitários da Lei Dodd-Frank e incentiva os 

fabricantes dos produtos distribuídos pela empresa a adotarem essa mesma política para seus 

negócios. 

A empresa não compra diretamente nenhum mineral bruto de conflito de qualquer fonte e há muitas 

etapas entre as minas, fundições e refinarias que produzem os metais utilizados na produção de negro 

de fumo. 

Código do fornecedor 

A Orion Engineered Carbons tem as seguintes expectativas de seus fornecedores: 

• Os fornecedores não devem incluir em nenhum material vendido para a Orion Engineered 

Carbons qualquer Recurso de Conflito que não esteja livre de conflitos na RDC; 

• Os fornecedores devem desenvolver políticas de Recursos de Conflito, estruturas de devida 

diligência e sistemas de gerenciamento que sejam projetados para evitar que os Recursos 

de Conflito que não estão livres de Conflito na RDC sejam incluídos nos materiais vendidos 

à Orion Engineered Carbons; e 

• Espera-se que os fornecedores da Orion Engineered Carbons obtenham os Recursos de 

Conflito somente de fontes que estejam livres de conflitos na RDC. 

Ao fazer isso, espera-se que os fornecedores: 

• implementem e comuniquem a seu pessoal e fornecedores políticas que sejam consistentes 

com essa Política, e exijam que seus fornecedores diretos e indiretos façam o mesmo; 

• estabeleçam procedimentos para a rastreabilidade de Recursos de Conflito, trabalhando com 

seus fornecedores diretos e indiretos conforme aplicável; fonte de Recursos de Conflito das 

fundições e refinarias validadas como Livre de Conflitos da RDC, e exigir que seus fornecedores 

diretos e indiretos façam o mesmo; 

• avisem a Orion Engineered Carbons de qualquer determinação de que o fornecedor concluiu ou 

tem uma base razoável para acreditar que os produtos que vende atualmente ou vendeu para a 

Orion Engineered Carbons não estão livres de conflitos na RDC; exijam que seus fornecedores 

diretos e indiretos façam o mesmo; 

• mantenham registros comerciais revisáveis que apoiem a fonte dos Recursos de Conflito; e 

• a pedido da Orion Engineered Carbons, forneçam à Orion Engineered Carbons informações 

sobre a origem dos Recursos de Conflito incluídos nos produtos vendidos à Orion Engineered 

Carbons, que a Orion Engineered Carbons terá o direito de usar ou divulgar para satisfazer 

quaisquer exigências legais ou regulamentares ou em qualquer comunicação de cliente ou 

marketing, não obstante os termos de quaisquer acordos de confidencialidade que não façam 

referência específica a esse parágrafo. 

Os fornecedores também são encorajados a apoiar os esforços da indústria para melhorar a 

rastreabilidade e práticas responsáveis nas cadeias de fornecimento de Recursos de Conflito. 
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Consequências da não conformidade do fornecedor 

A Orion Engineered Carbons avalia suas relações com seus fornecedores de maneira contínua. 

A Orion Engineered Carbons se reserva o direito de avaliar até que ponto um fornecedor não cumpriu 

razoavelmente com essa Política. 

A Orion Engineered Carbons se reserva o direito de solicitar documentação adicional de seus 

fornecedores a respeito da origem de quaisquer Recursos de Conflito incluídos em quaisquer produtos 

vendidos à Orion Engineered Carbons. 

Os fornecedores que não cumprirem razoavelmente essa Política podem não ser considerados pela 

organização da cadeia de fornecimento da Orion Engineered Carbons para negócios futuros. 

No caso de a Orion Engineered Carbons determinar que os esforços de um fornecedor para cumprir 

essa Política tenham sido deficientes e o fornecedor não cooperar no desenvolvimento e 

implementação de medidas corretivas razoáveis, a Orion Engineered Carbons reserva-se o direito de 

tomar as ações apropriadas até, e incluindo, a descontinuação de compras do fornecedor. 

Nada nessa Política pretende de forma alguma conceder quaisquer direitos ou expectativas adicionais a 

um fornecedor de Carbons Engineered Orion ou de alguma forma modificar ou limitar de alguma 

maneira quaisquer direitos contratuais ou legais da Orion Engineered Carbons. 

Mecanismo de reclamação e comunicação 

Nossos funcionários, fornecedores e outras partes podem comunicar preocupações e alegadas violações 

dessa Política por e-mail, para compliance@orioncarbons.com. Você também pode visitar nosso site 

https://www.orioncarbons.com/compliance para mais informações sobre nosso Código de Conduta. 
 

As comunicações podem ser feitas de forma anônima e serão mantidas em sigilo na medida do possível 

e permitido por lei. Não tomaremos qualquer medida de retaliação contra nossos funcionários, 

fornecedores ou outras partes que façam uma comunicação de boa-fé. 

Conclusão 

A Orion Engineered Carbons compreende plenamente a importância dessa questão para seus clientes e 

outros parceiros comerciais e está comprometida com as iniciativas da cadeia de fornecimento e os 

esforços gerais de responsabilidade social corporativa e sustentabilidade que trabalham em prol de uma 

cadeia de fornecimento livre de conflitos na RDC. Encorajamos todos os nossos fornecedores a apoiar 

igualmente esses esforços. 
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