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ABRANGÊNCIA

Esta política estabelece um código de conduta para os fornecedores atuais e
potenciais da CommScope.

II. INTENT

II. OBJETIVO

CommScope is committed to conducting its business in an ethical, legal and
socially responsible manner. CommScope expects its suppliers to share this
commitment and, therefore, has established this Supplier Code of Conduct.
Although there may be different legal and cultural environments applicable to its
suppliers, CommScope suppliers must meet the following minimum
requirements in order to do business with CommScope.

A CommScope está comprometida em conduzir seus negócios de forma ética,
legal e socialmente responsável. A CommScope espera que seus
fornecedores compartilhem deste compromisso e, portanto, estabeleceu este
Código de Conduta de Fornecedores. Embora possa haver diferentes
ambientes culturais e legais aplicáveis aos seus fornecedores, os
fornecedores da CommScope devem atender aos seguintes requisitos
mínimos, a fim de fazer negócios com a CommScope.

III. SUPPLIER CODE OF CONDUCT

III. CÓDIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES

Compliance with Laws, Regulations and Published Standards

Cumprimento das Leis, Regulamentos e Normas Publicadas

CommScope suppliers must comply with all applicable laws, codes or
regulations of the countries, states and localities in which they operate. This
includes, but is not limited to, laws and regulations relating to environmental,
occupational health and safety, and labor practices. In addition, CommScope
suppliers must require their suppliers (including temporary labor agencies) to do
the same.

Os fornecedores da CommScope devem cumprir todas as leis, códigos ou
regulamentos vigentes dos países, estados e municípios em que atuam. Isso
inclui, mas não está limitado a, leis e regulamentos relativos ao meio
ambiente, saúde e segurança ocupacional, e práticas de trabalho. Além disso,
os fornecedores da CommScope devem exigir que seus fornecedores
(incluindo as agências de trabalho temporário) façam o mesmo.

CTV-74-005-06

Page 1 of 8

13 May 2011 / 13 De maio de 2011

Práticas Comerciais Éticas

Ethical Business Practices
Suppliers shall conduct their businesses in accordance with the highest
standards of ethical behavior and in accordance with applicable laws and
regulations. Suppliers are expected to conform to these requirements in each of
the following areas:
-

-

-

Os fornecedores devem conduzir seus negócios de acordo com os mais altos
padrões de comportamento ético e em conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis. Os fornecedores devem estar em conformidade com
estes requisitos em cada uma das seguintes áreas:
-

Fair Trade Practices. Suppliers shall not engage in collusive bidding, price
fixing, price discrimination or other unfair trade practices in violation of
antitrust laws.

Práticas de Comércio Justo: Os fornecedores não poderão participar de
licitações fraudulentas, fixação de preços, discriminação de preços ou
outras práticas comerciais desleais em violação das leis antitruste.

-

Bribery, Kickbacks and Fraud. No funds or assets of the supplier shall be
paid, loaned or otherwise disbursed as bribes, "kickbacks", or other
payments designed to influence or compromise the conduct of CommScope,
its employees or representatives.

Suborno, Propina e Fraude: Nenhum fundo ou ativo do fornecedor
deverá ser pago, emprestado ou desembolsado como suborno, propina,
ou outros pagamentos destinados a influenciar ou comprometer a conduta
da CommScope, seus funcionários ou representantes.

-

Lei de Proibição de Práticas de Corrupção no Exterior: Embora as leis
e os costumes variem em todo o mundo, os fornecedores devem cumprir
os requisitos legais estrangeiros e as leis dos Estados Unidos que se
aplicam às operações estrangeiras, incluindo a Lei de Proibição de
Práticas de Corrupção no Exterior. A Lei de Proibição de Práticas de
Corrupção no Exterior geralmente torna ilegal dar algo de valor a
funcionários do governo, partidos políticos estrangeiros, representantes de
partidos ou candidatos a um cargo público para fins de obtenção ou
retenção de negócios.

Foreign Corrupt Practices Act. While laws and customs vary throughout
the world, suppliers must comply with foreign legal requirements and United
States laws that apply to foreign operations, including the Foreign Corrupt
Practices Act. The Foreign Corrupt Practices Act generally makes it
unlawful to give anything of value to government officials, foreign political
parties, party officials, or candidates for office for the purposes of obtaining
or retaining business.

CommScope Policies and Procedures. Suppliers must comply with the
CommScope’s published policies and procedures, including, but not limited to,
the Conflict of Interest, Procurement Relationships and other relevant provisions
of the CommScope Code of Ethics & Business Conduct, which can be found at
http://www.commscope.com/company/eng/aboutus/corprespond/ethics/index.html
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Políticas e Procedimentos da CommScope: Os fornecedores devem cumprir
as políticas e procedimentos publicados da CommScope, incluindo, mas não se
limitando a, Conflito de Interesses, Relacionamentos de Aquisições e outras
disposições pertinentes do Código de Ética e Conduta Comercial da
CommScope, que podem ser encontrados em:

http://www.commscope.com/company/eng/aboutus/corprespond/ethics/index.html
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Intellectual Property Rights.

Direitos de Propriedade Intelectual

Suppliers shall respect the intellectual property rights of others, including
CommScope, its affiliates and business partners. Suppliers must take
appropriate steps to safeguard and maintain confidential and proprietary
information of CommScope and shall use such information only for the purposes
specified for use by CommScope. Suppliers shall observe and respect all
CommScope patents, trademarks and copyrights and comply with all
requirements as to their use as established by CommScope. Suppliers shall not
transmit confidential or proprietary information of CommScope via the internet
unless such information is encrypted accordance with minimum standards
established by CommScope.

Os fornecedores devem respeitar os direitos de propriedade intelectual de
terceiros, incluindo da CommScope, de suas afiliadas e parceiros de
negócios. Os fornecedores devem tomar as medidas apropriadas para
proteger e preservar informações confidenciais e de propriedade da
CommScope, e devem usar essas informações apenas para os fins previstos
para utilização pela CommScope. Os fornecedores devem observar e
respeitar todas as patentes, marcas registradas e direitos autorais da
CommScope, e cumprir todas as exigências quanto à sua utilização, conforme
estabelecido pela CommScope. Os fornecedores não deverão transmitir
informações confidenciais ou proprietárias da CommScope através da
internet, a menos que tais informações sejam criptografadas de acordo com
as normas mínimas estabelecidas pela CommScope.
Práticas Ambientais

Environmental Practices
CommScope suppliers shall comply with all environmental laws and regulations
applicable to their operations worldwide. Such compliance shall include, among
other things, the following items:
-

Obtaining and maintaining environmental permits and timely filing of
required reports
Proper handling and disposition of hazardous materials
Monitoring, controlling and treating discharges generated from
operations

Occupational Health and Safety Practices
CommScope suppliers shall provide their employees with a safe and healthy
working
environment in order to prevent accidents and injury to health arising
out of, linked with, or occurring in the course of work or as a result of the
operation of the supplier. Suppliers shall, among other things, provide:
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Os fornecedores da CommScope devem cumprir todas as leis e regulamentos
ambientais aplicáveis às suas operações no mundo inteiro. Esse cumprimento
deve incluir, entre outras coisas, os seguintes itens:
-

Obtenção e manutenção de licenças ambientais e apresentação oportuna
dos relatórios exigidos
Manuseio e descarte correto de materiais perigosos
Monitoramento, controle e tratamento de descargas geradas pelas
operações

Práticas de Segurança e Saúde Ocupacional
Os fornecedores da CommScope devem proporcionar aos seus funcionários
um ambiente de trabalho seguro e saudável, a fim de prevenir acidentes e
danos à saúde decorrentes de, ligados a, ou que ocorram no decurso do
trabalho, ou como resultado da operação do fornecedor. Os fornecedores
devem, entre outras coisas, prover:
-
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-

-

-

-

Occupational health and safety training
A system for injury and illness reporting
Worker exposure to physically demanding tasks, including manual
material handling and heavy lifting, prolonged standing and highly
repetitive or forceful assembly tasks is to be identified, evaluated and
controlled.
Medical treatment and/or compensation to injured/ill workers arising as a
result of working for supplier.
Worker exposure to chemical, biological and physical agents is to be
identified, evaluated, and controlled. When hazards cannot be
adequately controlled by engineering and administrative means, workers
are to be provided with appropriate personal protective equipment.

-

-

-

Worker dormitories provided by the Suppliers are to be clean, safe, and
provide emergency egress, adequate heat and ventilation and
reasonable personal space.

Práticas Trabalhistas

CommScope expects its suppliers to adopt sound labor practices and treat their
workers
fairly in accordance with local laws and regulations. In addition,
suppliers must comply with the following standards:

-

-

Um sistema de comunicação de lesões e doenças
Exposição dos funcionários a tarefas fisicamente exigentes, incluindo
manuseio de materiais e levantamento de objetos pesados manualmente,
permanência em pé prolongada, e tarefas altamente repetitivas ou de
montagem que exijam força física deverão ser identificadas, avaliadas e
controladas.
Tratamento médico e/ou compensação aos funcionários lesados/doentes
que surjam como resultado do trabalho para o fornecedor.
A exposição de funcionários a agentes químicos, biológicos e físicos deve
ser identificada, avaliada e controlada. Quando os riscos não podem ser
adequadamente controlados por meio de engenharia e de administração,
os trabalhadores devem receber equipamentos de proteção individual
adequados.
Proteção de máquinas e outras medidas de proteção para evitar
acidentes/doenças para os trabalhadores
Os trabalhadores devem receber instalações limpas e seguras, incluindo
banheiros limpos, acesso a água potável e a preparação higiênica de
alimentos, bem como instalações de armazenamento.

Machine safeguarding and other protective measures to prevent
injuries/illnesses
to workers
Workers are to be provided clean and safe facilities including clean toilet
facilities, access to potable water and sanitary food preparation and
storage facilities.

Labor Practices

-

-

Freely Chosen Employment. Suppliers shall not use any forced labor,
whether in the form of prison labor, indentured labor, bonded labor or
otherwise.
No Child Labor. Suppliers shall comply with local minimum working age
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Os dormitórios dos trabalhadores fornecidos pelos Fornecedores devem
ser limpos, seguros, e ter saída de emergência, calor e ventilação
adequados e espaço pessoal razoável.

A CommScope espera que seus fornecedores adotem práticas de trabalho
saudáveis e tratem seus trabalhadores de forma justa em conformidade com
as leis e regulamentos locais. Além disso, os fornecedores devem cumprir as
seguintes normas:
-
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Emprego Livremente Escolhido. Os fornecedores não deverão utilizar
trabalho forçado, quer sob a forma de trabalho prisional trabalho escravo
ou trabalho forçado.
Proibido Trabalho Infantil. Os fornecedores devem cumprir as leis e
regulamentos locais de idade mínima de trabalho e não empregar trabalho
infantil.
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laws and requirements and not employ child labor.

-

-

Minimum Wages. Suppliers shall provide wages for regular and overtime
work and benefits that meet or exceed legal requirements.

-

-

Working Hours. Suppliers shall not require workers to work more than
the maximum hours of daily labor set by local laws.

-

-

No Harsh, Inhumane Treatment or Abuse. Suppliers shall treat each
employee with dignity and respect. In no event shall Supplier’s workers
be subject to threats of violence, physical punishment, confinement or
other form of physical, sexual, psychological or verbal harassment or
abuse.
No Discrimination. Suppliers shall not discriminate in its employment
practices on the basis of race, color, religion, sex, age, physical
disability, national origin, creed or any other basis prohibited by law.

-

-

Freedom of Association. Suppliers shall recognize and respect the rights
of its workers to join or to refrain from joining associations of their own
choosing and the right to collective bargaining in accordance with local
labor laws and established practices.

Export Sanctions/Terrorism Activities

-

Sanções de Exportação/Atividades de Terrorismo
Os fornecedores da CommScope devem cumprir todas as sanções
econômicas ou embargos comerciais que os Estados Unidos tenham
aprovado, quer se apliquem aos países estrangeiros, políticas ou a indivíduos
e entidades estrangeiras.

CommScope suppliers must abide by all economic sanctions or trade
embargoes that United States has adopted, whether they apply to foreign
countries, political or to particular foreign individuals and entities.

Os fornecedores não devem, direta ou indiretamente, praticar ou apoiar
qualquer atividade terrorista.

Suppliers must not directly or indirectly engage in or support any terrorist
activity.
Neither suppliers nor any of their affiliates, nor any officer or director of the
supplier or any of their affiliates, should be included on any lists of terrorists or
terrorist organizations compiled by the United States government or any other
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-

Salário Mínimo. Os fornecedores devem fornecer salários para trabalho
normal e horas extras e benefícios que atendam ou excedam as
exigências legais.
Horário de Trabalho. Os fornecedores não deverão exigir que os
trabalhadores trabalhem mais do que o número máximo de horas de
trabalho diárias fixadas pela legislação local.
Proibido Tratamento Duro, Desumano ou Abusivo. Os fornecedores
devem tratar cada trabalhador com dignidade e respeito. Em nenhum caso
os trabalhadores do Fornecedor deverão ser objeto de ameaças de
violência, castigo físico, confinamento ou outra forma de assédio ou
violência física, sexual, psicológica ou verbal.
Proibida Discriminação. Os fornecedores não devem discriminar em suas
práticas de trabalho com base em raça, cor, religião, sexo, idade,
deficiência física, nacionalidade, credo ou qualquer outra forma proibida
por lei.
Liberdade de Associação. Os fornecedores devem reconhecer e respeitar
os direitos de seus trabalhadores de aderir ou abster-se de aderir a
associações de sua própria escolha e o direito à negociação coletiva, em
conformidade com as leis trabalhistas locais e as práticas estabelecidas.

Nem os fornecedores, nem qualquer de suas afiliadas, nem qualquer diretor
ou administrador do fornecedor ou qualquer de suas afiliadas, devem estar
incluídos em qualquer lista de terroristas ou organizações terroristas
elaborada pelo governo dos Estados Unidos, ou por qualquer outro órgão
nacional ou internacional, incluindo, mas sem limitação: (i) a lista dos
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national or international body, including but not limited to: (i) the U.S. Treasury
Department’s Specially Designated Nationals List, (ii) U.S. State Department’s
Terrorist Exclusion List, (iii) the United Nations List Pursuant to Security Council
Resolution 1390 (2002) and Paragraphs 4(B) or Resolution 1267(1999and 8(C)
of Resolution 1333 (2000), and (iv) the European Union List Article (2)(3) of
Regulation (EC) No. 2580/2001 on Specific Restrictive Measures Directed
Against Certain Persons and Entities with a View to Combating Terrorism.

Nacionais Especialmente Designados do Ministério da Fazenda dos EUA, (ii)
A Lista de Exclusão de Terroristas do Departamento de Estado dos EUA, (iii)
a lista das Nações Unidas nos termos da Resolução do Conselho de
Segurança 1390 (2002) e Parágrafos 4(B) ou Resolução 1267 (1999 e 8(C)
da Resolução 1333 (2000), e (iv) a Lista da União Européia Artigo (2)(3) do
Regulamento (EC) nº 2580/2001 sobre Medidas Restritivas Específicas
Direcionadas Contra Determinadas Pessoas e Entidades com o Objetivo de
Combater o Terrorismo.
Solicitações de Fornecedores

Solicitations by Suppliers
All suppliers shall comply with all guidelines issued by CommScope relating to
access to CommScope facilities, offices and departments, and employees. No
Supplier shall use CommScope’s computer system, including its electronic mail
system and internet site, for purpose of sending unsolicited electronic mail
messages to the CommScope community.
Suppliers must receive prior written authorization from CommScope Supply
Chain Management to hold trade shows, demonstrate products, utilize
CommScope’s resources (i.e. bulletin boards), or make unsolicited calls on
CommScope departments.
Monitoring and Compliance
Suppliers shall conduct audits and inspections to insure their compliance with
this Supplier Code of Conduct and applicable legal requirements. If a supplier
identifies areas of non-compliance, the supplier agrees to notify the relevant
CommScope Purchasing Manager as to its plans to remedy any such noncompliance.
CommScope or its representatives may engage in monitoring activities to
confirm Supplier’s compliance to this Supplier Code of Conduct, including on-
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Todos os fornecedores devem cumprir todas as orientações formuladas pela
CommScope relativas ao acesso à infraestrutura, escritórios e departamentos,
e aos funcionários da CommScope. Nenhum Fornecedor deverá usar o
sistema de informática da CommScope, incluindo seu sistema de correio
eletrônico e site de internet, para fins de envio de mensagens não solicitadas
por correio eletrônico para a comunidade da CommScope.
Os fornecedores devem receber autorização prévia por escrito da
Administração da Cadeia de Abastecimento da CommScope para realizar
feiras, demonstrar produtos, utilizar os recursos da CommScope (ex.: quadro
de aviso), ou fazer visitas não solicitadas aos departamentos da CommScope.
Acompanhamento e Conformidade
Os fornecedores devem conduzir auditorias e inspeções para assegurar a sua
conformidade com este Código de Conduta de Fornecedores e com os
requisitos legais aplicáveis. Se um fornecedor identificar áreas de não
conformidade, o fornecedor concorda em notificar o respectivo Gerente de
Compras da CommScope de seus planos para sanar esse descumprimento.
A CommScope ou seus representantes podem participar de atividades de
acompanhamento para verificar a conformidade do Fornecedor com este
Código de Conduta de Fornecedores, incluindo inspeções no local das
instalações, uso de questionários, análise de informações publicamente
disponíveis, ou outras medidas necessárias para avaliar o desempenho do
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site inspections of facilities, use of questionnaires, review of publicly available
information, or other measures necessary to assess supplier’s performance.

Any CommScope supplier or CommScope employee that becomes aware of
violations of this policy is obligated to notify CommScope’s Supply Chain
management. Based on the assessment of information made available to
CommScope, CommScope reserves the right (in addition to all other legal and
contractual rights) to disqualify any potential supplier or terminate any
relationship with any current supplier found to be in violation of the supplier
Code of Conduct without liability to CommScope.

IV. APPLICATION/EXCLUSIONS
This Supplier Code of Conduct is a general statement of CommScope’s
expectations with respect to suppliers. This Policy should not be read in lieu of
but in addition to any supplier obligations as set forth in any (i) request for
proposal or other solicitation, or (ii) agreements by and between CommScope
and the Supplier. In the event of a conflict between this Policy and any
CommScope solicitation document or applicable agreement, the terms of the
solicitation document or applicable agreement shall control.

fornecedor.
Qualquer fornecedor da CommScope ou funcionário da CommScope que
tenha conhecimento de violações desta política é obrigado a notificar a
Administração da Cadeia de Abastecimento da CommScope. Com base na
avaliação das informações disponibilizadas à CommScope, a CommScope
reserva-se o direito (além de todos os outros direitos legais e contratuais) de
desqualificar qualquer possível fornecedor ou encerrar qualquer
relacionamento com qualquer fornecedor atual que se verifique estar em
violação do Código de Conduta dos Fornecedores, sem obrigações da
CommScope.
IV. APLICAÇÃO/EXCLUSÕES
Este Código de Conduta de Fornecedores é uma declaração geral das
expectativas da CommScope no que diz respeito aos fornecedores. Esta
Política não deve ser lida em substituição, mas em acréscimo de quaisquer
obrigações dos fornecedores, como estabelecido em qualquer: (i) solicitação
de proposta ou outras solicitações, ou (ii) acordos entre a CommScope e o
Fornecedor. No caso de um conflito entre esta Política e qualquer documento
de solicitação da CommScope ou acordo aplicável, os termos do documento
de solicitação ou do acordo aplicável deverão vigorar.
Nenhuma exclusão se aplica a esta política.

No exclusions are applicable to this policy.
V. REFERÊNCIAS
V. REFERENCES
Policy: Conflict of Interest and Procurement Relationships
Policy: CommScope Code of Ethics & Business Conduct
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Política: Conflito de Interesses e Relacionamentos de Aquisições
Política: Código de Ética e Conduta Comercial da CommScope
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have caused this Supplier Code of
Conduct to be executed by their authorized officers as of the date and year first
written above.

E ESTANDO ASSIM JUSTOS E CONTRATADOS, os abaixo-assinados
promoveram a assinatura deste Código de Conduta de Fornecedores por
seus diretores autorizados na primeira data e ano indicados acima.

COMMSCOPE, INC. DA CAROLINA DO NORTE
COMMSCOPE, INC. OF NORTH CAROLINA

Por:

By:

Nome:

Name:____

Cargo:

Title:

Data:

Date:_______________________________________
FORNECEDOR
SUPPLIER

Por:

By:

______

Nome:

Name:

______

Cargo:

Title:

Data:

Date:________________________________________
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