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DIRETRIZES  
PARA DISTRIBUIDORES
Código de conduta da Victaulic

A Victaulic está empenhada na utilização de práticas comerciais legais e éticas em todos os países. 
A Victaulic compete no mercado mundial com base no reconhecimento dos seus produtos e serviços. 
Solicitamos e esperamos que os nossos Distribuidores adotem os mesmos princípios.  
 
O Código de conduta da Victaulic (o “Código”) aplica-se igualmente por todo mundo a todos os nossos 
funcionários, e também aos nossos distribuidores, vendedores e fornecedores. Está disponível em  
www.victaulic.com/code-of-conduct/.  
Estas diretrizes resumem alguns princípios fundamentais do Código que são de particular importância 
para os Distribuidores: (1) Cumprimento das leis Antissuborno e Anticorrupção; e de (2) Comércio de 
Importação-Exportação. 
 
Antissuborno e Anticorrupção (“ABAC”)

As leis de Antissuborno e Anticorrupção (“ABAC”) proíbem pagamentos a funcionários públicos com 
o objetivo de conquistar ou manter negócios, assim como o suborno comercial e comportamentos de 
corrupção durante as operações comerciais. A corrupção ocorre de muitas formas, incluindo dar ou receber 
subornos, comissões, favores, serviços pessoais, descontos excessivos, assim como todo e qualquer presente 
e entretenimento que ultrapasse um valor modesto. Tudo o que for oferecido ou aceite sem conhecimento 
expresso ou implícito de que os destinatários não têm qualquer obrigação pode ser considerado suborno 
ou corrupção segundo as leis de antissuborno e anticorrupção (ABAC) dos EUA e locais. 
 
Visto que a Victaulic opera em muitas jurisdições diferentes, estas diretrizes para distribuidores 
são apenas um apanhado dos requisitos aplicáveis aos nossos fornecedores relativamente às 
leis e regulamentos ABAC. Poderá acontecer que as leis ABAC locais contenham elementos não 
mencionados nestas diretrizes que poderão impor requisitos ainda mais abrangentes e rígidos. 
Os distribuidores são responsáveis sob qualquer legislação, especialmente a legislação local aplicável. 
Contamos com o cumprimento de cada uma destas leis. 
 
Formação sobre as leis de ABAC

A Victaulic e todos os seus Distribuidores têm de ser diligentes na formação dos funcionários sobre as leis 
de ABAC e riscos decorrentes. Qualquer funcionário pode ser exposto a riscos de ABAC em função do 
seu trabalho, dos seus clientes, ou mesmo da natureza das indústrias em que operamos. A identificação 
e a compreensão dos riscos é o primeiro passo para um programa de conformidade eficaz. A Victaulic 
possui um programa de conformidade e processos robustos para controlar, monitorizar transações, evitar 
e detetar quaisquer potenciais violações das leis de ABAC. Esperamos o mesmo dos nossos distribuidores. 
Se for necessário, a Victaulic está disponível para o ajudar na formação de ABAC. 
 
Certificação ABAC 
Como parte da relação comercial com a Victaulic, necessitamos que os nossos distribuidores reconheçam 
e certifiquem o seu cumprimento das leis de ABAC dos EUA e nacionais. As leis de ABAC nos EUA e as leis 
nacionais do seu país são bastantes similares em termos de comportamentos de corrupção ilegais. A Victaulic 
necessita, da sua parte, de uma carta a atestar o seu compromisso no cumprimento das leis de ABAC.  
 
Contactar a Victaulic 
Se tiver alguma dúvida relacionada com o programa de conformidade ABAC da Victaulic, ou se tiver algo 
a comunicar, não hesite em contactar-nos ou a comunicar-nos usando uma das nossas ferramentas de 
comunicação anónimas disponíveis em: https://www.victaulic.ethicspoint.com.

http://www.victaulic.com
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CUMPRIMENTO DAS LEIS 
DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO  
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Victaulic e todas as restantes marcas da Victaulic são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da 
Victaulic Company, e/ou de entidades filiais nos EUA e/ou noutros países. As restantes marcas registadas aqui listadas 
são propriedade dos respetivos detentores nos Estados Unidos e/ou outros países. Os termos “Patenteado” ou “Patente 
pendente” referem-se a patentes de desenho ou utilidade ou aplicações de patentes para artigos e/ou métodos de 
utilização nos Estados Unidos e/ ou noutros países.© 2022 VICTAULIC COMPANY. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Cumprimento das leis de Comércio e de Importação-Exportação

Os EUA e a União Europeia impõem restrições na venda e no transporte de alguns produtos para 
determinados países, organizações, indivíduos ou até no meio de transporte de produtos em determinados 
recipientes. Estas normas de importação e exportação de mercadorias e serviços obriga tanto a Victaulic 
como os seus distribuidores a adotar os devidos cuidados em termos do destino, destinatário, forma e motivo 
da venda e expedição de um produto.  

Antes da expedição de um produto, os distribuidores devem responder a estas quatro perguntas para cada 
nova encomenda: 
 
1. Identificar todos os países envolvidos na transação – algum dos países consta nas listas abaixo?
2. Verificar todas as partes da transação – algum dos países está nas listas de restrições ou sanções (ver links)?
3. O produto necessita de alguma licença, autorização, ou permissão especial para venda e expedição?
4. Qual será a utilização final e quem será o utilizador final do produto? 
 
A Victaulic e o distribuidor beneficiam da identificação e resolução de quaisquer problemas relacionados 
com estas quatro perguntas imediatamente no início do processo; isto permitirá realizar uma filtragem adequada 
e comunicar atempadamente uma conclusão ao cliente. Estas listas mudam frequentemente devido a eventos 
mundiais e ações políticas. Para consultar uma lista atualizada destes países e indivíduos, use os links seguintes.
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

 

• Cuba 
• Irão 
• Coreia do Norte 

• Rússia
• Síria 
• Sudão do Su

• Venezuela 

 

• Afeganistão 

• Balcãs 

• Bielorrússia 

• Bósnia e Herzegovina

• Birmânia 

• Burundi 

• República Centro-Africana 

• Croácia

• Chipre 

• República Democrática do Congo 

• Eritreia 

• Egito

• República da Guiné 

• Guiné-Bissau 

• Haiti 

• Costa do Marfim

• 

• Líbano 

• Libéria 

• Líbia 

• Macedónia

• Moldávia 

• Montenegro 

• Sérvia

• Eslovénia 

• Somália 

• Sudão

• Tunísia 

• Ucrânia

• Iémen 

• Zimbabué 

PAÍSES SUJEITOS  
A PREOCUPAÇÕES ESPECIAIS: 

LISTA DE VENDA  
NÃO PERMITIDA:

http://www.victaulic.com

