
 
 

A Política 
A Smiths está comprometida com a aquisição responsável de minerais — a aquisição realizada de forma ética e 

sustentável — que protege os direitos humanos. Isso se aplica à nossa operação própria e à nossa cadeia de 

suprimentos global. Inicialmente, certos padrões estabelecidos da indústria e requisitos regulamentares globais 

abordam somente estanho, tungstênio, tântalo e ouro (3TG) extraídos da República Democrática do Congo (RDC) 

e RDC e países vizinhos. Motivada pela crescente preocupação acerca da violação dos direitos humanos e outros 

riscos relacionados à extração de minerais além dos 3TG, como o cobalto, e em regiões além da RDC; a Smiths 

desenvolveu seu programa de responsabilidade mineral e práticas de due diligence relacionadas para atender 

minerais provenientes das Áreas Afetadas por Conflitos e de Alto Risco (CAHRAs), como definido pelas autoridades 

governamentais aplicáveis. 

 

Em consistência com esse compromisso, a Smiths visa garantir que estes minerais (estanho, tungstênio, tântalo, 

ouro e cobalto), caso estejam presentes em nossos produtos, sejam adquiridos respeitando os direitos 

humanos e de uma forma que não financie grupos armados. Para alcançar esse objetivo, a Smiths é guiada 

pela Orientação de Diligência Prévia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) para Cadeias de Suprimento Responsáveis de Minerais das CAHRAs (Guia OCDE). 

 

Expectativas dos fornecedores 
A Smiths não extrai minerais diretamente da RDC, países vizinhos ou qualquer outro CAHRAs. Além disso, as minas 

normalmente localizam-se em locais distante de nós. Por isso, a cooperação de nossos fornecedores é crucial para 

apoiar nosso comprometimento com a Aquisição Responsável de Minerais. Esperamos que os fornecedores aplicáveis 

da Smiths: 

 

• Tenham conhecimento e transparência em relação à origem do estanho, tungstênio, tântalo, ouro e cobalto, 

e qualquer outro chamado “mineral de conflito” presente nos produtos que nos fornecem, e tomem as 

medidas necessárias para adquirir esses minerais de forma responsável, principalmente se provenientes da 

RDC, países vizinhos e qualquer outro país das CAHRAs. 

• Cumpram com o Código de Conduta do Fornecedor Smiths 

https://www.smiths.com/who-we-are/responsible-business. 

• Estabeleçam e mantenham uma política pública disponível sobre aquisição responsável de minerais que se 

alinhem com o Guia OCDE. 

• Estabeleçam um processo de due deligence e sistema de gerenciamento consistente com o Guia OCDE. 

• Estendam as expectativas citadas acima a seus próprios fornecedores. 

• Mediante solicitações periódicas da Smiths, forneçam certas informações que consideramos 

devidamente necessárias, incluindo certificações e documentação, para o monitoramento e 

determinação de cumprimento desta política. 

 

Caso um fornecedor consolidado ou potencial aplicável à Smiths não possa, ou não queira apoiar o 

comprometimento da Smiths a essa política, a Smiths estará apta a buscar acordos de aquisição alternativos. 

Perguntas ou comentários sobre a Política de Aquisição Responsável de Minerais devem ser envias para 

safety@smiths.com. 
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