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H.B. Fuller Company 
1200 Willow Lake Boulevard 
St. Paul, Minnesota  55110-5101 
Office: (651) 236-5900 

Para:  Fornecedores da H.B. Fuller 

De:  Rob Hubbard, Director - Global Strategic Sourcing 

Sobre:  Expectativas dos fornecedores 
 

Prezado Fornecedor, 

Na H.B. Fuller, temos orgulho em manter altos padrões de conduta ética e em cumprir as leis e regulamentos 
que regem os nossos negócios. Empenhamo-nos em conduzir o nosso negócio de forma a gerar valor, 
coletivamente como empresa e individualmente dentro dela.  Por esse motivo, a H.B. Fuller faz negócios 
apenas com parceiros que também aderem a altos padrões éticos e conformidade.  
 
Pedimos que leia o  Código de conduta da H .B. Fuller  e garanta o seu cumprimento de acordo com as leis 
e regulamentações que sustentam o nosso código. 
 
As expectativas minimas da H.B. Fuller para cada um dos seus fornecedores engloba o cumprimento das 
leis e regulamentações em todas as áreas geográficas onde o fornecedor tem negócios, incluindo mas não 
limitado pelo seguinte: 
 
Anti-Suborno e corrupção 
A H.B. Fuller cumpre com as leis de anti-suborno sempre que faz negócios e espera o mesmo por parte dos 
seus fornecedores. Os fornecedores em especial, devem cumprir com: (a) As disposições da Lei de Práticas 
de corrupção dos EUA, que especificamente proíbe empresas americanas ou suas afiliadas, de produzirem 
ou oferecerem algum pagamento a qualquer membro de um governo estrangeiro, a fim de reter ou obter 
alguma vantagem de negócio; e (b) padrões anti-corrupção internacionais (incluindo a Lei de Suborno do 
Reino Unido) e as leis locais que proíbem a oferta ou recebimento de subornos na prática comercial em 
geral. A oferta, entrega ou recebimento de qualquer suborno, quer directa ou indirectamente, é proibida. 
Espera que os seus fornecedores honrem o mesmo compromisso. 
 
Ofertas e Entretenimento 
A H.B. Fuller proíbe os seus colaboradores de oferecerem ou aceitarem qualquer oferta por parte dos seus 
fornecedores, com excepção de ofertas razoáveis e não monetárias, refeições não luxuosas que decorram 
de uma reunião de negócios. Espera que os seus fornecedores honrem o mesmo compromisso em todas 
as negociações com a H.B. Fuller e os seus colaboradores  
 
Tratamento justo para os colaboradores 
A H.B. Fuller não discrimina com base na raça, cor, género, religião, sexo, orientação sexual, identidade 
sexual, nacionalidade, idade, estatuto de veterano de guerra, ou indivíduos qualificados com base no seu 
estado de incapacidade e, espera o mesmo por parte dos seus fornecedores.  Além disso, a H.B. Fuller 
cumpre com os requerimentos 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) and 60-741.5(a) para contratados e 
subcontratados do governo dos EUA, protegendo os contratados e proibindo qualquer discriminação a esses 
indivíduos com base na sua condição de veterano de guerra ou de incapacidade, proíbindo também qualquer 
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discriminação que tenha por base a raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género, ou 
nacionalidade. A H.B. Fuller exige também que os subcontractados abrangidos nos seus contractos actuem 
da mesma forma, desconsiderando a raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género, 
nacionalidade, estatuto de veterano de guerra ou incapacidade. 
 
A H.B. Fuller não emprega pessoas com menos de 18 anos, a menos que sob orientação de programas de 
aprendizagem legalmente reconhecidos nos países onde a empresa opera. Espera que os seus 
fornecedores honrem o mesmo compromisso. 
 
A H.B. Fuller reconhece o direito dos trabalhadores para livremente se associarem a organizações terceiras, 
formarem, associarem ou procurarem representação numa associação de trabalhadores da sua escolha e, 
negociarem colectivamente, conforme permitido e de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis. 
Espera que os seus fornecedores honrem o mesmo compromisso. 
 
A H.B. Fuller não usa qualquer tipo de trabalho forçado, escravo, ou prisional. Todo o trabalho é voluntário 
e os trabalhadores são livres para deixarem o trabalho ou cessarem o seu emprego com um aviso razoável, 
de acordo com as directrizes locais. Compromete-se a garantir que não exista escravidão ou tráfico de 
pessoas na organização e na cadeia de abastecimento. Espera que os seus fornecedores honrem o mesmo 
compromisso. 
 
As horas de trabalho na H.B. Fuller não excedem o máximo de horas definidas pelas leis locais e, cumpre 
com as leis salariais aplicáveis, incluindo as relacionadas com o salário mínimo, horas extras e benefícios 
obrigatórios nos países onde opera. Espera que os seus fornecedores honrem o mesmo compromisso. 
 
A H.B. Fuller está comprometida em respeitar os dados pessoais dos trabalhadores e outros indivíduos com 
que possa interagir. Espera que os seus fornecedores honrem o mesmo compromisso. Quando aplicável, 
poderá ser exigido aos fornecedores a celebração de um contrato adicional no âmbito de “processamento 
de dados”, que permite estabelecer direitos e obrigações claros, relativos à proteção de dados pessoais. 
 
Minerais de Conflito 
A H.B. Fuller está comprometida em garantir que os ‘Minerais de conflito’ (nomeadamente tântalo, estanho, 
tungsténio ou ouro) em quaisquer produtos fornecidos, não financiam ou beneficiam directa ou 
indirectamente grupos armados que são autores de graves violações dos direitos humanos na República 
Democrática do Congo ou países vizinhos. Espera que os seus fornecedores honrem o mesmo 
compromisso. 
 
Conformidade Comercial 
A H.B.  Fuller está comprometida com a total conformidade com as leis de controle de importação e 
exportação de todas as jurisdições em que atua, incluindo as leis dos norte-americanas que se aplicam às 
nossas atividades fora dos Estados Unidos. Faz parte da política da H.B. Fuller não negociar com os 
seguintes países e regiões, que estão atualmente sujeitos a sanções e/ou embargos dos Estados Unidos: 
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Irã, Coreia do Norte, Síria, Cuba e a região da Crimeia da Ucrânia. Também é política da H.B. 
Fuller obedecer às sanções dos Estados Unidos em relação a determinados indivíduos, organizações ou 
entidades conhecidas como “Cidadãos Especialmente Designados” (Specially Designated Nationals“ - 
SDNs) ou outras listas de partes negativadas especificadas pelas leis de vários países. Esperamos que 
nossos fornecedores honrem esses mesmos compromissos ao não fornecer à H.B. Fuller, direta ou 
indiretamente, bens ou serviços provenientes dos países ou regiões listados ou de quaisquer SDNs ou 
outras partes negativadas. Além disso, esperamos que nossos fornecedores repassem o mais rápido 
possível todas as informações e documentações necessárias a fim de garantir a conformidade com essas 
leis e usufruir de programas especiais ou preferenciais (por exemplo, acordos de livre comércio) e participar 
de programas de segurança da cadeia de fornecedores, pois tais informações e documentações podem ser 
solicitadas periodicamente pela HB Fuller. 
 
Sustentabilidade  
A H.B. Fuller reconhece que os recursos limitados do mundo exigem a redução de impacto no meio 
ambiente, enquanto criação de valor para os seus clientes. Para melhorar continuamente a sustentabilidade, 
foca-se em: 
* Permitir que os seus clientes melhorem os processos e produtos através de soluções que permitem atingir 
os seus objectivos de sustentabilidade 
* Optimizar operações e eficiencia no processo 
* Garantir que os colaboradores se comprometem a ser responsáveis e conscientes pela segurança e bem-
estar, alcançando os objectivos de sustentabilidade 
Espera que os seus fornecedores colaborem com a H.B. Fuller por forma a atingir os seus objectivos de 
sustentabilidade e que tenham politicas próprias e/ou práticas para reduzir o seu impacto ambiental. 
 
Questões?  
Se tiver alguma questão relacionada com as expectativas da H.B. Fuller para os seus fornecedores ou a 
conformidade da sua empresa com estas expectativas, por favor, envie um email com as suas questões 
para supplierexpectations@hbfuller.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nossa Declaração de Privacidade fornece pormenores sobre as informações que recolhemos, por que razão as 
conservamos e como as utilizamos, bem como os seus direitos relativamente às informações que partilha connosco. 
Para saber mais, leia a nossa Declaração de Privacidade na íntegra. 
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