Política de cadeia de suprimentos da Resind Indústria e Comércio Ltda

A Resind Indústria e Comércio é uma empresa brasileira focada na recuperação de elementos a
partir de materiais de baixo teor por meio de processos novos e inovadores. Já trabalhamos com
diversos materiais, incluindo Alumínio, Zinco, Manganês, Estanho, Tântalo e Nióbio. Ao longo
dos anos, os últimos três elementos se tornaram o principal foco de nossa companhia, o que
requereu esforços especiais em termos de pesquisa e desenvolvimento. Nós entendemos que
temos uma responsabilidade social muito grande, tanto com as partes interessadas, quanto para
com a sociedade.
Nesse contexto, estamos cientes que a extração, produção e comércio de minerais de áreas de
alto risco podem contribuir para impactos adversos relacionados aos direitos humanos.
Portanto, nossa política de cadeia de suprimentos explicitamente proíbe a compra de quaisquer
materiais de países como a República Democrática do Congo, países adjacentes ou quaisquer
outras áreas afetadas por conflito ou de alto risco (CAHRA’s), incluindo aqueles países
considerados CAHRA’s por regulações relevantes de minerais de conflito.
Essa política de cadeia de suprimentos é especialmente relacionada à aquisição de materiais
contendo estanho e tântalo, que conhecidamente são exploradas nessas regiões (minerais de
conflito). Essa política também segue o Anexo II localizado dentro do “OECD Due Diligence
Guidance for Supply Chains of Minerals from Conflicted-Affected and High-Risk Areas” e do
“Responsible Minerals Assurance Process Tin and Tantalum Standard” do RMI. Portanto,
estamos cientes dos riscos relacionados aos materiais e à cadeia de suprimentos. Alinhado com
nossos padrões éticos, nós não toleramos quaisquer forma de abusos aos direitos humanos
(tortura, tratamento degradante, trabalho forçado ou compulsório, trabalho infantil, dentre
outros), suborno, falsa declaração de origem de minerais, lavagem de dinheiro, evasão fiscal e
financiamento de grupos armados não governamentais. Além disso, reconhecemos a
importância de forças de segurança públicas ou privadas nas minas e/ou áreas do entorno e/ou
ao longo de rotas de transporte quando essas forças estão relacionadas apenas à manutenção
do estado de direito, resguardo aos direitos humanos ou outros aspectos descritos no Anexo II
do Guia do OECD.
Se nossa companhia identificar um risco ou receber prova de que um fornecedor está infringindo
nossa política de cadeia de suprimentos ou qualquer legislação, nossos negócios serão
imediatamente suspensos ou descontinuados. Nós iremos cooperar com autoridades em
qualquer instância. Nossos canais de comunicação estão abertos para reclamação em nosso site.
Nossa companhia não possui uma mina ou instalação industrial em qualquer área de alto risco
ou CAHRA’s e trabalhamos apenas com subprodutos de fundições brasileiras de estanho.
Entretanto, esse fato não nos impede de tomar ações sérias para proteger nossa cadeia de
suprimentos desses abusos. Nós apenas compramos de companhias que levam em consideração
práticas responsáveis para a obtenção de estanho, tântalo e outros elementos. Além disso, nós

não compramos qualquer material de CAHRA´s e também cumprimos com sansões, como as das
Nações Unidas.
Considerando o mencionado Guia da OECD e o Padrão do RMI, nossa companhia estabeleceu
um processo de gerenciamento para gerenciamento de risco. Esse processo inclui, dentre outros
aspectos, 5 passos: um forte sistema de gerenciamento da companhia, a identificação e
avaliação dos riscos na cadeia de suprimentos, design e implementação de uma estratégia para
responder aos riscos, auditoria independente por terceiros de due diligence (diligência), report
anual de due diligence da cadeia de suprimentos. Todos esses passos são documentados por
meio de procedimentos internos em nossa companhia. Portanto, conduzimos os passos de due
diligence e recomendações conforme o Suplemento para Estanho e Tântalo, do Guia da OECD.
Nós não apenas encorajamos nossos fornecedores a adotar essa política em suas cadeias de
suprimentos, como também cooperamos com eles para que possam melhor cumprir com os
requerimentos da legislação. Uma de nossas práticas é a promoção da consciência acerca do
risco, tanto com nossos colaboradores quanto com nossos fornecedores. Isso é realizado por
meio de treinamentos internos regulares e comunicações com nossos fornecedores. Nós
também os informamos acerca de nossa política de cadeia de suprimentos. Dessa forma, nossos
fornecedores e partes interessadas são explicitamente informados sobre nossa política de
cadeia de suprimentos.
Nossa companhia cumpre com regulações nacionais e internacionais com relação à todos os
aspectos da produção e transporte de materiais. Se qualquer material contendo tântalo e/ou
estanho for eventualmente classificado como classe 7, tal material será sujeito à apropriadas
normas de segurança, transporte e meio ambiente.
Nós estamos engajados com os atores de nossa cadeia de suprimentos, sociedade e
organizações como o RMI, de forma a continuamente melhorar o gerenciamento da política de
cadeia de suprimentos, para prevenir ou mitigar riscos e para promover a consciência acerca do
risco.
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