
 

 

Carta Oficial de Conformidade de Conduta Comercial de Ternium  

 
Para a Ternium, um compromisso forte e visível com a integridade e a transparência 

desempenha um papel essencial em nossa organização. Temos o compromisso de 

trabalhar continuamente na construção de uma cultura corporativa de ética e 

integridade que envolva executivos, empregados e nossa cadeia de valor. 

Nosso Programa de Conformidade de Conduta nos Negócios está focado na prevenção de 
suborno e mitigação de riscos de corrupção e é composto pelas seguintes atividades 
principais: avaliação de riscos, implementação normativa, consultoria, comunicação, 
treinamento, certificações, terceiros, monitoramento e auditoria, disciplina e remediação e 
avaliação comparativa. Nosso Programa de Conformidade envolve todos os empregados e 
tem como objetivo promover a implementação das melhores práticas de conduta nos 
negócios internamente e também no relacionamento com clientes, fornecedores, entidades 
controladas pelo Estado e outros terceiros. 

 
O Programa de Conformidade determina uma avaliação dos riscos de suborno nos países 
onde a Ternium opera. Isso nos permite orientar nossos esforços de prevenção e controle 
sobre os processos que representam um risco maior. 
  
O Código de Conduta e a Política de Conduta Comercial da Ternium definem claramente que 
qualquer pagamento corrupto é estritamente proibido e não será tolerado; também inclui 
diretrizes específicas sobre a diligência prévia (due diligence) ao contratar representantes 
que agem em nome da Ternium. As contribuições políticas e de caridade, bem como as 
despesas de hospitalidade com terceiros (refeições, presentes e viagens de negócios) são 
reguladas por procedimentos internos. É proibido facilitar pagamentos. 

 
Treinamento e comunicação são pilares do Programa de Conformidade, e isso é 
demonstrado pelo programa obrigatório de treinamento on-line e presencial. O 
treinamento anticorrupção também inclui o apoio da gerência, fornecendo diretrizes claras, 
e também alcança terceiros como parte do processo de diligência prévia (due diligence), 
para delinear as expectativas da Ternium em relação à conformidade dos regulamentos de 
nossa empresa por terceiros. 

 
Além disso, a Ternium possui uma linha de conformidade, que permite enviar relatórios 
anonimamente. Está disponível para empregados e terceiros por web, e-mail ou telefone. O 
tratamento justo e confidencial é garantido e não haverá retaliação em relação aos que 
registram as queixas. 
 

Estamos convencidos de que apenas agir de forma ética e com integridade pode garantir 

sucesso a longo prazo e sustentabilidade em nosso relacionamento com clientes, partes 

interessadas e toda a comunidade. 

  

Carlos Russell 
Diretor de Conformidade de Conduta nos Negócios (BCCO) 


