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Política de minerais de conflito da Regal-Beloit Corporation
Integridade é um dos três valores centrais da Regal. Estamos comprometidos com os mais altos
padrões de comportamento ético e socialmente responsável e não toleramos abusos dos direitos
humanos associados à mineração, ao transporte ou à comercialização de minerais de conflito.
Apoiamos os esforços da Electronic Industry Citizenship Coalition (“EICC”) e da Global eSustainability Initiative (“GeSI”) para que as empresas assegurem a investigação aprofundada
razoável em relação às suas cadeias de suprimentos a fim de garantir que elas não obtenham
determinados minerais de um local descrito como "Região de Conflito" localizado na República
Democrática do Congo e áreas ao redor.
Sendo assim, trabalharemos com nossos fornecedores para rastrear o conteúdo do material em
todos os nossos produtos e determinar se minerais originários de operações de mineração ou
fundição na Região de Conflito são usados neles. Não usaremos intencionalmente minerais
dessa região em nossos produtos. Dessa forma, exigiremos que todos os nossos fornecedores
rastreiem o conteúdo do material nos produtos que nos são fornecidos até um fundidor certificado
livre de conflito a fim de fornecer uma documentação sobre os esforços de tal investigação
aprofundada. Também será necessário que nossos fornecedores adquiram componentes, peças
ou produtos contendo estanho, tântalo, tungstênio e/ou ouro de fontes identificadas como livres
de conflito. Utilizaremos o Modelo de Relatório sobre Minerais de Conflito EICC-GeSI
padronizado para mapear e monitorar o compromisso dos nossos fornecedores e suas atividades
nesse sentido.
As medidas da investigação aprofundada para minerais de conflito da Regal foram concebidas
para estar em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com a estrutura nas Diretrizes de
Investigações Aprofundadas da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
para a Cadeia de Suprimentos Responsável de Minerais de Áreas de Alto Risco e Afetadas por
Conflito: Segunda Edição, incluindo os suplementos relacionados sobre ouro, estanho, tântalo e
tungstênio (as “Diretrizes da OECD”). A Regal adotou todas as cinco medidas das Diretrizes de
Investigações Aprofundadas da OECD, que incluem sistemas de gerenciamento, processos para
identificar e avaliar os riscos em nossa cadeia de suprimentos, um processo para responder aos
riscos identificados e a adoção dos processos de devida diligência e gerenciamento de risco do
Programa Fundição Sem Conflito (CFS).
Estamos comprometidos em fazer negócios somente com empresas que compartilhem dos
nossos valores. Esta política será comunicada aos nossos fornecedores, que serão solicitados a
definir políticas semelhantes para as suas cadeias de suprimentos.
Encaminhe perguntas sobre esta política para integrity@regalbeloit.com ou para o contato da
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cadeia de suprimentos local.
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