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Caro Leitor, 

Diante das animadoras mudanças e do crescimento da Boart Longyear, tenho a satisfação de 
publicar "Nossas Práticas de Compras". Trata-se de um conjunto importante de diretrizes para 
nossos funcionários e fornecedores que estabelecerá padrões e expectativas globais sobre 
a nossa conduta.

Recomendo a leitura deste documento para que você possa entender: 

• A função de Compras na Boart Longyear; 
• As expectativas de Compras e de nossos clientes; 
• As expectativas entre a Boart Longyear e nossos fornecedores; e 
• As expectativas do nosso pessoal de Compras. 

O documento “Nossas Práticas de Compras" foi escrito para assegurar que o nosso processo 
de compras seja transparente e compreensível para todas as partes interessadas. O 
documento “Nossas Práticas de Compras" define um conjunto de expectativas relativas a como 
serão conduzidos os negócios entre a Boart Longyear e nossos fornecedores. Igualmente 
importante, porém, é que essas práticas nos alinhem com as expectativas de nossos clientes, 
reflitam a filosofia de operação e os valores essenciais da Boart Longyear e estabeleçam um 
suporte firme de integridade em todas as atividades de compras e de responsabilidade social 
corporativa. 

Trabalho seguro e atuação ética em todos os aspectos de nossos negócios são as principais 
prioridades da Boart Longyear. A manutenção dos elevados padrões de honestidade, 
integridade e segurança que todos os nossos funcionários, acionistas, clientes, vendedores 
e visitantes esperam da Boart Longyear requer o compromisso contínuo de cada um dos 
seus funcionários. Nós contratamos o MySafeworkplace® para dispormos de uma ferramenta 
de comunicação confiável, confidencial e anônima para o relato rápido de problemas de 
preocupação e/ou violações das políticas da Boart Longyear. Para obter mais informações ou 
para informar um problema, acesse www.mysafeworkplace.com. Consulte também o Código de 
Conduta nos Negócios da Boart Longyear para obter mais informações sobre nossos valores 
e outros métodos de relato de problemas. 

A Boart Longyear espera que seus funcionários e fornecedores entendam "Nossas Práticas 
de Compras" e trabalhem de acordo com as diretrizes contidas neste importante documento. 
Agradeço seus esforços. 

Em nome da Boart Longyear, 

Bob Barber 
Vice-Presidente de Suprimento Estratégico
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COMPRAS DA BOART 
LONGYEAR™ 
O setor de Compras da Boart Longyear 
é um órgão da cadeia de suprimentos 
que adquire estrategicamente bens 
e serviços e os disponibiliza para as 
operações da Boart Longyear, utilizando 
processos uniformes e confiáveis 
de compras. Ele suporta e promove 
as metas de saúde e segurança da 
Boart Longyear e interage com os 
fornecedores com base nos princípios 
essenciais de respeito e integridade.

O setor de Compras da Boart 
Longyear é o principal operador da 
logística de suprimentos para todas as 
operações da Boart Longyear. Temos 
a responsabilidade de assegurar que 
a mercadoria ou o serviço certo seja 
entregue no lugar certo, na hora certa 
e a preços justos de mercado. Com o 
auxílio do Comitê Executivo da Boart 
Longyear, as responsabilidades e os 
objetivos de Compras são: 

•   Assegurar que todos os compromissos 
relativos a bens e serviços sejam 
assumidos somente pelo pessoal 
apropriado por meio de sistemas e 
processos autorizados e gerenciados. 

•   Incorporar as necessidades 
operacionais, as especificações e os 
critérios de avaliação fornecidos por 
cada solicitante. 

•   Definir estratégias de compra para 
projetos de capital, aproveitando as 
sinergias de grupo. 

•   Manter um canal central de 
comunicação para os fornecedores 
que desejam fornecer produtos ou 
serviços à Boart Longyear.
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OPERAçõES DE COMPRA
Para aumentar a eficiência e a 
eficácia do processo da logística de 
suprimentos, o setor de Compras 
coordenará as seguintes iniciativas: 

Governança 
Asseguraremos que: 
•   Todos os compromissos com 

bens e serviços sejam assumidos 
somente por meio de sistemas 
e processos autorizados e 
gerenciados de acordo com os 
níveis de autoridade estabelecidos. 

•   Nosso compromisso de recursos 
financeiros seja autorizado e 
registrado de maneira consistente 
com as práticas comerciais 
e as autoridades financeiras 
apropriadas. 

•   Os fornecedores não sejam 
envolvidos antes da autorização 
da forma apropriada de acordo 
comercial. 

Suprimento
Nós nos comprometemos a: 
•   Desenvolver estratégias de 

suprimento apropriadas aos bens e 
serviços exigidos; 

•   Coordenar nossas ações com 
os usuários finais em relação 
a fornecedores potenciais e 
negociar contratos de fornecimento 
quando não existir um acordo de 
fornecimento; 

•   Entender as necessidades e os 
resultados desejados dos usuários 
finais; 

•   Realizar o processo de compra 
de bens e serviços usando as 
especificações e os critérios de 
avaliação dos usuários finais, 
inclusive fatores de fornecedores 
locais, saúde, segurança e meio 
ambiente; 

•   Desenvolver estratégias de compra 
para todos os projetos de capital e 
operacionais; 

•   Usar Pedidos de Cotação (RFQ), 
Pedidos de Propostas (RFP), 
Pedidos de Informação (RFI) 
ou ferramentas eletrônicas de 
suprimento, conforme o caso; 
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•   Oferecer aos fornecedores 
potenciais os termos de contrato 
padrão; e 

•   Gerenciar a interface comercial, 
que inclui gerenciamento, 
implementação e administração. 

Compra 
Nós nos comprometemos a:
•   Assegurar a manutenção dos níveis 

adequados de estoque dos itens 
pedidos com mais frequência; 

•   Gerar pedidos de compra e rastrear 
a entrega do produto nos casos de 
itens de estoque; 

•   Suprir o item e rastrear a entrega 
do produto nos casos de itens que 
não sejam de estoque; 

•   Gerenciar as compras em dólar 
cotado baixo por meio de outros 
processos e procedimentos, 
inclusive cartões de compras; e 

•   Manter todos os dados requeridos 
para suportar as atividades de 
Compras, incluindo informações de 
fornecedores, preços e catálogos. 

Entrega 
Nós nos comprometemos a: 
•   Coordenar nossas ações com os 

usuários finais no desenvolvimento 
de estratégias de gerenciamento de 
estoque;

•   Assegurar a entrega pontual e 
exata de todos os bens e serviços, 
atendendo aos requisitos de 
eficácia em termos de custo do 
frete; e 

•   Confirmar o funcionamento de 
controles apropriados de estoque.

Procedimentos de controle 
Nós nos comprometemos a: 
•   Medir e relatar o desempenho por 

meio das atividades de Suprimento, 
Compra e Entrega; e 

•   Coordenar nossas ações 
com Auditoria Interna sobre 
o desenvolvimento e a 
implementação de processos de 
controle apropriados.

6

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

1 
Bo

ar
t L

on
gy

ea
r. 

To
do

s 
os

 d
ire

ito
s 

re
se

rv
ad

os
.



NEGOCIANDO COM NOSSOS 
FORNECEDORES
Fornecedores inovadores, seguros e 
eficientes são fundamentais para o 
sucesso da Boart Longyear. A Boart 
Longyear espera participar de um 
mercado justo e competitivo e promover 
um processo justo de avaliação e seleção 
que seja aplicado consistentemente a 
todos os fornecedores potenciais. 

Resposta às propostas 
•   A segurança e a qualidade dos bens e 

serviços fornecidos são cruciais para 
a Boart Longyear; portanto, uma pré-
qualificação de fornecedores pode ser 
realizada antes que os fornecedores 
sejam aceitos no processo de compras. 

•   Tipicamente, solicitamos propostas de 
fornecedores que têm o potencial de 
atender às necessidades de nossos 
negócios. 

•   Fornecedores potenciais podem ser 
solicitados a participar mediante o uso 
de um dos seguintes processos ou da 
sua combinação: 
-   Propostas on-line, incluindo leilões 

reversos ou propostas fechadas; e/ou 
-  Negociação direta. 

•   No processo de compra, nós nos 
comprometemos a proteger a 
confidencialidade das informações do 
fornecedor e a garantir a aplicação de 
um processo justo e consistente a todos 
os fornecedores potenciais. 

•   O setor de Compras, com a 
coordenação apropriada com os 
usuários finais, considerará muitos 
fatores na análise das propostas 
dos fornecedores e decidirá sobre a 
proposta que será aceita, se houver 
alguma. 

•   Reconhecemos os fornecedores 
que priorizam a criação de valor e 
se comprometem com processos de 
aprimoramento.

Realização de negócios 
•   Depois que a proposta de um 

fornecedor potencial for considerada 
vencedora e que ele assinar um 
contrato com a Boart Longyear, os 
pedidos de bens ou serviços serão 
feitos através da emissão de pedidos 
de compra ou outros métodos 
aprovados de compra, como cartões 
de compra. 

•   Os bens ou serviços não devem ser 
fornecidos à Boart Longyear sem o 
recebimento prévio de uma ordem 
de compra válida ou outro método 
aprovado de compra. 

•   A Boart Longyear se reserva o 
direito de recusar o pagamento a 
fornecedores sem uma fatura válida 
e completa que inclua a referência 
ao pedido de compra aplicável ou ao 
método aprovado de compra. 

•   Espera-se dos fornecedores que 
garantam que todos os bens e 
serviços estejam de acordo com 
as especificações exigidas e sejam 
fornecidos no prazo e nos preços 
corretos. 

•   Espera-se dos fornecedores que 
estejam aptos a realizar os negócios 
eletronicamente, inclusive a 
automatização do processo de gestão 
de compras e a transmissão de 
pedidos de compra e faturas.

•   Espera-se dos fornecedores que 
não tornem públicas nem divulguem 
qualquer informação relacionada ao 
contrato de fornecimento de bens e 
serviços à Boart Longyear. 

•   Os fornecedores não podem usar 
o logotipo, as marcas comerciais 
ou o nome da Boart Longyear de 
qualquer modo público sem o prévio 
consentimento por escrito e sujeito às 
limitações e aos termos apropriados.
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EXPECTATIVAS QUANTO 
AO COMPORTAMENTO DO 
FORNECEDOR
A Boart Longyear tem uma abordagem 
disciplinada aos aspectos econômicos, 
sociais e ambientais de suas atividades 
e procura realizar seus negócios com 
integridade, honestidade e justiça 
em todas as ocasiões. Procuramos 
construir uma base de conformidade 
com as leis locais, as regulamentações 
e as normas internacionais.  Apoiamos 
a concorrência livre e leal, proibimos 
o suborno, os pagamentos indevidos 
ou presentes de todos os tipos e 
procuramos evitar conflitos de interesse. 

A Boart Longyear valoriza fornecedores 
que operam de maneira coerente com 
nossos padrões e políticas. Esperamos 
que nossos parceiros mantenham 
padrões elevados e estejam preparados 
para se retirar de relações de negócios 
com fornecedores que não atendem aos 
padrões mínimos e não podem fornecer 
um plano para corrigir rapidamente suas 
deficiências. Exigimos fornecedores 
que possam, no mínimo, manter as 
seguintes políticas: 

Integridade nos negócios 
As empresas fornecedoras e seus 
proprietários, diretores, gerentes, 
funcionários e agentes são obrigados a: 
•   Comprometer-se com os mais 

elevados padrões de conduta ética ao 
lidar com trabalhadores, fornecedores, 
clientes e autoridades do governo e 
agências reguladoras; 

•   Obedecer a todas as leis, regras 
e regulamentações aplicáveis em 
todas as jurisdições em que fazem 
negócios; 

•   Apoiar a concorrência justa; 
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•   Proibir a doação ou o recebimento 
de subornos, com um processo para 
assegurar conformidade; o que inclui: 
-   A extensão de presentes pessoais 

e gratificações ao pessoal da 
Boart Longyear que possam ser 
interpretados como busca de 
tratamento preferencial; e 

-   O estabelecimento e a manutenção 
de políticas para assegurar o 
cumprimento de leis antissuborno. 

-   O pagamento, a oferta, a promessa 
de pagamento ou autorização 
do pagamento direto ou indireto 
de qualquer valor em dinheiro ou 
espécie a qualquer autoridade, 
representante ou funcionário do 
governo, ou a qualquer partido 
político, ocupante de cargo público 
ou candidato a cargo público, a fim 
de obter ou manter negócios.

•   Proibir o compartilhamento ou a 
troca de qualquer informação sobre 
preço, custo ou de outro tipo e proibir 
qualquer conduta conivente ou que 
contrarie a livre concorrência com: 
-   Terceiros sobre qualquer contrato, 

proposto, pendente ou atual; e/
ou qualquer concorrente da Boart 
Longyear. 

•   Assegurar o cumprimento das leis 
aplicáveis relativas à importação, 
exportação, exigências alfandegárias, 
regulamentações, regras e controle 
do fornecimento de bens à Boart 
Longyear.

•   Assegurar que toda documentação ou 
fatura fornecida à Boart Longyear ou 
a qualquer outra autoridade relevante 
seja precisa e verdadeira. 

•   Declarar qualquer conflito de interesse 
anterior ao fornecimento de bens ou 
serviços ou, no caso de fornecedores 
já existentes, assim que o conflito 
surgir. 

Propriedade intelectual
Requer-se dos fornecedores que:
•   Respeitem e protejam os direitos 

de propriedade intelectual da 
Boart Longyear. Toda propriedade 
intelectual fornecida a um fornecedor 
na realização de um negócio só 
pode ser usada para o seu propósito 
pretendido; 

•   Guardem e mantenham toda 
propriedade intelectual da Boart 
Longyear de forma segura 
e confidencial e que não a 
disponibilizem para terceiros, 
incluindo subempreiteiros, sem que 
a Boart Longyear expresse seu 
consentimento por escrito; 

Direitos humanos 
Requer-se dos fornecedores que: 
•   Mantenham políticas que respeitem 

os direitos humanos básicos sem 
distinção de qualquer tipo, inclusive os 
direitos à vida, liberdade, segurança, 
liberdade da escravidão e crueldade 
e igual proteção nos termos das leis 
pertinentes; 

•   Mantenham políticas que proíbam o 
trabalho forçado e infantil; e 

•   Estejam comprometidos com políticas 
não discriminatórias com base em 
idade, origem étnica ou social, 
gênero, orientação sexual, política e 
religião. 

10

 C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
01

1 
Bo

ar
t L

on
gy

ea
r. 

To
do

s 
os

 d
ire

ito
s 

re
se

rv
ad

os
.



Segurança e saúde  
Requer-se dos fornecedores que: 
•   Obedeçam a todos as normas 

de segurança específicas da sua 
atividade; e 

•   Demonstrem forte compromisso com 
a gestão responsável da saúde e da 
segurança e com a eliminação das 
lesões e doenças profissionais. 

Meio ambiente 
Os fornecedores devem demonstrar um 
forte compromisso com:
•   A gestão ambiental responsável; 
•   A eliminação de incidentes 

ambientais; 
•   A minimização de resíduos e a 

utilização responsável de recursos; e 
•   A conformidade e a retificação de 

danos causados pelas operações ou 
por incidentes.

Desenvolvimento sustentável 
Os fornecedores devem demonstrar: 
•   Um forte compromisso com o 

desenvolvimento sustentável; e 
•   Um forte compromisso com relações 

comunitárias responsáveis e 
produtivas, inclusive a manutenção 
de relações de negócios que tenham 
um efeito positivo e duradouro nas 
comunidades locais e vizinhas. 

Contínuo aprimoramento 
Os fornecedores devem se 
comprometer a fazer melhorias 
contínuas mediante: 
•   Avaliações de seu desempenho como 

fornecedor
•   Indicadores-chave de desempenho 
•   Sugestões para inovação nos bens e 

serviços fornecidos 
•   Sugestões para melhorias dos 

processos de realização de negócios

Requisitos adicionais 
Requer-se dos fornecedores que:
•   Alinhem-se com os objetivos de 

negócios da Boart Longyear, incluindo 
(redução de custos, aprimoramento 
de valor, redução de resíduos, 
aumento da eficiência operacional e 
energética); 

•   Comprometam-se com o 
aprimoramento contínuo por meio de 
avaliações de seu desempenho como 
fornecedor e dos indicadores-chave de 
desempenho;

•   Sejam financeiramente estáveis; 
•   Sejam o fabricante direto dos bens ou 

um agente/distribuidor autorizado; 
•   Tenham uma equipe capaz e 

competente; 
•   Mantenham os sistemas apropriados 

de garantia da qualidade; e 
•   Respeitem os direitos de propriedade 

intelectual de terceiros. A Boart 
Longyear se reserva o direito de 
recusar ao pessoal do fornecedor 
o acesso aos seus sistemas, 
instalações ou dependências.
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EXPECTATIVAS QUANTO AO 
PESSOAL DE COMPRAS
A Boart Longyear exige de todos os 
funcionários e contratados que trabalham 
nas funções de Suprimento, Compra ou 
Entrega que atuem em conformidade 
com as suas políticas e procedimentos. 
Além do compromisso com Valores 
de Segurança da Boart Longyear em 
Primeiro Lugar, Ética e Boa Cidadania, 
Resultados Excepcionais, Dedicação ao 
Sucesso de Nossos Clientes, Respeito 
e Confiança Mútuos e o Código de 
Conduta nos Negócios, a equipe de 
compras está comprometida com o 
seguinte: 

Segurança pessoal 
Requer-se dos funcionários que: 
•   Gerenciem ativamente sua própria 

segurança e a segurança de seu meio 
ambiente e daqueles ao seu redor; 

•   Sejam conscientes de todos os 
procedimentos e requisitos de 
segurança em suas operações 
ambientais, inclusive o uso de 
equipamento apropriado de proteção 
pessoal; 

•   Informem as observações de perigos e 
riscos às autoridades apropriadas; e 

•   Assegurem que os fornecedores 
potenciais entendam as expectativas 
da Boart Longyear no que diz respeito 
à gestão da segurança. 

Políticas e leis da Boart Longyear 
Requer-se dos funcionários que: 
•   Cumpram todas as políticas da Boart 

Longyear; 
•   Assegurem que todas as transações 

sejam realizadas em concordância 
com os procedimentos internos de 
controle e o Código de Conduta nos 
Negócios; 

•   Mantenham níveis elevados de 
integridade em todas as relações de 
negócios; 
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•   Evitem pedir ou aceitar propinas, 
presentes, entretenimento ou 
qualquer outra contribuição ou 
pagamento ilegal; 

•   Cumpram a Política Antissuborno da 
Boart Longyear 

•   Obedeçam às leis municipais, 
estaduais e internacionais aplicáveis; 

•   Entendam e sigam as leis australianas 
e americanas aplicáveis e as leis 
aduaneiras de comércio internacional, 
inclusive aquelas relativas à licença, 
expedição, documentação de 
importação e exigências de relatórios; 

•   Atuem em conformidade com todas as 
políticas e leis sobre a privacidade e 
proteção de dados; 

•   Tratem todas as informações do 
fornecedor, inclusive preços, projetos 
e know-how com a mais estrita 
segurança; 

•   Mantenham confidenciais as 
informações comercialmente 
reservadas, inclusive listas de preços, 
elementos de preço, descontos, 
abatimentos, negociações de 
contrato, capacidade, produção, 
custos, estratégias comerciais, 
parcela de mercado, clientes ou 
intenção de apresentar propostas com 
qualquer concorrente; 

•   Evitem participar de toda prática 
restritiva de comércio ou de atividades 
de concorrência desleal, inclusive o 
envolvimento em qualquer forma de 
boicote; e 

•   Manifestem ao Vice-Presidente de 
Compras e Recursos Humanos 
toda relação pessoal e familiar com 
fornecedores atuais ou potenciais nas 
quais estejam envolvidos no processo 
de selecioná-los, gerenciá-los e 
avaliá-los. 

OBRIGAçÃO DE INFORMAR 
SUSPEITAS DE VIOLAçõES 
Requer-se dos funcionários e 
fornecedores que informem situações 
que estejam potencialmente em conflito 
com esta política, nosso Código de 
Conduta nos Negócios ou outras 
políticas da Boart Longyear. Essas 
informações podem ser anônimas, 
pelo nosso site de Linha Direta da 
Conformidade,  
www.mysafeworkplace.com, ou por 
outros métodos listados em nosso 
Código de Conduta nos Negócios, que 
está em www.boartlongyear.com.

As políticas e os procedimentos contidos aqui são um guia; não visam à criação de qualquer obrigação contratual ou direito. 
Nós nos reservamos o direito de interpretar nossas políticas e de alterar nossos procedimentos quando julgarmos apropriado e 
podemos, à nossa exclusiva discrição, mudar, criar exceções ou cancelar qualquer disposição contida neste documento a qualquer 
momento, sem aviso prévio.
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BOART LONGYEAR
A Boart Longyear é uma empresa de exploração mineral global de 120 anos, que fornece serviços 
de exploração mineral e produtos de perfuração para a indústria de mineração global e que também 
tem presença substancial em perfuração para exploração de água, amostragem ambiental, energia e 
exploração de areias petrolíferas. 

Com sede na cidade de Salt Lake, Utah, vendas em 2010 de US$1,476 bilhão e mais de 9.000 
funcionários no mundo todo, a empresa tem contratos de serviços de perfuração em 40 países e fornece 
produtos de mineração a clientes em mais de 100 países.  Os escritórios regionais e as operações se 
localizam no Pacífico asiático, na Europa, Oriente Médio e África, na América Latina e na América do 
Norte.  

Nosso pessoal e nossos produtos e serviços se distinguem por estabelecer o padrão para nossos 
clientes em termos de segurança, produtividade, confiabilidade, inovação e valor.

Onde quer que a Boart Longyear opere, a saúde e segurança de nossos funcionários são nossa mais 
alta prioridade. Trabalhamos em estreita cooperação com os países em que operamos, respeitando suas 
leis e costumes. Empregamos pessoas locais em todos os níveis, minimizando os efeitos desfavoráveis 
ao meio ambiente e dedicando esforços à melhoria de nosso desempenho.

www.BoartLongyear.com • ASX: BLY Março de 2011
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