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Mensagem do CEO

Prezados colegas,

Seja fornecendo commodities ou ajudando as 
grandes cidades expandirem para o subsolo, 
a mineração e a construção de túneis são 
atividades essenciais para o progresso 
humano. A DSI Underground contribui para 
o progresso humano realizando negócios 
de forma responsável e com integridade 
e respeito por todos aqueles que são 
impactados por nossas atividades.

O planeta exige uma abordagem sustentável, de mínimo impacto nas comunidades locais e na ecologia global. Ao mesmo 
tempo, as atuais empresas de mineração e de construção de túneis realizam operações em ambientes mais profundos, 
complexos e desafiadores, exigindo produtos seguros e com bom custo-benefício.

Nós abraçamos esses desafios e 
reconhecemos nossa responsabilidade 
perante nossos funcionários, clientes, 
fornecedores, acionistas e o público 
em geral. O Espírito DSI Underground 
estabelece os valores, políticas e 
princípios que acreditamos ajudarão 
nossa empresa a ter sucesso nos 
negócios.

Eu e a gerência aderimos com 
convicção ao Espírito DSI Underground. 
Nós garantimos que esse é o primeiro 
tópico da agenda quando nos 
reunimos para analisar os principais 
indicadores-chave de desempenho 
(KPI) regularmente. Por exemplo, nós 
monitoramos a utilização de recursos 
naturais para garantir eficiência, 
analisamos as estatísticas de segurança 
para ter certeza de que nossos 

funcionários trabalham em ambientes 
seguros e nos asseguramos de que 
realizamos negócios de maneira ética e 
profissional.

Eu conto com você para nos ajudar 
a tornar o mundo amanhã um lugar 
melhor do que ele é hoje. Esse é o 
espírito da DSI Underground.

Estamos reforçando o progresso, reforçando a integridade.

Michael Reich 
CEO do Grupo DSI Underground 

Luxemburgo, 30 de setembro de 2019
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A DSI Underground é uma das líderes globais em fornecimento 
de contenções para operações subterrâneas nos segmentos de 
mineração e de construção de túneis. Com 22 unidades de produção 
e presença em mais de 70 países, nosso pessoal e nossas soluções 
nunca estão distantes. Como empresa global, a DSI Underground é 
conhecida por realizar negócios com responsabilidade, integridade e 
respeito por todos aqueles que são impactados por nossas atividades.

A DSI Underground está comprometida 
em alcançar objetivos estratégicos 
e comerciais em consonância com 
elevados padrões éticos e legais. 
Como parte deste compromisso, 
nos esforçamos para garantir que 
nossas atividades gerem benefícios 
econômicos, criem oportunidades 
para uma melhor qualidade de vida, 
respeitem o meio ambiente e tenham 
uma influência positiva nas comunidades 
onde atuamos.

Nosso Espírito DSI Underground 
funciona como o alicerce para todas as 
políticas globais, regionais e nacionais 
do nosso grupo. Ele foi concebido para 
estabelecer padrões específicos de 
conduta para todos os funcionários da 
DSI Underground. Este documento não 
cobre todas as situações que possam 
surgir, mas estabelece princípios básicos 
para orientar todos os funcionários no 
desempenho de suas atividades. O que 
o Espírito DSI Underground não cobrir 
ou no que ele não for claro, você deverá 
usar o bom senso e o bom julgamento 
e consultar seu supervisor sobre como 
lidar com a situação.

O Conselho de Administração da DSI 
Underground e as equipes de gestão 
sênior são regularmente informados 
sobre a operacionalização do Espírito 
DSI Underground e imediatamente 
avisados no caso de qualquer violação 
grave.

Esperamos que você adira tanto 
às palavras exatas do Espírito DSI 
Underground quanto ao seu espírito, 
e garanta a conformidade de todas as 
pessoas sob sua supervisão.

Estamos reforçando o progresso, 
reforçando a integridade.

Introdução
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Ambiental

1. Proteja o planeta   
Aproveite todas as oportunidades para 
colocar em prática a gestão ambiental 
– proteja o meio ambiente, economize 
energia e reduza os resíduos.

2. Economize recursos escassos   
Economize e reduza o uso de 
recursos escassos utilizando 
produtos reciclados sempre que 
possível. Reduza o uso de água e de 
combustíveis fósseis.

Social

3. Mantenha todos em segurança  
Os regulamentos e procedimentos de 
saúde e segurança foram concebidos 
para proteger você e seus colegas.

4. Parceiros comerciais corretos 
Selecione parceiros comerciais 
igualmente comprometidos com a 
responsabilidades ambiental, social e 
de governança.

5. Garanta a máxima qualidade do 
produto 
Estamos comprometidos com os mais 
elevados padrões de segurança de 
produtos.

6. Respeite seus colegas 
Trate seus colegas da mesma maneira 
que gostaria de ser tratado por eles.

Sumário

Governança

7. Cumpra a lei 
Esse é o requisito mínimo esperada 
de todos os funcionários da DSI 
Underground ao redor no mundo.

8. Nunca suborne nem seja  
subornado 
Qualquer forma de pagamento não 
autorizada, oferecida ou recebida, 
destinada a obter vantagem indevida 
é estritamente proibida e pode ser 
ilegal.

9. Não comprometa a integridade 
Nunca explore sua posição na 
DSI Underground para obter um 
benefício ou vantagem para você, 
sua família ou seus amigos.

10. Mantenha os dados seguros 
Faça uso das informações e 
hardwares da DSI Underground de 
forma responsável e segura.
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Compliance Ambiental

A DSI Underground se compromete 
a cumprir todas as leis, normas e 
exigências ambientais em vigor e adota 
uma estratégia proativa e de longo 
prazo em matéria ambiental para evitar 
poluição e melhorar continuamente sua 
performance ambiental.

Os funcionários da DSI Underground 
devem tomar medidas para maximizar 
a eficiência de processos, minimizar a 
utilização de matérias-primas, tornar 
o consumo de água e energia mais 
eficiente, reduzir resíduos e contribuir 
para as metas globais em matéria de 

mudança climática. Energia e emissões, 
água, resíduos e a utilização eficiente 
de matérias-primas são monitorados 
regularmente com o objetivo de reduzir 
nosso impacto ambiental.

Ambiental

Energia e Emissões

A DSI Underground está empenhada 
em utilizar de forma eficiente todas as 
fontes de energia e em reduzir nossas 
emissões no meio ambiente com o fim 

de proporcionar um ambiente e local 
de trabalho seguros e saudáveis para 
nossos funcionários e suas famílias.

Gestão de Água e Resíduos

A DSI Underground entende que a água 
do nosso planeta é um recurso precioso 
e está comprometida em preservar e 
limitar seu uso em nossos processos 
e em nosso cotidiano. Esperamos que 

nossa equipe na DSI Underground 
também faça parte desse compromisso. 

A DSI Underground também se 
empenha em minimizar os fluxos 
de resíduos em nossos processos 

de fabricação e em reciclar a maior 
quantidade de resíduos possível para 
reduzir o volume que termina em aterros.

Solo e Lençóis Freáticos 

A DSI Underground está ciente de 
que nosso processo de fabricação 
gera um impacto no solo e nos lençóis 
freáticos situados sob e adjacentes 
às nossas unidades de produção. 

Estamos comprometidos em minimizar 
esse impacto através de processos 
de filtragem, recuperação, controle de 
derramamentos e, conforme aplicável, 
contenção. 

Esperamos que todos os nossos 
funcionários da DSI Underground 
compartilhem nosso compromisso de 
proteger o solo e as águas subterrâneas.

Gestão de Recursos-Chave 

A DSI Underground se compromete 
a utilizar de forma eficiente nossos 
principais recursos, sejam matérias-
primas ou equipamentos. Isso pode 

se dar tanto através de estratégias 
de compra de matérias-primas-chave 
quanto pela adoção de melhores 
práticas de fabricação voltadas a uma 

melhoria contínua em todas as nossas 
regiões.
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Segurança

A DSI Underground não colocará 
nenhum objetivo comercial acima da 
saúde ou da segurança de nossos 
funcionários. Estamos empenhados 
em garantir ambientes de trabalho 
saudáveis e seguros ao redor o mundo. 

Monitoramos de forma contínua lesões 
ocasionadas em razão de trabalho e 
empenhamos esforços contínuos para 
a redução do número de acidentes 
por meio de de orientações de saúde 
e segurança e treinamento dos 

respectivos funcionários.

Para que nosso compromisso seja 
eficaz, é essencial que você siga todas 
as regras, leis e regulamentos em vigor, 
assim como as instruções de trabalho.

Responsabilidade pelos Produtos

A DSI Underground tem muito orgulho 
da qualidade de seus produtos, reco-
nhecendo que é considerada uma líder 

de mercado por seus clientes. Estamos 
comprometidos com os mais elevados 
padrões de qualidade do produto. 

Cada produto é desenvolvido, fabricado 
e fornecido para atender e inclusive 
superar os padrões legais em vigor.

Bem-estar dos Funcionários

A DSI Underground se esforça para 
ser uma empregadora atraente, 
promovendo um ambiente de trabalho 
colaborativo, envolvente e sustentável,  
e procura inspirar e desenvolver os  
talentos de todos os funcionários. 

Para tanto, comprometemo-nos a 
tratar todas as pessoas, em todos os 
aspectos da relação de emprego, de 
forma justa e com base apenas em seus 
méritos – sem distinção étnica, religiosa, 
por cor, idade, deficiência, gênero, 

estado civil ou orientação sexual.  
Da mesma forma, esperamos que todos 
os funcionários mostrem o mesmo 
nível de respeito uns pelos outros. 
Discriminação, assédio ou violência de 
qualquer tipo não serão tolerados.

Remuneração 

Fornecemos aos nossos funcionários 
salários e condições de trabalho justas.

Cada funcionário é recompensado de 
maneira correta e justa em função do 
seu desempenho individual e de sua 

contribuição para o sucesso da  
empresa.

Social

Cadeia de Suprimentos

A DSI Underground implementou a 
Política Global de Gestão da Cadeia 
de Suprimentos, que contém nossa 
abordagem à nossa cadeia de 
suprimentos e processo ético de 
aquisições. Espe ramos que nossos 
fornecedores estejam igualmente 

empenhados em suas responsabilidades 
ambientais, sociais e de governança. Os 
fornecedores devem aderir às principais 
práticas da DSI Underground, que 
têm por base nossos valores, políticas 
e princípios que estão descritos no 
Espírito DSI Underground.

Para obter mais detalhes, consulte 
a Política Global da Cadeia de 
Suprimentos
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Conformidade com todas as Leis em vigor

A DSI Underground está empenhada 
em realizar seus negócios em conformi 
dade com todas as leis e regulamentos 

em vigor. Esperamos que nossos 
funcionários conheçam, respeitem e 
cumpram todas as leis e regulamentos 

aplicáveis a suas atividades e 
desempenhem suas obrigações com 
integridade e profissionalismo.

Conformidade com as Leis contra Suborno e Corrupção

A DSI Underground implementou 
a Política Global Antissuborno e 
Anticorrupção, que traz nossa 
abordagem de conformidade com as 
leis e regulamentos contra o suborno e a 
corrupção. A DSI Underground conduz 
seus negócios de maneira transparente 

e demonstrável, e adota uma política 
de tolerância zero ao suborno e à 
corrupção.

A DSI Underground não tolera subornos, 
pagamentos de facilitação, propinas 
ou qualquer outra forma de pagamento 
indevido oferecido ou recebido por 

funcionários, representantes ou 
parceiros comerciais, e toma medidas 
imediatas contra infrações.

Para obter mais detalhes, consulte 
a Política Global Antissuborno e 
Anticorrupção

Conformidade com as Leis de Concorrência e Antitruste

A DSI Underground implementou a 
Política Global Antitruste, que traz 
nossa abordagem de respeito às 
leis e regulamentos antitruste. A DSI 
Underground realiza seus negócios 
de maneira justa e independente e 

não tolera compartilhamento ilegal 
de informações, coordenação de 
comportamento de mercado, fraude 
a licitações ou abuso de posição no 
mercado.

Para obter mais detalhes, consulte a 
Política Global Antitruste

Conformidade com as Leis contra a Lavagem de Dinheiro

A DSI Underground implementou a 
Política Global Contra a Lavagem de 
Dinheiro, que traz nossa abordagem 
de conformidade com as leis e 
regulamentos contra a lavagem de 
dinheiro. A DSI Underground respeita 

todas as leis e regulamentos em 
vigor sobre o tema e toma medidas 
adequadas para a prevenção da 
lavagem de dinheiro em nossas 
atividades, e exige a mesma 
conformidade também de nossos 

parceiros comerciais.

Para obter mais detalhes, consulte a 
Política Global Contra a Lavagem de 
Dinheiro

Conflitos de Interesses

Todos os funcionários devem 
desempenhar suas responsabilidades 
profissionais com base no melhor 
interesse da DSI Underground e evitar 

conflitos de interesses que possam 
influenciar negativamente nossas 
relações comerciais. Os funcionários 
devem aderir ao sentido exato e 

ao espírito desta política e reportar 
quaisquer conflitos de interesses 
presentes, potenciais ou observados ao 
seu supervisor imediato.

Governança
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Parceiros Comerciais

A DSI Underground implementou a 
Política Global de Parcerias Comerciais, 
que apresenta nossa forma de trabalhar 
com terceiros – agentes, distribuidores, 
fornecedores e parceiros de joint 
ventures.

Nós esperamos que nossos parceiros 
comerciais estejam igualmente 
comprometidos com a responsabilidade 
ambiental, social e de governança. 
Nossos parceiros devem aderir às 
principais práticas da DSI Underground 
que têm por base nossos valores, 

políticas e princípios que estão descritos 
no Espírito DSI Underground.

Para obter mais detalhes, consulte 
a Política Global de Parceiras 
Comerciais

Manutenção de Registros e Prevenção à Fraude

A DSI Underground cumpre todas as 
regras e procedimentos contábeis 
reconhecidos e nossos funcionários 
desempenham um papel fundamental 
na manutenção dos mais elevados 

padrões de manutenção de registros 
e governança corporativa. Nossos 
funcionários não abrem ou ocultam 
contas, fundos ou ativos não declarados 
ou não registrados, não emitem faturas 

falsas ou enganosas e não solicitam 
reembolso de despesas falsas. Eles 
também só fornecem informações 
precisas e completas aos auditores.

Proteção de Dados

A DSI Underground implementou 
a Política Global de Proteção de 
Dados, que traz nossa abordagem 
de proteção de dados. Nós agimos 
em estrita conformidade com as leis e 
regulamentos em vigor para proteger e 
manter dados pessoais seguros.

Nossos funcionários apenas coletam, 
processam e utilizam as informações 
pessoais estritamente de acordo com a 
nossa Política de Privacidade de Dados 
e as leis e regulamentos em vigor.

Para obter mais detalhes, consulte 
a Política Global de Proteção de 
Dados

Segurança Cibernética

A DSI Underground implementou 
a Política Global de Segurança 
Cibernética, que traz nossa abordagem 
de cyber segurança. Nós adotamos 
medidas técnicas sofisticadas para 
garantir que informações comerciais 

confidenciais sejam adequadamente 
protegidas e não sejam divulgadas, 
alteradas ou destruídas por terceiros 
não autorizados. Contamos com todos 
os funcionários para garantir que as 
informações e hardwares ligados à DSI 

Underground sejam manuseados de 
maneira responsável e segura.

Para obter mais detalhes, consulte 
a Política Global de Segurança 
Cibernética

Conformidade no Comércio Exterior

A DSI Underground implementou a 
Política Global de Comércio Exterior, 
que apresenta nossa abordagem 
de conformidade com as leis e 
regulamentos de exportação. A DSI 
Underground está atenta a todas as leis, 
regulamentos e acordos internacionais 

em vigor relacionados à exportação 
e importação de bens, serviços e 
informações.

Nossos funcionários envolvidos na 
importação e exportação de bens, 
serviços e/ou informações deverão ter 

pleno conhecimento da nossa Política 
Global de Comércio Exterior e de todas 
as leis e regulamentos aplicáveis às suas 
atividades.

Para obter mais detalhes, consulte a 
Política Global de Comércio Exterior
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Consequências da  
Não Conformidade

Os funcionários da DSI Underground 
devem informar imediatamente 
quaisquer suspeitas de infrações ou 
infrações concretas ao Espírito DSI 
Underground.

Se você tiver dúvidas sobre o Espírito 
DSI Underground ou acreditar que 
alguém possa tê-lo violado, entre em 
contato com o Departamento Jurídico 
pelo endereço legal@dsiunderground.
com.

Alternativamente, você pode nos enviar 
um relato através da nossa plataforma 
online de denúncia de irregularidades, 
ligar para a linha direta local ou usar 
nosso aplicativo móvel.

Todas os relatos são tratados 
confidencialmente e devidamente 
analisados e, se for o caso, 
investigados. A DSI Underground não 
tolerará retaliações contra qualquer 
pessoa que, ao realizar um relato, esteja 
tentando fazer a coisa certa.

Qualquer pessoa que relatar de boa-fé 
uma possível má conduta e sofrer 
retaliação ou outra reação adversa 
por levantar uma suspeita, deve nos 
contatar imediatamente.

Os funcionários da DSI Underground 
são obrigados a cumprir todas as regras 
descritas no Espírito DSI Underground. 

A não conformidade será levada muito a 
sério pela gestão e trará consequências 
pessoais para o funcionário em questão, 

desde medidas disciplinares até a  
demissão por justa causa.

Canais de Denúncia  
de Irregularidades

Linhas diretas locais
País Número local Código de acesso - UNDER Idiomas disponíveis

Argentina +54 800 3458124 86337 EN / ES
Austrália +61 180 0742508 86337 EN
Áustria +43 800 222759 86337 EN / GE
Brasil +55 800 8870132 86337 EN / PT

Canadá / EUA +1 866 2041940 86337 EN / FR
Chile +56 800 14868 86337 EN / ES

Colômbia +57 180 05189376 86337 EN / ES
República Checa +420 800 022556 86337 EN / CZ

Alemanha +49 800 5892841 86337 EN / GE
Indonésia +62 780 33218041 86337 EN / ID
México +52 800 6070025 86337 EN / ES
Peru +51 800 71556 86337 EN / ES

Polônia +48 800 012197 86337 EN / PL
Rússia +7 800 3017139 86337 EN / RU

Plataforma Online
Site https://dsiunderground.whistleblowernetwork.net

Aplicativo
Aplicativo DSI Underground Speak Up Disponível no Google Play e na App Store

10



11



10
01

7-
5/

01
.2

1-
w

eb
 K

e

DSI Underground GmbH

Departamento Jurídico

Destouchesstrasse 68

80796 Munique

Alemanha

Telefone +49 89 309050207

Email  legal@dsiunderground.com

www.dsiunderground.com

Plataforma Online de Denúncia  
de Irregularidades 
https://dsiunderground.whistleblowernetwork.net


