
Código de Conduta do Fornecedor
O Código de conduta da IAV para parceiros comerciais
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1  Introdução
Para a IAV, o sucesso econômico não pode estar separado da responsabilidade dos 
funcionários e parceiros comerciais, bem como da responsabilidade corporativa, 
social e macroeconômica. Em relação à nossa conduta nos negócios e em como li-
damos com nossos funcionários e parceiros comerciais, com a sociedade e com o 
meio ambiente, estamos comprometidos com a integridade, equidade e indepen-
dência. A conformidade com as leis, regras e regulamentos aplicáveis é uma ques-
tão clara para nós em nosso dia-a-dia. Também esperamos isso de nossos parcei-
ros comerciais e exigimos isso para um relacionamento comercial estável e 
sustentável.

Nossos parceiros comerciais conhecem e cumprem as leis, regras e regulamentos 
aplicáveis nos países em que operam e que são relevantes para a realização de ne-
gócios relacionados à IAV. Eles têm um sistema para monitorar a conformidade com 
essas leis, regras e regulamentos ou estão criando um e mantendo-o.

A IAV está ciente de que os requisitos legais e culturais podem variar entre países, 
áreas comerciais ou mercados individuais. No caso de regulamentos mais estritos 
se aplicarem em países, áreas comerciais ou mercados diferentes daqueles regula-
mentados neste código de conduta, os regulamentos mais estritos devem ser apli-
cados.

Este código de conduta se aplica a todos os parceiros comerciais da IAV. Os parcei-
ros comerciais, nos termos deste código de conduta, são todos os terceiros que 
trabalham para, em nome de ou em conjunto com a IAV. Isso inclui especialmente 
fornecedores, subcontratados, consultores, corretores, agentes, representantes 
de vendas, contratados e freelancers. A IAV esforça-se por manter o código de con-
duta em vigor indefinidamente, mas reserva-se o direito de fazer alterações a qual-
quer momento, principalmente devido a alterações nas leis e regulamentos relevan-
tes. Em caso de alteração no código de conduta, o parceiro comercial será 
informado em conformidade pela IAV.

Agradecemos a todos os parceiros comerciais que trabalham conosco pela condu-
ta integra, justa e independente nos negócios diários.
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2  Responsabilidade por funcionários, parceiros 
comerciais e sociedade

A IAV está ciente de sua responsabilidade pelos funcionários, parceiros comerciais 
e sociedade. Nossos parceiros comerciais formam a imagem da IAV em todo o mun-
do com sua aparência, ações e conduta e, assim como nossos próprios funcioná-
rios, estão comprometidos com a boa reputação da IAV diante do público e com os 
clientes.

2.1  Proteção de dados

A IAV respeita o direito de cada indivíduo à autonomia de informação. Os dados 
pesso ais de funcionários e parceiros são protegidos pela IAV.

Nossos parceiros comerciais cumprem as determinações das diretrizes de prote-
ção de dados pessoais e garantem o máximo cuidado e confidencialidade. Eles ob-
servam especialmente os direitos das pessoas afetadas.

2.2  Informações confidenciais

Em cooperação com nossos clientes, obtemos informações sobre know-how, 
ideias, conceitos e planejamentos confidenciais, bem como acesso a protótipos e 
peças de teste. A confiança associada a isso faz parte dos princípios comerciais 
fundamentais para a IAV. O mesmo se aplica às informações internas da IAV, por 
exemplo novas abordagens de desenvolvimento, ideias de negócios ou documen-
tos de negócios. O tratamento confidencial das informações é de essencial impor-
tância para a IAV, e é por isso que também exigimos isso de nossos parceiros co-
merciais.

Nossos parceiros comerciais garantem manter a mais estrita confidencialidade de 
informações confidenciais e dados que chegam a seu conhecimento no decorrer 
do relacionamento comercial com a IAV. Isso significa, por exemplo, que informa-
ções confidenciais e dados são cuidadosamente armazenados, não repassados ou 
disponibilizados a pessoas não autorizadas e que as informações e os dados são 
usados apenas para os fins comerciais acordados. A publicação ou divulgação não 
autorizada de informações e dados confidenciais da IAV ou de seus clientes a tercei-
ros constitui uma quebra de sigilo e pode, entre outras coisas, ter consequências 
antitruste. O parceiro comercial também garante a confidencialidade adequada 
com seus subcontratados.

2.3  Segurança em TI

Os sistemas de processamento de dados eletrônicos são essenciais. A interferên-
cia ou o mau funcionamento destes sistemas pode ter sérias consequências, como 
perda de dados, roubo de dados pessoais ou violação de direitos autorais. Por isso, 
a IAV tomou medidas e estipulou regras adequadas para garantir a confidencialida-
de, integridade e disponibilidade das informações armazenadas eletronicamente.

Esperamos que nossos parceiros comerciais garantam que as informações arma-
zenadas eletronicamente sejam protegidas pelo uso de medidas de segurança ade-
quadas. Em particular, eles tomam todas as medidas necessárias para evitar o uso 
indevido interno ou externo, bem como uma ameaça às informações confidenciais.



5IAV Código de Conduta do Fornecedor · Status 12/2020

2.4  Propriedade intelectual

A IAV respeita a propriedade intelectual de seus parceiros comerciais e de seus 
concorrentes. Independentemente do valor comercial, o termo propriedade intelec-
tual inclui todos os produtos de natureza intelectual, incluindo obras literárias, 
trabal hos gráficos e software. A propriedade intelectual é protegida por leis de direi-
tos autorais, marcas comerciais, design e patentes. Além disso, a propriedade inte-
lectual também pode ser protegida como segredo comercial ou como know-how. A 
execução, distribuição ou exibição de obras protegidas sem a permissão corres-
pondente, bem como a duplicação e distribuição não autorizada de cópias da pro-
priedade intelectual em formato físico e digital, devem ser consideradas violações 
da propriedade intelectual.

Nossos parceiros comerciais reconhecem as realizações da IAV e seus parceiros 
comerciais. Eles respeitam a propriedade intelectual da IAV e de seus parceiros co-
merciais. Eles protegem adequadamente a propriedade intelectual e garantem que 
não ocorram violações de propriedade intelectual na cooperação com a IAV ou com 
terceiros.

2.5  Proteção de bens e propriedades

A IAV não tolera condutas prejudiciais aos bens. Nossos funcionários estão cientes 
da finalidade de bens e propriedades da IAV.

Esperamos que nossos parceiros comerciais também proíbam qualquer forma de 
fraude ou dano aos bens, independentemente de isso afetar os bens da IAV ou de 
terceiros. Isso inclui especialmente os delitos de fraude, violação da confiança, rou-
bo, peculato, sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.
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3  Responsabilidade empresarial
A IAV toma decisões profissionalmente e com base em critérios objetivos. Uma apre-
sentação confiável, vinculativa e orientada para o cliente em relação aos parceiros co-
merciais é um pré-requisito para a IAV, para garantir o sucesso empresarial sustentável.

3.1  Conflito de interesses

As decisões de negócios tomadas pela IAV são livres de interesses particulares e 
influências externas. Por exemplo, a IAV se comprometeu com o princípio de contro-
le múltiplo e tomou outras medidas para evitar conflitos de interesses.

Nossos parceiros comerciais também excluem conflitos entre tarefas de negócios 
e interesses privados em suas decisões de negócios. Eles são obrigados a divulgar 
conflito de interesses reais ou até aparentes e a resolvê-los o mais rápido possível.

3.2  Anticorrupção

A IAV rejeita todas as formas de suborno e corrupção. Nossos parceiros comerciais 
compartilham dessa atitude e também são expressamente a favor dessa proibição. 
Eles cumprem as leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis, incluindo aqueles re-
lacionados a suborno no exterior. A proibição de obter ou conceder vantagem abran-
ge não apenas as doações diretas em forma de pagamentos, mas também outros 
benefícios, como convites e presentes se excederem o escopo do usual e do apro-
priado. Pedimos aos nossos parceiros comerciais que levem isso em consideração e 
evitem oferecer presentes e convites a nossos funcionários.

Em nenhuma circunstância nossos parceiros comerciais tolerarão pagamentos ou 
outras vantagens a um indivíduo, empresa ou funcionários públicos com o objetivo 
de influenciar os processos de tomada de decisão do beneficiário ou de terceiros, 
independentemente de isso violar as leis e regulamentos aplicáveis ou não. Nossos 
parceiros comerciais realizam colaborações relacionadas a ações de publicidade, 
doações e patrocínio somente dentro da estrutura legalmente permitida e usual.

Do mesmo modo, nossos parceiros comerciais nunca oferecem, concedem, solici-
tam ou aceitam pagamentos ilegais, como subornos, propinas ou outras vantagens 
para a realização de negócios ou em conexão com o relacionamento comercial com 
a IAV.

3.3  Informações privilegiadas

Informações privilegiadas são informações não conhecidas publicamente, específi-
cas sobre circunstâncias que direta ou indiretamente se relacionam com uma em-
presa cotada na bolsa e que, caso se tornem públicas, podem ter um impacto signi-
ficativo no preço das ações. Exemplos disso incluem aquisições planejadas da 
empresa, mudanças na administração da empresa, novos produtos e grandes con-
tratos.

É proibido por lei o uso de informações privilegiadas na negociação de valores mo-
biliários e outros instrumentos financeiros negociáveis e a divulgação dessas infor-
mações privilegiadas a terceiros para o uso para tais finalidades.

Se nossos parceiros comerciais tiverem conhecimento de informações privilegia-
das, eles as tratarão de acordo com as disposições legais sobre informações privi-
legiadas.
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4  Responsabilidade social
A IAV quer ser um membro reconhecido da sociedade. Esse objetivo implica o res-
peito às leis aplicáveis e nossos próprios fundamentos comportamentais são 
 respeitados. As decisões de negócios precisam levar em consideração os requisi-
tos legais e as obrigações sociais. Como parte da responsabilidade social, a IAV 
também destaca a abertura a pessoas de diferentes países e culturas e a proteção 
sustentável do meio ambiente.

4.1  Sustentabilidade e proteção ambiental

A IAV está ciente de sua responsabilidade em relação ao meio ambiente e à socie-
dade. Sustentabilidade é o objetivo e a base de nossa pesquisa e desenvolvimento 
e nossas ações.

Com nossa competência e força inovadora, apoiamos nossos clientes na realização 
de seus objetivos de proteger a saúde humana, os recursos naturais e o meio am-
biente, especialmente a proteção climática. Nosso trabalho está focado no desen-
volvimento dos mais modernos produtos econômicos e ecológicos: soluções para 
todo o ecossistema de mobilidade. Mas também prestamos atenção à proteção 
ambiental sustentável em nossos processos de trabalho e procuramos constante-
mente maneiras de melhorias. O uso de recursos renováveis está em primeiro plano. 
Os recursos são utilizados de forma racional e com economia.

Nossos parceiros comerciais estão igualmente conscientes de sua responsabilida-
de pelas gerações futuras. Eles cumprem as leis e regulamentos ambientais aplicá-
veis. Nossos parceiros comerciais estão comprometidos com práticas ambientais 
responsáveis, como a prevenção de resíduos, reciclagem e economia de energia, 
além do uso responsável dos recursos naturais. Isso se aplica especialmente diante 
do cuidado crescente na aquisição de minerais de áreas de conflito.

4.2  Direitos humanos

Para a IAV, o respeito aos direitos humanos é a base para uma vida responsável. 
Tratamos todas as pessoas com respeito e igualdade e esperamos que nossos par-
ceiros comerciais façam o mesmo.

Nossos parceiros comerciais respeitam os direitos humanos fundamentais, como 
os consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Global 
das Nações Unidas, nos Princípios Orientadores da ONU para Empresas e Direitos 
Humanos e nos principais padrões trabalhistas da Organização Internacional do 
Trabalho. Além disso, nossos parceiros comerciais garantem que não compactuam 
com violações dos direitos humanos.

4.3  Proibição de trabalho infantil e forçado

A IAV não tolera nenhuma forma de trabalho infantil e forçado. Esperamos isso tam-
bém de nossos parceiros comerciais.

Todas as formas de trabalho infantil são proibidas por nossos parceiros comerciais. 
Nossos parceiros comerciais respeitam os requisitos da Convenção sobre a Idade 
Mínima para Admissão ao Emprego (Convenção 138 da Organização Internacional 
do Trabalho) e da Convenção sobre Proibição e Medidas Imediatas para Eliminação 
das Piores Formas de Trabalho Infantil (Convenção 182 da Organização Internacio-
nal do Trabalho), bem como os requisitos das leis nacionais. Se uma lei nacional do 
trabalho infantil previr padrões mais rígidos, ela terá precedente.
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Do mesmo modo, nossos parceiros comerciais não toleram o trabalho forçado, ou 
seja, o desempenho do trabalho contra a vontade da pessoa que trabalha e sob a 
ameaça de punição. Essa proibição também inclui formas modernas de escravidão 
e tráfico de pessoas.

4.4  Igualdade de oportunidades e respeito

A IAV promove uma interação respeitosa entre si e a abertura a pessoas de diferen-
tes países e culturas, livres de assédio, intimidação, ameaça ou outro comporta-
mento desonesto. 

A IAV rejeita discriminações com base na nacionalidade, cidadania, gravidez ou pa-
rentalidade, estado civil, orientação sexual, cor da pele, gênero, deficiência, status 
de veterano, religião ou crença, idade, raça, origem social/ética ou posições políti-
cas, na medida em que estas sejam baseadas em princípios e tolerância democráti-
cos, ou outros motivos legalmente protegidos. A IAV oferece oportunidades iguais 
para homens e mulheres. 

Esperamos que nossos parceiros comerciais busquem esses valores com a mesma 
dedicação. Nossos parceiros comerciais mantêm um ambiente de trabalho livre de 
qualquer discriminação.

4.5  Saúde e segurança no local de trabalho

A IAV respeita o direito de todos os funcionários a um ambiente de trabalho seguro 
e saudável.

Nossos parceiros comerciais também observam e cumprem os padrões e leis apli-
cáveis em saúde e segurança no local de trabalho. Eles previnem acidentes de tra-
balho, doenças ocupacionais e riscos à saúde relacionados ao trabalho através de 
treinamento, bem como medidas médicas relacionadas à segurança e ao trabalho.

4.6  Condições de trabalho justas

As pessoas da nossa empresa são a chave do nosso sucesso. A IAV cria um ambien-
te no qual as pessoas trabalham com entusiasmo. A IAV respeita as regras sobre 
condições de trabalho justas de acordo com as disposições legais.

Nossos parceiros comerciais também estão comprometidos com condições de 
trabalho justas. Eles cumprem as disposições legais para garantir condições justas 
de trabalho, incluindo salários, benefícios sociais, horário de trabalho e privacidade 
adequados.

Além disso, nossos parceiros comerciais respeitam os direitos à liberdade de asso-
ciação e negociações coletivas, de acordo com as disposições legais. Os direitos 
de participação dos representantes do empregado são garantidos de acordo com 
as disposições legais.

Nossos parceiros comerciais, assim como a IAV, não tolerarão represálias contra 
funcionários que de boa-fé denunciarem uma má conduta real ou uma suspeita de 
má conduta. Em vez disso, nossos parceiros comerciais permitem que seus funcio-
nários apontem confidencialmente uma má conduta real ou suspeita que leve ou 
possa levar a uma violação de Compliance.
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4.7  Conformidade e segurança do produto

Como parceiro de desenvolvimento líder internacional, a IAV espera resultados no 
mais alto nível. A segurança e a conformidade de nossos produtos e soluções, bem 
como a de nossos clientes, são nossa principal prioridade. A IAV leva em considera-
ção os requisitos e padrões legais e técnicos de segurança e conformidade do pro-
duto em todas as fases de criação de valor.

Nossos parceiros comerciais se comprometem em produzir resultados e produtos 
seguros e entregá-los à IAV. Eles desenvolvem e produzem de acordo com as regras 
geralmente reconhecidas de tecnologia e última geração em ciência e tecnologia. 
Em caso de preocupações de segurança, eles informam a IAV em tempo útil sobre 
possíveis perigos e tomam as medidas adequadas para a redução de riscos.

4.8  Garantia de qualidade

A IAV trabalha no desenvolvimento e produção de acordo com os princípios mais 
altos de qualidade, em conjunto com os requisitos legais, bem como com os regula-
mentos técnicos, e sempre respeita os requisitos de aprovação para projeto, teste, 
uso e descarte de produtos. Esse modo de trabalho também é praticado por nossos 
parceiros comerciais. 

A IAV atua em avaliações de produtos e serviços de acordo com os padrões de um 
especialista técnico independente; isso se aplica especialmente às instalações de 
laboratório e de testes da IAV. Cuidamos e também somos responsáveis pelos nos-
sos parceiros comerciais de seguir todos os procedimentos de autorização e teste 
internos e externos, bem como nossas medidas de garantia de qualidade.

4.9  Pesquisa e desenvolvimento

Como parceiro de engenharia, a IAV questiona os efeitos de longo prazo que as ino-
vações, desenvolvimentos e futuras tecnologias terão no meio ambiente. Talvez 
 ainda não haja regulamentos legais para as tecnologias ou soluções de amanhã. Por 
isso, é ainda mais importante para nós e nossos parceiros comerciais observar os 
princípios éticos para decisões e ações.
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5  Responsabilidade macroeconômica
A IAV está comprometida com os princípios da economia social de mercado. A IAV 
impressiona com os mais modernos métodos de desenvolvimento e desempenho, 
se comporta de acordo com a lei e corresponde aos princípios éticos da sociedade.

5.1  Concorrência justa

A IAV está comprometida com uma concorrência justa e legítima e espera a mesma 
coisa de seus parceiros comerciais. Isso garante que suas práticas comerciais se-
jam compatíveis com os direitos de concorrência e antitruste aplicáveis. Eles se 
abstêm de alinhamentos com concorrentes, fornecedores, distribuidores, revende-
dores e clientes, o que pode levar a uma restrição ou impedimento de concorrência. 
Isso se aplica especialmente a acordos com concorrentes sobre preços, política de 
preços, ofertas, capacidades, termos e condições ou quotas de mercado e tecnolo-
gias. Além disso, estão incluídas a divisão de clientes ou áreas de vendas entre con-
correntes, boicotes anticompetitivos e a troca ilegal de informações confidenciais 
com concorrentes.

5.2  Contabilidade e relatórios financeiros

A confiança de nossos parceiros comerciais e sócios é essencial para o crescimen-
to contínuo da IAV. A IAV respeita os requisitos legais para contabilidade e relatórios 
financeiros adequados.

Nossos parceiros comerciais realizam suas transações comerciais, ativos e passi-
vos de acordo com as disposições legais e os documentam de modo prescrito. É 
proibida qualquer forma de manipulação do balanço.

5.3  Controle alfandegário e de exportações

Como empresa global, a IAV cumpre todos os regulamentos das leis alfandegárias e 
de comércio exterior para importação e exportação de mercadorias, serviços, infor-
mações e tecnologias. 

Nossos parceiros comerciais cumprem todas as leis alfandegárias e de comércio 
exterior aplicáveis, especialmente sanções, embargos e disposições que afetam o 
transporte de mercadorias, tecnologias, serviços e informações, bem como o com-
bate ao financiamento do terrorismo. Com as medidas apropriadas, nossos parcei-
ros comerciais garantem que as transações com terceiros não violem as leis alfan-
degárias e de comércio exterior aplicáveis.
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6  Implementação
6.1  Conformidade, verificação

As disposições deste código de conduta são obrigatórias para nossos parceiros 
comerciais e são parte integral do relacionamento comercial com a IAV. Nossos par-
ceiros comerciais reconhecem os padrões estabelecidos neste Código de conduta 
e estão comprometidos em cumpri-los. Para esse objetivo, nossos parceiros co-
merciais comunicam as disposições deste Código de Conduta a seus funcionários 
que trabalham para a IAV e se dedicam a cumpri-los.

A IAV se reserva o direito de verificar adequadamente o cumprimento das disposi-
ções deste Código de conduta no parceiro comercial após aviso prévio e em con-
formidade com a lei aplicável. As obrigações de confidencialidade do parceiro co-
mercial com terceiros devem ser adequadamente levadas em consideração durante 
a verificação. A IAV tratará confidencialmente as informações obtidas durante a 
veri ficação. Caso uma violação seja encontrada, aplica-se a Seção 6.3.

6.2  Compliance na cadeia de fornecimento

Nossos parceiros comerciais se familiarizam com as práticas comerciais de seus 
fornecedores e subcontratados. Eles estão comprometidos com o cumprimento 
dos padrões estabelecidos neste código de conduta ou com valores comparáveis 
entre os fornecedores e subcontratados que trabalham na IAV e outros terceiros 
que trabalham na IAV.

6.3  Violações do código de conduta de parceiros comerciais da IAV

Para nós, a estabilidade e o desenvolvimento do relacionamento comercial com 
nossos parceiros comerciais dependem bastante do nosso compromisso conjunto 
com os padrões estabelecidos neste Código de conduta. No caso de uma violação 
deste código de conduta por um de nossos parceiros comerciais, a IAV se reserva o 
direito de tomar as medidas apropriadas que dependem da gravidade da violação e 
da extensão da falha do parceiro comercial. Isso inclui especialmente a solicitação 
para remediar imediatamente a violação de disposições legais ou acordos contra-
tuais e o exercício de reivindicações por danos. Em casos particularmente sérios, a 
IAV se reserva o direito de rescisão extraordinária. Um caso particularmente sério 
deve ser presumido especialmente quando houver uma violação da proibição de 
trabalho infantil e forçado, quando uma violação não for abandonada dentro de 
 prazo razoável, apesar de solicitado, ou quando a violação do parceiro comercial 
 tiver um impacto negativo provável na reputação da IAV.

Nossos parceiros comerciais são obrigados a nos ajudar a esclarecer a questão se 
houver suspeita de violação deste código de conduta.
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7  Notificação de violação
O cumprimento das leis e das regras de conduta internas é importante e evidente 
para o nosso sucesso empresarial. Todos os colaboradores da IAV estão obrigados 
a evitar violações das leis ou das nossas regras de conduta internas. Isto também 
inclui que os nossos colaboradores devem comunicar violações das regras ou uma 
suspeita de violação das regras. 

Esperamos o mesmo sentido de responsabilidade também dos nossos parceiros 
de negócios: estes são obrigados a comunicar-nos violações efetivas ou suspeitas 
de violação deste Código de Conduta com um potencial de dano para a IAV ou clien-
tes da IAV. Para tal, estão disponíveis diferentes canais para os nossos parceiros de 
negócios. 

Os nossos parceiros de negócios podem contactar diretamente o responsável pela 
organização de Compliance da IAV: 

IAV GmbH 
Compliance 
Carnotstraße 1 
10587 Berlin 
Telefone: +49 (0) 30 3997-88585 
E-mail: compliance@iav.de 

Em alternativa, os nossos parceiros de negócios também podem contactar o Om-
budsman externo designado pela IAV. Este aconselha e assiste enquanto pessoa de 
contacto independente e neutra. O Ombudsman trata a comunicação do denun-
ciante sempre de forma confidencial e apenas divulga a identidade e os factos à IAV 
mediante o consentimento prévio do denunciante. 

Pacheco Neto Sanden Teisseire Advogados
Alameda Franca, nº 1050 - 11º andar
São Paulo – SP – CEP: 01422-00
Número: +55 11 3897-4433
E-mail: ouvidoriaiavdobrasil@pnst.com.br
Eletrônica Formulário disponível no
www.pnst.com.br/ouvidoriaiavdobrasil-pnst/

Encontra-se ainda disponível para os nossos parceiros de negócios o portal ele-
trónico de denúncias “SpeakUp”. Este disponibiliza um serviço 24/7 e 365 dias por 
ano. As denúncias podem ser apresentadas de forma anónima em todas as línguas 
de trabalho comuns da IAV. 

https://www.speakupfeedback.eu/web/iavsuppliers

A IAV protege os denunciantes e suas pessoas próximas (p. ex., colegas e parentes) 
que, em boa fé, apresentam uma denúncia de qualquer forma de coação, intimida-
ção ou assédio, bem como de consequências (doravante “represálias”) sofridas ou 
possíveis devido à apresentação de uma denúncia. Outras pessoas que contribuam 
para a investigação de casos suspeitos também são protegidas pela IAV contra 
qualquer forma de represália. Em ambos os casos se incluem ameaças e a tentativa 
de exercer represálias.

As violações do princípio da proteção a denunciantes são consideradas, por si, vio-
lações das regras ou conduta indevida e estão sujeitas a medidas disciplinares, que 
podem culminar no termino do vínculo de trabalho. Se um denunciante ou outra pes-
soa se considerar que está sofrendo ou sofreu represálias por ter apresentado uma 
denúncia ou por ter apoiado a investigação de um caso, solicitamos expressamente 
que tal seja comunicado através do sistema de denúncias da IAV.
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Nos casos em que se prove que um denunciante apresentou deliberadamente uma 
denúncia falsa ou enganosa, ter transmitido informações deliberadamente falsas ou 
enganosas, a IAV se reserva o direito de aplicar medidas legais. A cultura empresa-
rial da IAV baseia-se na colaboração entre colegas e na confiança mútua. Estes va-
lores devem ser preservados. Não há lugar para calúnias na IAV.
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8  Pessoa de contato
Os responsáveis da organização de compliance estão disponíveis para responder a 
quaisquer questões e comentários de nossos parceiros comerciais sobre este có-
digo de conduta.

Obviamente, as perguntas e os comentários são processados e respondidos em 
todas as línguas nacionais e de trabalho do Grupo IAV. Não hesite em entrar em con-
tato.

IAV GmbH
Compliance
Carnotstraße 1
10587 Berlin
Telefone: +49 (0) 30 3997 88585
E-mail: compliance@iav.de
www.iav.de
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