1 de dezembro de 2018

COMUNICAÇÃO DE FINAL DE ANO AOS FORNECEDORES

A Exxon Mobil Corporation1 realiza regularmente uma minuciosa revisão das suas práticas empresariais. Como
parte deste proceso de revisão, acreditamos ser importante informar os nossos fornecedores de bens e serviços
sobre as expectativas da ExxonMobil quanto à condução correta das suas atividades com, ou em representação
da, ExxonMobil. A nossa meta, guiada pela Política de Ética e por outras políticas dos nossos Padrões de Conduta
Empresarial, é assegurar que conduzimos os nossos negócios de acordo com as normas mais exigentes. Ao
mesmo tempo, esperamos que os nossos fornecedores também assumam o compromisso de cumprir com padrões
similares. Os padrões da ExxonMobil incluem segurança, cumprimento de contratos, comportamento
empresarial pessoal, cumprimento de todas as leis, controles internos adequados e arquivo e registro apropriados
de todas as transações.

Conforme esclarecido em Expectativas dos Fornecedores da ExxonMobil, é uma expectativa fundamental que
a ExxonMobil e os seus fornecedores cumpram com todas as leis aplicáveis e que todas as liquidações
financeiras, relatórios e faturas reflitam corretamente as transacções comerciais entre as nossas empresas.
Especificamente, esperamos que os nossos fornecedores cumpram com as leis de anti-corrupção e defesa da
concorrência dos Estados Unidos e de qualquer outro país em que as operações estejam sendo conduzidas.
Nenhum representante da ExxonMobil está autorizado a solicitar à sua organização a realização de qualquer ato
em nosso nome, que contrarie qualquer lei aplicável ou as políticas da ExxonMobil, incluindo as nossas Políticas
de Anti-Corrupção e de Defesa da Concorrência. Nenhum funcionário da ExxonMobil ou fornecedor está
autorizado a realizar pagamentos inadequados, incluindo pagamentos facilitadores, a qualquer empregado,
oficial, agente ou funcionário de qualquer Governo, ou entidade comercial, ou a um indivíduo, na condução das
atividades e negócios da ExxonMobil.

Outro padrão importante é a nossa política sobre a oferta e recebimento de presentes e entretenimento. As partes
que conduzem negócios com, ou em nome da, ExxonMobil devem exercer um bom julgamento em cada caso.
A oferta de presentes e entretenimento não deve ter como objetivo a criação de uma vantagem imprópria. Os
nossos funcionários têm limitações para receber presentes ou favores que excedam um valor nominal ou para
receber qualquer entretenimento extravagante ou frequente de indivíduos, empresas ou firmas que fazem
negócios ou que pretendem fazer negócios conosco. Da mesma forma, embora não antecipemos que quaisquer
presentes sejam oferecidos a terceiros, você deverá ser igualmente prudente na ocasião extremamente rara em
que poderá oferecer presentes ou entretenimento adequados a terceiros, ao conduzir negócios em nome da
ExxonMobil. Se ainda não o fez, certifique-se de que adota protecções adequadas e aplica políticas,
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procedimentos e/ou controles para garantir que as suas atividades relacionadas as interações comerciais e
interações com oficiais do governo estão totalmente em conformidade com as leis de anti-corrupção aplicáveis
e com as expectativas da ExxonMobil descritas anteriormente.

A ExxonMobil empenha-se em criar um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo para os seus
funcionarios , contratados e quaisquer pessoas que tenham acesso à propriedade, locais e instalações da
ExxonMobil. A expectativa da ExxonMobil é que você tenha e implemente um programa sobre álcool e drogas
que, no mínimo, cumpra os requisitos estabelecidos no contrato existente. O programa do fornecedor, para ser
considerado aceitável, deverá incluir, entre outros, os seguintes elementos:
1) Proibição, enquanto estiver nas instalações da empresa (incluindo tempo fora de serviço), de uso, posse,
venda, produção, distribuição, ocultação ou transporte, por parte do seu pessoal contratado, de qualquer
Substância Proibida, que inclui álcool ou medicamentos potencialmente prejudiciais usados sem receita
médica ou usados de forma inconsistente com a receita médica ou com as instruções de utilização, como,
por exemplo, medicamentos prescritos ou medicamentos sem receita médica ou medicamentos à base
de plantas.

2) Proibição de qualquer (1) dispositivo relacionado com drogas ou álcool, usado ou projetado para ser
usado em testes, embalagens, armazenagem, injeção, ingestão, inalação ou introdução de qualquer
Substância Proibida no corpo humano, qualquer (2) dispositivo ou substância usada ou projetada para
ser usada para diluir, substituir ou adulterar qualquer amostra de teste de álcool ou drogas ou para, de
outra forma, obstruir o processo de teste de álcool ou drogas.

3) Remoção do seu pessoal contratado dos trabalhos prestados à empresa, na sequência do descuprimento
de qualquer aspecto do programa do fornecedor ou dos requisitos estabelecidos no anexo sobre Álcool
e Drogas do contrato firmado.

4) Compromisso de cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados com álcool e
drogas.

No que diz respeito ao painel de testes de álcool e drogas (incluindo níveis de triagem e de confirmação)
especificado no Anexo sobreÁlcool e Drogas – se existente – do seu contrato com a ExxonMobil, deverá ser
cumprido o seguinte:
A) Para contratos cujo Anexo sobre Álcool e Drogas exige que o teste de álcool e drogas cumpra, no
mínimo, com o painel U.S. DOT, poderá optar por utilizar: 1) um painel que cumpra com o painel de
drogas U.S. DOT; 2) um painel que supere o painel de drogas do U.S. DOT; ou 3) o painel de drogas
da ExxonMobil, salvo se a legislação local exceder e prevalecer sobre qualquer um destes painéis.
B) Para contratos cujo Anexo sobre Álcool e Drogas exige que o teste de álcool e drogas cumpra, no
mínimo, com o painel da ExxonMobil, poderá optar por utilizar: 1) o painel da ExxonMobil; ou 2)
um painel que exceda o painel da ExxonMobil (incluindo níveis de triagem e de confirmação), salvo se
a legislação local exceder e prevalecer sobre qualquer um destes painéis.

Esta informação é fornecida apenas para esclarecer a linguagem relevante no(s) seu(s) contrato(s) e não cria
qualquer obrigação contratual adicional. Os termos em maiúsculas devem ser entendidos de acordo com a
definição que consta do Anexo sobre Álcool e Drogas.
Embora possa estar sediado fora dos Estados Unidos, é imperativo que, ao fornecer bens e serviços às afiliadas
da ExxonMobil em todo o mundo, você não negocie com entidades, empresas, pessoas ou embarcações com as
quais uma entidade dos EUA não poderia negociar e que não forneça à ExxonMobil quaisquer bens ou serviços
que uma entidade nos EUA não poderia negociar, como por exemplo bens produzidos ou extraídos num país
sujeito a sanções abrangentes dos EUA. Os países atualmente sancionados pelos Estados Unidos são: Crimeia,
Cuba, Irã, Coreia do Norte e Síria. Os Estados Unidos também impõem sanções abrangentes contra pessoas,
entidades e embarcações que constam da Lista de Cidadãos Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas do
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (SDN) do Departamento do Tesouro dos EUA, incluindo
quaisquer entidades ou embarcações detidos direta ou indiretamente, individual ou conjuntamente, em 50% ou
mais, por entidades que estejam na lista SDN, e impõem sanções mais limitadas contra a Rússia e a Venezuela.
Esperamos que tenha conhecimento de todas as sanções e controles de exportação aplicáveis, incluindo sanções
e controles de exportação relevantes da UE e outras aplicáveis. Ao fornecer bens ou serviços a empresas afiliadas
da ExxonMobil em todo o mundo, esperamos que não negocie com qualquer entidade sancionada ou que não
forneça à ExxonMobil quaisquer bens ou serviços em que entidades dos EUA não possam negociar. Se tiver
alguma pergunta sobre quais as entidades, empresas, pessoas ou embarcações que estão sancionadas, consulte
um advogado experiente nesses assuntos.

A ExxonMobil gasta recursos consideráveis com a proteção de seus dados, inclusive com a defesa de sua rede
de computadores contra o aumento do risco de ataques cibernéticos sofisticados e com a administração de
informações pessoais de acordo com requisitos regulamentares. Esta comunicação reforça a expectativa da
ExxonMobil de que você tome as medidas adequadas para proteger informação (eletrónica e impressa em papel)
e sistemas de informação sob seu controle contra os riscos novos e crescentes de ataques cibernéticos. Você
deve manter medidas adequadas de proteção de dados e segurança cibernética com base em orientação
profissional e as melhores práticas.
Se houver circunstâncias em que suspeite que a informação relacionada com a ExxonMobil esteja comprometida,
você deve imediatamente dar-nos conhecimento dessas circunstâncias. Por favor, entre em contato com a
ExxonMobil se tiver qualquer suspeita sobre se um e-mail supostamente da ExxonMobil é realmente da nossa
empresa. Pedimos também que treinem regularmente seu pessoal sobre segurança cibernética, incluindo
treinamento para ficar atento aos ataques cibernéticos decorrentes da falta de atenção pessoal , tais como
ataques de "phishing" ou outros emails suspeitos que contenham anexos ou links que potencialmente possam
comprometer os sistemas de informática.

Cada vez mais países em todo o mundo estão adotando leis de proteção de dados ou de privacidade de dados,
que regulamentam a coleta e processamento de informação, incluindo dados pessoais. Estas leis tratam não só
da forma como essa informação é coletada e armazenada, mas também da(s) finalidade(s) para que é usada.
Além disso, em muitos países existem também restrições particulares sobre a forma como as informações
pessoais são transferidas através das fronteiras nacionais e para terceiros.

A ExxonMobil está comprometida em proteger informações e dados pessoais dos seus funcionários,
fornecedores, contratados, consumidores e outros terceiros com os quais lida. Se ainda não o fez, por favor
assegure-se de que sejam adotadas as protecões adequadas para manter em segurança toda a informação pessoal
usada no âmbito do seu contrato com a ExxonMobil e de implementar os controles e ferramentas necessários
para garantir o cumprimento da legislação aplicável sobre a privacidade de dados.

Também solicitamos que esteja alerta em relação a eventual comércio ilegal de informação, através do qual
pessoas se aproximam de fornecedores para oferecer informação confidencial, a fim de obter negócios através
da corrupção e fraude no processo de concorrência. Esta prática é ilegal e solicitamos que nos informe sobre a
ocorrência de qualquer incidente deste tipo.

É sua responsabilidade comunicar a informação referida nos parágrafos acima a todos os subcontratados que
trabalham para si em projetos ou instalações da ExxonMobil.

Finalmente, esperamos que toda a informação financeira seja completa e registrada com precisão e que todas as
faturas para a ExxonMobil reflitam adequadamente o preço, modo de pagamento, e outros termos e condições
previstas no seu contrato conosco.

O nosso compromisso é de que contratos e outros compromissos sejam feitos de boa-fé. . Nos o encorajamos a
nos contactar se souber de quaisquer práticas que não cumpram com estes padrões ou se tiver qualquer
preocupação a este respeito.

Para melhor conhecimento e compreensão sobre os nossos padrões empresariais, agradecemos que compartilhe
esta informação com as pessoas da sua empresa que mantêm contato comercial conosco ou com as nossas
afiliadas. Caso tenha quaisquer dúvidas ou preocupações em relação à aplicação destes padrões empresariais,
pedimos para entrar em contato com o nosso Controls Advisor para a região aplicável*.

Região - País

Controls Advisor

Endereço Electrónico

Telefone

Américas

Cozzi, Claudia

claudia.g.cozzi@exxonmobil.com

+5491165592929

Europa

Adham Abaza

adham.abaza@ exxonmobil.com

+420221459499

África

Akan Ibekwe

akaninyene.s.ibekwe@exxonmobil.com

+23412801100;ext=26666

AP - Malaysia

Helen Ponniah

helen.c.ponniah@exxonmobil.com

+60348153238

AP - Australia/PNG

Panunee Piriyawong

panunee.piriyawong@exxonmobil.com

+6624075500

AP - Indonesia

Dimas Kusumohapsoro

dimas.i.kusumohapsoro@exxonmobil.com

+62215740707;ext=12279

AP - Sakhalin

Alexandra Sitdikova

alexandra.p.sitdikova@exxonmobil.com

+74242677326;ext=7326

AP – Thailand

Sasithorn
Pruegsachaiyaporn

sasithorn.pruegsachaiyaporn@exxonmobil.
com

+6624078451

AP – Restante
Ásia/Pacífico

Thadtawan Uttasuradee

thadtawan.uttasuradee@exxonmobil.com

+6621638988

* Alternativamente, pode ligar para a “hot line” empresarial da ExxonMobil : 1.800.963.9966 (dentro dos EUA) ou
001.972.444.1990 (de fora dos EUA).

