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Prezados funcionários, gerentes e diretores da Astec: 

A Astec Industries, Inc. (“Astec”) incentiva vocês a adotar uma conduta diária que nos 
ajude a manter uma reputação excepcional nas comunidades onde servimos. Vocês já são 
excelentes representantes da empresa. Este Código apresenta por escrito muitos dos 
comportamentos que vocês já têm e muitas das ações que já realizam. No entanto, um código 
escrito é uma importante fonte de referência para funcionários, gerentes e diretores, 
principalmente em situações em que haja alguma dúvida sobre como determinar “a atitude certa 
a tomar”. Orientações adicionais podem ser fornecidas nos manuais de funcionários de algumas 
subsidiárias da Astec. 

Tenha em mente estas considerações importantes ao ler o Código: 

• O Código deve ser aplicado na letra e no espírito, ou seja, é preciso obedecer 
tanto o que está escrito quanto a intenção do texto. 

• Este Código deve ser considerado em conjunto com as leis e regulamentações 
aplicáveis e também com quaisquer políticas e procedimentos aplicáveis da 
empresa, inclusive aqueles presentes nos manuais para funcionários (se aplicável). 

• O Código se aplica a todos os nossos funcionários, gerentes e diretores, 
independentemente de onde trabalham ou dos cargos que ocupam na organização. 

• É política da empresa que qualquer pessoa ciente de uma possível violação deste 
Código, ou de qualquer política ou requisito legal da empresa, denuncie essa 
possível violação. Não toleraremos represálias contra qualquer pessoa por 
denúncias de boa-fé. 

• Qualquer pessoa que não cumprir este Código ou outras políticas e procedimentos 
da empresa pode sofrer medidas disciplinares, que podem incluir até a demissão. 
As violações dos padrões descritos neste Código também podem resultar em 
sanções penais, responsabilidades civis ou ambas. 

A integridade e um elevado padrão de ética são essenciais para as nossas crenças. A 
Astec tem o compromisso de fazer o que é certo e de evitar a má conduta. Nas negociações com 
clientes, fornecedores e colegas de trabalho, esses princípios nos obrigam a: 

• ter uma conduta franca e honesta; 
• ter uma conduta justa e gentil em todas as negociações; 
• ter um comportamento profissional em todos os relacionamentos; 
• assumir apenas compromissos que acreditamos sermos capazes de manter, e mantê-

los; 
• respeitar os direitos e a dignidade de todos os indivíduos; 
• obedecer às leis. 

OBJETIVO 
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A Astec tomará medidas para informar ou disponibilizar de outra forma as disposições 

deste Código e de outras políticas e procedimentos da empresa para os seus funcionários.  Seu 
compromisso com este Código é obrigatório. Se tiver dúvidas sobre este Código ou sobre a 
atitude adequada a tomar em uma situação específica, peça orientações ao seu supervisor 
imediato ou ao Diretor de conformidade. Podemos modificar o Código periodicamente; 
portanto, fique atento aos avisos de alterações. 

 
Diretor executivo e outros Diretores financeiros seniores 

 
Este Código inclui padrões de conduta adicionais para o Diretor executivo, o Diretor 

financeiro e os Controladores da empresa. Elas podem ser encontradas na seção intitulada 
“Padrões complementares para o Diretor executivo e outros Diretores financeiros seniores”. 

 
 

     
COMO DENUNCIAR VIOLAÇÕES 

 

    

É política da empresa que qualquer pessoa ciente de uma possível violação deste 
Código, ou de qualquer outro requisito legal ou política da empresa, denuncie a possível 
violação à empresa. Existem várias opções disponíveis caso você precise fazer uma denúncia: 

 
Fale com o seu supervisor. Recomendamos que, primeiro, você procure seu 

supervisor imediato, responsável por informar ao Diretor de conformidade qualquer 
preocupação levantada. 

 
Fale diretamente com o Diretor de conformidade. Se preferir não discutir uma 

preocupação com o seu supervisor, você pode entrar em contato diretamente com o Diretor 
de conformidade pelo telefone (423) 553-6726.  Você também pode enviar um e-mail para 
compliance_officer@astecindustries.com. 

 
Ligue para nossa Linha de conformidade. Você também pode ligar para a Linha de 

conformidade da empresa pelo número (844) 719-1443.  Para acesso gratuito fora dos Estados 
Unidos, Territórios dos EUA ou Canadá, primeiro disque o código direto gratuito, depois o 
código do país de onde você está ligando e o número da Linha de conformidade. Veja em 
“Contatos e números” uma lista de códigos diretos aplicáveis. Você pode usar a Linha de 
conformidade para denunciar possíveis violações ou para consultar o status de uma denúncia 
feita anteriormente. Também é possível fazer uma denúncia à Linha de conformidade se achar 
que não foram tomadas as devidas providências a uma denúncia que você fez anteriormente 
à administração, ao seu supervisor, a outros funcionários da administração ou ao Diretor de 
conformidade. 

 
A Linha de conformidade é administrada por um fornecedor externo. Seus operadores 
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foram treinados para receber ligações. A linha está disponível 24 horas por dia, sete dias por 
semana.  Todas as ligações são atendidas por um atendente humano. As ligações não são 
gravadas e não podem ser rastreadas. Você tem a opção de manter a anonimidade. Nesse caso, 
você receberá um código numérico para que possa ligar de volta e acompanhar a sua denúncia. 
Você receberá orientação durante a ligação e responderá às perguntas feitas pelo operador. 
Será indicada uma data em que você poderá ligar novamente e receber um relatório de 
acompanhamento. Depois do término da ligação, um relatório será gerado e enviado ao 
Diretor de conformidade. Recomendamos que você volte a ligar para fazer o 
acompanhamento, porque, caso mais informações sejam necessárias, essa será uma 
oportunidade de fornecê-las. 

 
Caso você denuncie uma possível violação, independentemente do método usado, é 

importante que forneça o máximo de detalhes possível, inclusive nomes, datas, horas, locais 
e a conduta específica em questão. Somente com informações específicas o suficiente é que 
a empresa poderá investigar adequadamente a ação denunciada. 

 
Seu envio de informações será tratado de forma confidencial, na medida do 

razoavelmente possível. No entanto, se a empresa fizer uma investigação das atividades 
denunciadas, pode ser que não seja possível para ela manter a confidencialidade das 
informações ou fatos denunciados. 

 
 
 

     
NOSSA OBRIGAÇÃO COM VOCÊ 

 

    

A Astec tem o compromisso de oferecer um local de trabalho propício a uma 
discussão aberta de suas práticas comerciais. É política da empresa que qualquer pessoa ciente 
de uma possível violação deste Código, ou de qualquer política ou requisito legal da empresa, 
denuncie essa possível violação.  Não toleraremos represálias contra qualquer pessoa por 
denúncias de boa-fé.  Também é política da empresa cumprir todas as leis que protegem os 
funcionários contra discriminação ilegal ou retaliação por parte de qualquer pessoa da 
empresa devido à denúncia legal e verdadeira de informações sobre investigações ou à 
participação em investigações que envolvam alegações de fraude corporativa ou outras 
violações da legislação federal ou estadual feitas pela empresa ou por seus agentes. 

 
Evidentemente, denúncias baseadas em provas que o funcionário sabe que são falsas 

e denúncias que o funcionário sabe, ou deveria razoavelmente saber, que são infundadas não 
são adequadas, e a empresa se reserva o direito de tomar as medidas disciplinares adequadas 
em relação a tais denúncias. Além disso, exceto na medida exigida por lei, esta política não 
abrange um funcionário que viole a confidencialidade de qualquer privilégio aplicável de 
advogado/cliente ao qual a empresa ou os seus agentes possam ter direito, ou que viole as 
suas obrigações de confidencialidade no que diz respeito aos segredos comerciais ou 
informações confidenciais da empresa.  Caso você tenha alguma dúvida sobre quais 
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informações podem ser confidenciais ou quais são suas obrigações em relação a determinadas 
informações, entre em contato com o Diretor de conformidade. 

 
Se você acredita que foi submetido a qualquer ação que viole essa política, pode 

apresentar uma queixa ao seu supervisor, ao Diretor de conformidade ou, se aplicável, ao 
Diretor de RH da sua empresa. Caso seja determinado que você sofreu qualquer ação 
inadequada no emprego em violação desta política, medidas corretivas serão tomadas. 

 
 
 

     
DIRETOR DE CONFORMIDADE 

 

    

Como parte do compromisso da Astec de conduzir os seus negócios de forma ética, a 
Diretoria nomeou um Chefe diretor de conformidade (“Diretor de conformidade”) para ajudar 
a administrar e implementar o Código. O Diretor de conformidade lidará com as questões de 
conformidade do dia a dia da empresa. Ele tem a responsabilidade geral de: 

 
• receber, coletar, analisar, processar, investigar e resolver preocupações e 

denúncias de funcionários e outras pessoas sobre os assuntos descritos no 
Código; 

• analisar o Código periodicamente com o conselho jurídico em relação às leis 
federais, estaduais e locais em vigor; 

• recomendar à Comissão de governança e nomeação e à Comissão de auditoria 
da Diretoria quaisquer atualizações do Código que considere necessárias; 

• apresentar diretamente à Comissão de auditoria da Diretoria uma cópia de cada 
denúncia recebida em relação a práticas contábeis, de auditoria, controles de 
auditoria interna ou divulgação de informações da Astec com regularidade, a 
menos que haja uma necessidade justificada de atenção imediata dessa 
comissão; 

• organizar com o setor de RH a criação de programas para instruir todos os 
funcionários, gerentes e diretores no Código e em questões de conformidade; 

• fornecer orientações sobre o significado e a aplicação do Código; 

• comunicar-se com contratados e agentes independentes sobre o Código, 
conforme necessário; 

• monitorar e auditar o cumprimento do Código; e  

• informar periodicamente à administração e à Comissão de governança e 
nomeação e à Comissão de auditoria da Diretoria sobre a implementação e a 
eficácia do Código e outras questões de conformidade. 
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INVESTIGAÇÕES E APLICAÇÃO 
 

    
As denúncias de possíveis violações do Código serão recebidas, analisadas e 

processadas pelo Diretor de conformidade. Ele poderá encaminhar as denúncias apresentadas 
à Diretoria ou a uma comissão adequada da Diretoria, conforme julgar apropriado ou 
conforme exigido pelas diretivas da Diretoria. Quaisquer denúncias apresentadas que 
envolvam práticas contábeis, de auditoria, controles de auditoria interna e divulgação de 
informações da empresa serão apresentadas diretamente à Comissão de auditoria da Diretoria 
de forma regular, a menos que haja uma necessidade justificada de atenção imediata por parte 
dessa Comissão. 

 
Denúncias de possíveis violações do Código serão investigadas pela empresa e, se 

uma violação do Código for comprovada, serão tomadas medidas disciplinares, quando 
necessário, inclusive sanções adequadas para as pessoas envolvidas, o que inclui até a 
demissão. Qualquer diretor executivo ou diretor que se acredite ter participado de uma 
possível violação não poderá participar de qualquer investigação ou recomendação de ação 
ou sanções disciplinares. 

 
As violações do Código que também possam constituir uma conduta ilegal devem ser 

abordadas, o que pode incluir a apresentação de uma denúncia a autoridades civis ou penais 
para outras medidas. Além disso, a Astec pode, em determinadas circunstâncias, ser obrigada 
a revelar as violações do Código aos acionistas da empresa. 

 
A Astec pode também, de tempos a tempos, fazer avaliações de conduta para analisar 

o cumprimento do Código. 
 

 

     
SUA OBRIGAÇÃO COM A ASTEC 

 

    

As informações a seguir descrevem os padrões de conduta e ética da Astec e de suas 
subsidiárias e afiliadas. A má conduta de uma pessoa pode prejudicar a reputação da empresa, 
conquistada com muito trabalho, e comprometer a confiança do público na empresa. Todos 
os funcionários da Astec devem se familiarizar com este Código. 

 
• É de sua responsabilidade obedecer às leis e se comportar de maneira ética. 

 
• Este Código não pode prever todas as situações possíveis ou abordar todos os 

tópicos de forma detalhada. Em determinados momentos, a empresa pode 
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estabelecer políticas especiais para tratar de assuntos específicos. Caso você não 
tenha certeza sobre como proceder em alguma situação, pare e peça orientação antes 
de agir. 

 
• O descumprimento das leis e regulamentações viola este Código e pode expor você 

e a empresa a sanções penais ou civis. Qualquer violação deste Código ou de outras 
políticas da empresa pode resultar em ações disciplinares, que incluem até a 
demissão. A empresa pode também buscar medidas de reparação civil em seu 
desfavor e até encaminhar a conduta criminosa para autoridades legais. 

 
• A Astec é uma empresa global e nossas operações comerciais estão sujeitas às leis 

de muitos países. Os funcionários da Astec que fazem negócios em nível 
internacional devem cumprir todas as leis e regulamentações aplicáveis e seguir este 
Código em todos os momentos. As diferenças culturais, bem como leis e costumes 
locais, podem exigir uma interpretação diferente do nosso Código. Se uma situação 
como essa surgir, consulte sempre seu supervisor antes de tomar qualquer atitude. 

 
• Você é responsável por denunciar possíveis violações deste Código à empresa. 

 
• Se tiver alguma dúvida sobre um tópico abrangido neste Código ou uma 

preocupação relativa a qualquer conduta, fale com seu supervisor ou com o Diretor 
de conformidade. 

 
• Se não se sentir à vontade para conversar com qualquer uma dessas pessoas ou se 

quiser manter o anonimato, você pode ligar para a Linha de conformidade pelo 
número (844) 719-1443 (ligação gratuita). 
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PADRÕES DE CONDUTA E ÉTICA PARA FUNCIONÁRIOS,  

GERENTES E DIRETORES 

 

    

CONFORMIDADE COM LEIS, REGRAS E REGULAMENTAÇÕES 

A Astec busca assegurar que todas as atividades da empresa ou em seu nome estejam 
em conformidade com as leis, regras e regulamentações aplicáveis. Os padrões a seguir têm 
o objetivo de fornecer orientação aos funcionários, gerentes e diretores e ajudá-los na sua 
obrigação de seguir as leis, regras e regulamentações aplicáveis. Esses padrões não são 
exclusivos nem estão completos. Outras políticas e regras da empresa podem ser encontradas 
nos manuais dos funcionários de algumas subsidiárias da Astec e outras podem ser publicadas 
periodicamente aos funcionários. Os funcionários são obrigados a cumprir todas as leis, 
regras e regulamentações aplicáveis, quer sejam ou não abordadas especificamente nessas 
políticas. Para obter mais orientações, ou em caso de dúvidas sobre a existência, interpretação 
ou aplicação de qualquer lei, regra ou regulamentação, entre em contato com seu supervisor 
ou com o Diretor de conformidade da Astec. 

 
Leis antitruste 

 
Todos os funcionários devem cumprir as leis antitruste aplicáveis e leis semelhantes 

que regulamentem a concorrência nos países em que operamos. Alguns exemplos de condutas 
proibidas por essas leis incluem: 

 
• acordos de fixação de preços, licitação fraudulenta, alocação de mercados e 

conluio (incluindo compartilhamento de preços) com concorrentes; 

• boicotes, certos acordos de negociação exclusiva e acordos de discriminação de 
preços; e 

• práticas comerciais desleais, incluindo suborno, apropriação indevida de 
segredos comerciais, fraude, intimidação e práticas desleais semelhantes. 

 
Leis ambientais 

 
É política da Astec cumprir todas as leis, regras e regulamentações ambientais 

aplicáveis. Os funcionários, gerentes e diretores da Astec devem se esforçar para utilizar os 
recursos de forma apropriada e eficiente e para descartar os resíduos de acordo com as leis, 
regras e regulamentações aplicáveis. 
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Leis antidiscriminação 
 

A Astec acredita que o tratamento justo e equitativo dos funcionários, clientes, 
fornecedores e outras pessoas é fundamental para o cumprimento dos objetivos e visões da 
empresa. É política da Astec conduzir seus negócios, bem como recrutar, contratar, treinar, 
promover, designar, transferir, afastar, recontratar e demitir funcionários, sem fazer distinção 
de raça, cor, religião, gênero, origem étnica, orientação sexual, idade, deficiência ou qualquer 
outra classificação protegida pela lei aplicável. É política da Astec recrutar, contratar, treinar, 
promover, designar, transferir, afastar, recontratar e demitir funcionários com base na 
capacidade, realização, experiência, conduta e outras razões comerciais legítimas. 

 
A Astec se orgulha do seu ambiente de trabalho e continuará tomando medidas para 

manter um ambiente de trabalho agradável para todos os nossos funcionários e em todas as 
nossas unidades. É política da empresa que os funcionários tratem uns aos outros com cortesia, 
consideração e profissionalismo. A Astec não tolerará o assédio de qualquer funcionário por 
qualquer outro funcionário ou supervisor, por qualquer motivo. Além disso, o assédio por 
qualquer razão discriminatória, como raça, sexo, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, 
idade ou religião, é proibido pelas leis estaduais e federais, que podem sujeitar a empresa e/ou 
a pessoa assediadora à responsabilização por qualquer conduta ilícita desse tipo. A empresa 
proíbe não só o assédio ilegal como também outras atitudes não profissionais. Sendo assim, 
não serão tolerados comentários, insultos ou piadas relacionados a raça, etnia, religião, idade, 
orientação sexual e sexo ou que sejam de outra forma inadequados. 

 
Os funcionários devem denunciar alegações de assédio ou discriminação 

imediatamente após a ocorrência ao Diretor de conformidade. As alegações de assédio ou 
discriminação denunciadas serão investigadas de acordo com as leis e políticas de recursos 
humanos aplicáveis. Espera-se que os funcionários procurem a orientação do Diretor de 
conformidade quando confrontados com decisões comerciais que envolvam risco de violação 
(ou mesmo a possível aparência de violação) dessas leis. 

 
Informações privilegiadas 

 
A compra ou venda de títulos da Astec é proibida pela empresa e pelas leis de títulos 

federais caso você tenha conhecimento de informações não públicas relevantes sobre a 
empresa ou sobre a divulgação de tais informações a outras pessoas que depois venham a 
negociar os títulos.  A Diretoria da Astec adotou uma política de informações privilegiadas que 
é aplicável a todos os diretores, gerentes e funcionários. Todos os funcionários, gerentes e 
diretores devem consultar com atenção a política de informações privilegiadas e seguir os 
procedimentos e políticas nela descritos. O descumprimento da política de informações 
privilegiadas por parte de um diretor, gerente ou outro funcionário pode sujeitar essa pessoa a 
sanções impostas pela empresa, que incluem até a demissão por justa causa, não importando 
se o descumprimento resultou ou não em uma violação da lei. Você deve buscar orientações 
com o Diretor de conformidade da empresa sobre quaisquer questões relacionadas a esse 
assunto e à política de informações privilegiadas da empresa. 
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Processo político 
 

Os funcionários, gerentes e diretores devem cumprir todas as leis, regras e 
regulamentações que regem o financiamento de campanhas e atividades de lobby e não devem 
se envolver em qualquer conduta destinada a evitar o cumprimento de tais leis em atividades 
realizadas em nome da Astec. Além disso, os diretores executivos devem fiscalizar a 
conformidade com requisitos de registro de lobistas e divulgação de informações por parte de 
todos os indivíduos que atuam em nome da Astec. 

 
Cidadania empresarial 

 
A Astec tem o compromisso de conduzir os negócios de uma forma ética e responsável, 

o que inclui o cumprimento de todas as leis aplicáveis.  As leis de transparência da cadeia de 
fornecimento podem ser acessadas em https://www.astecindustries.com/esg.  

  
Políticas e valores de direitos humanos 

 
Os direitos humanos são direitos e liberdades fundamentais aos quais todas as pessoas 

têm direito, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, religião, gênero, idade, estado civil, 
deficiência física ou mental, status de veterano de guerra, cidadania, identidade e expressão de 
gênero ou orientação sexual.  A Astec respeita os direitos humanos em todas as nossas 
atividades e apoia os princípios estabelecidos na política de Direitos humanos, também 
disponível em https://www.astecindustries.com/esg/human-rights-policies-and-values. Como 
empresa internacional, a Astec espera que todos os interessados trabalhem com o intuito de 
reduzir o risco de potenciais violações dos direitos humanos. 

 
CONFLITOS DE INTERESSES 

Um “conflito de interesses” ocorre quando o interesse privado de um indivíduo 
interfere de qualquer forma, ou mesmo parece interferir, nos interesses da empresa como um 
todo. Uma situação de conflito de interesses pode surgir quando um funcionário, gerente ou 
diretor toma atitudes ou tem interesses que podem dificultar a realização objetiva e eficaz do 
seu trabalho na empresa.  Conflitos de interesses também surgem quando um funcionário, 
gerente ou diretor, ou um membro de sua família, recebe benefícios pessoais indevidos como 
resultado do seu cargo na empresa. 

 
Os diretores, gerentes e funcionários têm um dever de lealdade total perante a empresa 

e não podem utilizar indevidamente seus cargos para obter lucro pessoal ou para ajudar outras 
pessoas a lucrar à custa da empresa. Espera-se que todos os diretores, gerentes e funcionários 
regulem as suas atividades de modo a evitar conflitos de interesses. Além disso, os diretores, 
gerentes e funcionários devem comunicar ao Diretor de conformidade qualquer transação ou 
relacionamento que possa razoavelmente dar origem a um conflito de interesses. 

 
Embora não abranjam tudo, os itens a seguir servirão como um guia sobre os tipos de 

atividades que podem causar conflitos de interesses: 
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Interesses financeiros externos 

 
• Propriedade, outro interesse ou emprego em qualquer empresa externa que faça 

negócios com a Astec. Isso não se aplica a ações ou outros investimentos em uma 
empresa de capital aberto, desde que as ações e outros investimentos não excedam, 
no total, 5% da participação no capital pendente dessa empresa. A Astec pode, após 
análise dos fatos relevantes, permitir participações acionárias que excedam esses 
valores se a administração ou a Diretoria, conforme aplicável, concluir que tais 
participações não afetarão negativamente os interesses comerciais da Astec ou o 
bom senso do diretor, gerente ou funcionário em questão. 

 
• Condução de negócios, que não seja em nome da Astec, com qualquer prestador de 

serviços, fornecedor, contratado, agência, diretor, gerente ou funcionário da Astec. 
 
• Representação da Astec por um diretor, gerente ou funcionário em qualquer 

transação em que essa pessoa, ou um membro de sua família, tenha um interesse 
pessoal significativo. 

 
• Divulgação ou uso de informações confidenciais, especiais ou privilegiadas da 

Astec ou sobre a Astec, particularmente para lucro ou vantagem pessoal do diretor, 
gerente, funcionário ou membro da família dessa pessoa. 

 
• Concorrência com a Astec por um diretor, gerente ou funcionário, direta ou 

indiretamente, na compra, venda ou propriedade de ativos, serviços ou 
oportunidades de investimento comercial. 

 
Serviços para concorrentes/fornecedores 

 
Nenhum diretor, gerente ou funcionário deverá realizar trabalhos ou prestar serviços 

para qualquer concorrente da Astec ou para qualquer organização com a qual a Astec faça 
negócios ou que busque fazer negócios com a Astec, fora do curso normal de seu serviço ou 
emprego na Astec, sem a aprovação do Diretor de conformidade ou da Comissão de auditoria 
da Diretoria (para diretores executivos, diretores financeiros seniores ou diretores). Além 
disso, nenhuma dessas pessoas mencionadas poderá ser diretor, gerente ou consultor de tal 
organização nem permitirá que seu nome seja usado de qualquer forma que possa indicar uma 
ligação comercial com essa organização sem a devida aprovação. 

 
Participação em Diretorias/Conselhos de administração 

 
• A Astec incentiva que seus funcionários participem de organizações comunitárias 

e daquelas que fazem parte do setor que atendemos. Para evitar qualquer conflito 
de interesses, ou aparência de conflito, que possa surgir do serviço de um 
funcionário da empresa como diretor de outra organização, esse funcionário deve 
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obter a aprovação do Diretor de conformidade ou, se aplicável, do Diretor de RH 
da empresa antes de atuar como membro da Diretoria/Conselho de administração 
de qualquer empresa, indústria ou organização comunitária. 

 
• A Astec reserva-se o direito de proibir a participação de diretores ou funcionários 

em qualquer Diretoria/Conselho de administração onde tal participação possa entrar 
em conflito com os melhores interesses da empresa. 

 
• Um diretor ou outro funcionário deve divulgar todas as atividades da 

Diretoria/Conselho de administração na sua Declaração de divulgação de conflito 
de interesses. 

 

OPORTUNIDADES CORPORATIVAS 

Os funcionários, gerentes e diretores têm o dever de promover os interesses legítimos 
da empresa quando surgir uma oportunidade para tal. Os funcionários, gerentes e diretores não 
devem aceitar para uso pessoal (ou para uso de um membro de sua família) qualquer 
oportunidade de negócio de que tomaram conhecimento durante o serviço para a Astec, ao usar 
propriedades da Astec ou como resultado de seu cargo na Astec. Quando um funcionário, 
gerente ou diretor tomar conhecimento de uma oportunidade de negócio que esteja dentro das 
linhas de negócios existentes ou propostas pela Astec, essa pessoa deve informar seu 
supervisor, o Diretor de conformidade ou a Diretoria, conforme adequado, sobre a 
oportunidade de negócio. Também deve evitar acompanhar pessoalmente o assunto até que a 
Astec decida renunciar a essa oportunidade de negócio. Em nenhum momento qualquer 
funcionário, gerente ou diretor poderá utilizar qualquer propriedade, informação ou cargo da 
Astec para gerar ganhos pessoais ou se envolver ou participar de qualquer negócio que 
concorra diretamente com a Astec. 

 

PROTEÇÃO E USO ADEQUADO DOS ATIVOS DA EMPRESA 

Todos os funcionários, gerentes e diretores devem se esforçar para preservar e proteger 
os ativos e recursos da empresa e para promover seu uso eficiente. Os padrões a seguir se 
destinam a orientar funcionários, gerentes e diretores, articulando as expectativas da Astec 
relacionadas às atividades ou aos comportamentos que possam afetar os ativos da Astec. 

 
Uso pessoal de ativos corporativos 

 
Roubos, descuidos e desperdícios têm impacto direto na lucratividade da Astec. Os 

funcionários, gerentes e diretores não devem converter os ativos da empresa para uso pessoal. 
As propriedades da empresa devem ser usadas para fins comerciais legítimos da empresa, e os 
negócios da empresa devem ser conduzidos com o objetivo de promover o interesse da Astec, 
e não o interesse pessoal de um funcionário, gerente ou diretor. Funcionários, gerentes e 
diretores estão proibidos de usar ou se apossar de equipamentos, suprimentos, materiais ou 
serviços da Astec sem autorização. Antes de se envolver em qualquer atividade durante o 
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horário da empresa que resulte em remuneração para o funcionário, gerente ou diretor ou no 
uso de equipamentos, suprimentos, materiais ou serviços da Astec para fins pessoais ou não 
relacionados ao trabalho, os gerentes e outros funcionários devem obter a aprovação do 
supervisor da unidade de negócio apropriada e os diretores devem obter a aprovação da 
Diretoria. 

 
Uso de software da empresa 

 
Os funcionários da Astec usam programas de software para processamento de texto, 

planilhas, gerenciamento de dados e muitas outras aplicações. Os produtos de software 
adquiridos pela empresa são cobertos por algum tipo de acordo de licença, que descreve os 
termos, condições e usos permitidos.  É política da empresa respeitar as leis de direitos autorais 
e observar os termos e condições de quaisquer acordos de licença. As leis de direitos autorais 
nos Estados Unidos e em outros países impõem sanções civis e penais para reprodução e uso 
ilegais de software licenciado. Você deve ter conhecimento das restrições sobre o uso de 
software e cumprir tais restrições. 

 
Recursos de informática/e-mail 

 
Os recursos de informática da empresa, que incluem o sistema de e-mails, pertencem à 

empresa, e não ao funcionário. Eles não devem ser usados para fins de diversão, solicitações 
ou outros fins não comerciais. Embora se reconheça que os funcionários usem ocasionalmente 
o sistema para comunicações pessoais, espera-se que tais usos sejam reduzidos ao mínimo 
possível e que os funcionários sejam responsáveis e profissionais no seu uso do e-mail. É 
proibido o uso dos sistemas de informática para fazer ou encaminhar comentários depreciativos 
ou ofensivos sobre outras pessoas ou grupos. As mensagens de e-mail devem ser tratadas como 
qualquer outra comunicação comercial por escrito. 

 
 

AMBIENTE DE TRABALHO 

A Astec se esforça para proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável a 
todos os funcionários. Os manuais dos funcionários de algumas subsidiárias da Astec 
abrangem vários padrões que esperamos que os nossos funcionários sigam no que diz respeito 
à manutenção de um ambiente de trabalho seguro, produtivo e saudável. 

 
 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E PROPRIETÁRIAS 

Confidencialidade 
 
As informações confidenciais incluem todas as informações não públicas que possam ser úteis 
à concorrência ou prejudiciais à empresa ou aos seus clientes, em caso de divulgação. Todas 
as informações (em qualquer forma, inclusive informações eletrônicas) que são criadas ou 
usadas para apoiar as atividades comerciais da empresa são de propriedade da Astec. Essas 
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informações da empresa são um ativo valioso, e espera-se que os funcionários, gerentes e 
diretores a protejam da divulgação não autorizada. Isso inclui dados de clientes, fornecedores, 
parceiros comerciais e funcionários da Astec. A legislação federal e estadual pode restringir o 
uso de tais informações e impor sanções ao uso ou divulgação não autorizados. 

 
Os funcionários, gerentes e diretores devem manter a confidencialidade das informações 

confiadas a eles pela empresa ou pelos seus clientes, fornecedores ou consultores, exceto 
quando a divulgação for devidamente autorizada pela empresa ou exigida por mandato judicial. 
Os funcionários, gerentes e diretores devem realizar todos os esforços razoáveis para proteger 
as informações confidenciais que estejam em sua posse contra a divulgação inadvertida e 
devem cumprir quaisquer obrigações de não divulgação impostas à Astec nos seus acordos 
com terceiros. 

 
As informações relativas à posição competitiva ou às estratégias empresariais da Astec, 

além das informações relacionadas a negociações com funcionários ou terceiros, devem ser 
protegidas e compartilhadas apenas com os funcionários que tenham necessidade de conhecê-
las para executar suas responsabilidades de trabalho. 

 
Informações de propriedade intelectual e proprietárias 

 
Os funcionários, gerentes e diretores devem manter e gerenciar de forma cuidadosa os 

direitos de propriedade intelectual da Astec, incluindo patentes, marcas comerciais, direitos 
autorais e segredos comerciais, a fim de preservar e proteger o seu valor. As informações, 
ideias e ativos de propriedade intelectual da Astec são importantes para o sucesso da empresa. 

 
O nome, logotipo, marcas comerciais, invenções, processos e inovações da Astec são 

ativos de propriedade intelectual e sua proteção é fundamental para o sucesso dos negócios da 
Astec. Os nomes, logotipos e outras marcas comerciais e de serviço da empresa e de qualquer 
uma das suas subsidiárias devem ser usados apenas para negócios autorizados da empresa e 
nunca em atividades pessoais ou outras, a menos que isso seja devidamente aprovado e esteja 
de acordo com a política da empresa. Além disso, nossos funcionários, gerentes e diretores 
devem respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros. A violação desses direitos 
pode sujeitar tanto você quanto a empresa à responsabilidade significativa, que inclui sanções 
penais. 

 
Veja a seguir uma definição básica dos tipos comuns de direitos de propriedade intelectual: 

 
Uma PATENTE permite a um inventor impedir que outras pessoas produzam, usem, 

ofereçam para venda, vendam ou importem produtos ou serviços abrangidos pelas 
reivindicações da patente. Denuncie qualquer uso não autorizado de patentes da Astec e use 
somente produtos ou serviços cobertos pela patente de um terceiro, conforme autorizado pelos 
termos do acordo de licença que a Astec tenha celebrado com o terceiro. 

 
MARCAS COMERCIAIS e MARCAS DE SERVIÇO são palavras, nomes, logotipos e 

desenhos que ajudam os consumidores a reconhecer a origem de um produto ou serviço e a 
distingui-lo da origem dos produtos e serviços dos concorrentes. Nosso nome e logotipo estão 
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entre os ativos mais valiosos da Astec. O uso das marcas comerciais ou de serviço da Astec 
por terceiros deve ser devidamente autorizado ou licenciado. Por outro lado, a Astec deve ter 
a devida licença ou autorização para usar uma marca comercial ou de serviço de terceiros. Não 
use uma marca comercial ou de serviço de terceiros sem permissão por escrito. 

 
Os DIREITOS AUTORAIS protegem obras de autoria como artigos, desenhos, 

fotografias, vídeos, músicas, fitas de áudio e softwares. O proprietário de um direito autoral 
válido tem muitos direitos exclusivos, incluindo, sem limitação, os direitos exclusivos de 
copiar, apresentar, distribuir e criar obras derivadas.  Não use, copie, distribua ou armazene 
obras de autoria sem primeiro verificar se a Astec obteve a autorização do detentor dos direitos 
autorais ou se é permitido por lei fazer outras cópias limitadas. 

 
Um SEGREDO COMERCIAL é uma informação valiosa não pública, independentemente 

do formato, que cria (i) uma vantagem competitiva para a Astec ao ser mantida em segredo e 
(ii) é objeto de esforços razoáveis por parte da Astec nessas circunstâncias para manter o sigilo 
das informações. Os exemplos podem incluir informações sobre clientes, como seus padrões e 
necessidades de compra, bem como informações financeiras, estratégicas, de planejamento e 
de marketing sobre os planos de negócios atuais e futuros da Astec. Trate como segredos 
comerciais e mantenha a confidencialidade de todas as informações comerciais importantes e 
confidenciais da Astec, bem como de todas as informações semelhantes de outras empresas e 
pessoas que a Astec tenha recebido mediante um acordo de confidencialidade. Siga todas as 
políticas da Astec relativas ao tratamento de informações confidenciais e siga todas as medidas 
de segurança relativas à divulgação e à distribuição de informações confidenciais. 

 
A propriedade intelectual do que você cria enquanto está empregado pela Astec pertence à 

Astec. Você deve compartilhar com o seu supervisor quaisquer inovações ou invenções que 
criar para que a empresa possa tomar medidas para proteger esses ativos valiosos. 

 
Gestão de registros 

 
Os registros empresariais da Astec são ativos importantes. Eles incluem essencialmente 

tudo que você produz enquanto funcionário, independentemente do formato. Um registro da 
empresa pode estar em papel, fitas de computador, microfilme, e-mail ou correio de voz. Pode 
ser algo tão óbvio quanto um memorando ou um contrato ou algo não tão óbvio, como um 
calendário de mesa, uma agenda ou um registro de despesas. 

 
A Astec é obrigada por lei a manter certos tipos de registros empresariais, geralmente 

por um período de tempo determinado. A falha na retenção de tais documentos durante os 
períodos mínimos pode sujeitar a Astec a sanções e multas, causar a perda de direitos, obstruir 
a justiça, colocar a Astec em uma situação de desacato ao tribunal ou em uma séria 
desvantagem em discussões judiciais. No entanto, o armazenamento de grandes volumes de 
registros ao longo do tempo é dispendioso. Portanto, a Astec estabeleceu controles para 
assegurar a retenção pelos períodos necessários e a destruição oportuna de registros 
recuperáveis, como cópias em papel, registros em computadores, sistemas eletrônicos, 
microfichas e microfilmes. Mesmo que um documento seja retido durante o período exigido 
por lei, ainda poderá haver responsabilização se um documento for destruído antes da data de 
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destruição programada. 
 

A Astec espera que todos os funcionários se familiarizem e cumpram integralmente o 
cronograma de retenção/destruição de registros dos departamentos para os quais trabalham. Se 
você acreditar que os documentos devam ser retidos por mais tempo do que o período de 
retenção aplicável, consulte o Diretor de conformidade. 
 
Ações/decisões pessoais 

 
Os salários, benefícios, informações médicas e outras informações pessoais 

relacionadas aos funcionários deverão ser tratadas como confidenciais. Os arquivos dos 
funcionários, informações sobre folhas de pagamentos, assuntos disciplinares e informações 
semelhantes devem ser mantidos de forma a proteger a confidencialidade, segundo as leis 
aplicáveis. Os funcionários, gerentes e diretores devem exercer o devido cuidado para evitar a 
divulgação ou o compartilhamento de informações com pessoas além daquelas que possam 
precisar delas para exercer sua função. Sem prejuízo do que foi dito anteriormente, todas as 
informações pessoais pertencem exclusivamente à empresa e podem ser analisadas ou usadas 
pela empresa conforme a necessidade para a condução dos seus negócios. 

 
 

ATIVIDADES FRAUDULENTAS 

Você deve denunciar quaisquer atividades que possam constituir uma violação de 
qualquer lei relacionada a títulos, fraude postal, bancária, eletrônica, de rádio ou televisão, bem 
como de qualquer regra ou regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ou 
de qualquer disposição da lei relacionada à fraude contra acionistas. 

 
 

INTEGRIDADE DOS REGISTROS E 
CONFORMIDADE COM PRINCÍPIOS 

CONTÁBEIS 

A preparação e manutenção de registros empresariais precisos e confiáveis é exigida 
por lei e é de importância vital para os processos de tomada de decisões da Astec e para o 
devido cumprimento das nossas obrigações financeiras, legais e de declaração. Todos os 
registros financeiros e outros registros comerciais, incluindo de contas de despesas, ordens de 
compra, requisições, faturas, folhas de pagamento, denúncias para agências do governo e 
outros tipos de notificações, livros e registros da Astec, devem ser preparados com cuidado e 
honestidade. Não é permitido e é ilegal relatar dados falsos ou enganosos nesses registros. 
Todos os fundos e ativos corporativos devem ser registrados de acordo com os GAAP 
(Princípios contábeis geralmente aceitos) e os procedimentos corporativos aplicáveis. Não 
devem ser criados fundos corporativos não divulgados ou não registrados para qualquer 
finalidade nem devem ser colocados fundos da Astec em qualquer conta pessoal ou não 
corporativa. Nenhum diretor, gerente ou funcionário, qualquer que seja o cargo, está autorizado 
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a deixar de cumprir a política da Astec nem a aceitar o descumprimento por parte de qualquer 
outra pessoa. 

 
A Astec mantém um sistema de controles e procedimentos internos que acredita 

fornecer uma garantia razoável de que as transações são executadas de acordo com a 
autorização da administração e registradas de forma adequada e de que os registros e relatórios 
financeiros são precisos e confiáveis. Esse sistema inclui políticas e procedimentos escritos. 
Espera-se que todos os diretores, gerentes e funcionários adotem esses procedimentos. A 
conformidade com os controles e procedimentos contábeis e internos e com os procedimentos 
de auditoria é obrigatória em todos os momentos. A empresa espera que tanto a letra quanto o 
espírito dos controles e procedimentos internos sejam respeitados rigorosamente em todos os 
momentos. 

 
 

NEGOCIAÇÃO JUSTA E HONESTA 

Os funcionários, gerentes e diretores devem negociar de forma justa e honesta com os 
acionistas, clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários da Astec. Esses indivíduos 
devem se comportar de forma ética e não devem tirar proveito injusto de ninguém por meio de 
manipulação, dissimulação, abuso de informações privilegiadas, deturpação de fatos relevantes 
ou qualquer outra prática de negociação injusta. 

 
 

SUBORNO, PROPINAS E OUTROS PAGAMENTOS INDEVIDOS; 
RELACIONAMENTOS COM CLIENTES E FORNECEDORES 

Geral 
 

A Astec e seus funcionários, gerentes e diretores devem manter elevados padrões éticos e 
profissionais ao negociar com funcionários públicos e membros do setor privado. Os fundos, 
ativos ou serviços da Astec não devem ser dados, direta ou indiretamente, a ninguém em uma 
atitude indevida de obter ou manter negócios para a Astec ou de obter tratamento especial ou 
incomum em uma transação comercial. 

 
Venda a clientes 

 
A Astec faz concorrência de forma vigorosa, mas justa. Não deturpe os nossos produtos, 

serviços ou capacidades, mesmo que uma representação justa e honesta signifique a perda de 
uma venda. Se a omissão de um fato puder induzir um cliente a erro, divulgue a informação. 
Informe de forma clara e precisa para que os clientes compreendam os termos dos contratos, 
inclusive cronogramas, preços e responsabilidades. Os clientes confiam nos funcionários da 
empresa e no nosso compromisso com eles. 

 
Escolha de fornecedores 
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Busque construir boas relações de trabalho com os fornecedores da empresa. Escolha 
fornecedores com base no mérito, considerando, entre outras coisas, preço, qualidade, 
capacidade de entrega, capacidade de resposta e reputação pelo serviço e integridade. 

 
Cortesias e incentivos empresariais 

 
Presentes, refeições e entretenimento são cortesias comuns destinadas a construir boa 

vontade e relações de trabalho sólidas entre profissionais de negócios.   Você pode aceitar ou 
oferecer refeições e entretenimento de e para outros profissionais de negócios se forem 
oferecidos de forma voluntária, para um fim comercial legítimo, se forem razoáveis e não 
comprometerem (ou parecerem comprometer) seu bom senso nos negócios ou sua capacidade 
de tomar decisões comerciais objetivas e justas. 

 
É inadequado que você ou seus familiares solicitem, aceitem ou ofereçam de forma 

intencional qualquer outra coisa que possa ser interpretada como uma tentativa de influenciar 
o desempenho das suas funções ou de favorecer um cliente, fornecedor ou concorrente e que 
seja contrária aos melhores interesses da empresa, como presentes, pagamentos, viagens, 
honorários ou outros benefícios valiosos de qualquer cliente, fornecedor ou concorrente atual 
ou em potencial. Empréstimos de qualquer tipo são estritamente proibidos. 

 
Comissões relacionadas a vendas, abatimentos, descontos, créditos e subsídios são 

incentivos comerciais habituais. Tanto os ofertantes quanto os receptores desses incentivos 
precisam ter o cuidado de evitar pagamentos ilegais ou antiéticos e de manter a conformidade 
com leis fiscais, se aplicável. Quaisquer comissões ou créditos desse tipo que forem dados ou 
recebidos pela Astec devem ser de valor razoável, justificados em termos competitivos, 
documentados de forma correta e feitos à entidade comercial com a qual o acordo de venda 
original foi fechado ou para a qual a fatura original foi emitida. Esses incentivos não devem 
ser feitos ou recebidos por diretores, funcionários ou agentes da empresa ou de outra empresa 
relacionada. Embora sejam desencorajados, alguns pagamentos são permitidos se forem legais, 
necessários e se seguirem uma prática estabelecida e reconhecida na área. Os pagamentos 
devem ser efetuados apenas para ações administrativas às quais a empresa devidamente 
envolvida e devem ser aprovados e registrados.37 

 
Negociações com agências do governo 

 
Um cuidado especial deve ser tomado ao negociar com clientes do governo. As atividades 

que talvez sejam adequadas ao trabalhar com clientes do setor privado podem ser impróprias 
e mesmo ilegais ao negociar com funcionários públicos, ou ao fornecer ativos e serviços a 
outro cliente que, por sua vez, entregará o produto da empresa a um usuário final do governo. 
Não prometa direta ou indiretamente nem ofereça ou faça pagamentos em dinheiro ou qualquer 
coisa de valor a ninguém, incluindo autoridades públicas, agentes ou funcionários de um 
governo, partido político, organização trabalhista ou empresa, candidato de um partido político 
ou suas famílias, com a intenção de induzir um tratamento comercial favorável ou de afetar 
indevidamente as decisões empresariais ou governamentais. Esta política proíbe ações 
destinadas a influenciar uma decisão específica ou simplesmente a melhorar relacionamentos 
futuros. Também é inadequado, em determinadas circunstâncias, discutir possibilidades de 
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emprego com funcionários públicos ao fazer negócios com o governo. Em resumo, um cuidado 
especial deve ser tomado ao negociar com clientes do governo. Entre em contato com o Diretor 
de conformidade se tiver dúvidas sobre o cumprimento dessas obrigações. 

 
ÉTICA E CONFORMIDADE NA COMUNIDADE INTERNACIONAL 

 
A Astec tem o compromisso de manter elevados padrões de conduta empresarial no país e 

no exterior. A Astec e seus funcionários, gerentes e diretores devem cumprir todas as leis dos 
países onde a empresa conduz negócios, as regulamentações internacionais e 
intergovernamentais aplicáveis, as leis dos Estados Unidos que se aplicam a atividades 
internacionais e outras leis aplicáveis. 

 
Se você conduz negócios para a Astec fora dos Estados Unidos, além de conhecer as leis 

locais dos outros países envolvidos, deve ter familiaridade com as leis e regulamentações dos 
EUA a seguir. As violações dessas leis podem resultar em multas significativas, prisão e 
restrições severas à capacidade de fazer negócios da empresa. 

 
Lei sobre práticas de corrupção no exterior 

 
A FCPA (Lei sobre práticas de corrupção no exterior) tem uma variedade de disposições 

que regulamentam os negócios em outros países e com cidadãos estrangeiros. Em essência, a 
FCPA torna crime prometer ou dar algo de valor a um funcionário ou partido político 
estrangeiro a fim de obter ou manter negócios ou obter qualquer vantagem imprópria. Também 
é ilegal fazer pagamentos a agentes, representantes de vendas ou outros terceiros se você tiver 
motivos para acreditar que seu presente será usado de forma ilegal. Consulte o Diretor de 
conformidade sobre a interpretação da FCPA caso participe de qualquer negociação comercial 
que envolva países estrangeiros. 

 
Leis antiboicote 

 
É contra a lei cooperar com quaisquer boicotes entre países estrangeiros não sancionados 

pela legislação dos EUA. Todos os pedidos de apoio a boicotes ou informações relacionadas a 
boicotes devem ser comunicados. 

 
Sanções de embargo ao Tesouro 

 
O Escritório de controle de ativos estrangeiros do Departamento do Tesouro proíbe as 

empresas dos Estados Unidos e suas subsidiárias em outros países de fazer negócios com certos 
países, agências e indivíduos. As regulamentações variam dependendo do país e do tipo de 
transação e muitas vezes mudam conforme a política externa dos EUA muda. Se você tiver 
conhecimento de quaisquer questões políticas confidenciais com um país em que a Astec esteja 
fazendo ou considerando fazer negócios, procure orientação com o Diretor de conformidade. 

 
  



Linha de conformidade: (844) 719-1443 
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Restrição de controle de exportação 
 
Para evitar que ativos, tecnologia e software confidenciais caiam em mãos erradas, as 

exportações desses produtos e informações técnicas para certos países ou indivíduos são 
restringidas. Essas restrições podem também se aplicar a transferências entre a Astec e suas 
subsidiárias estrangeiras. 

Uma “exportação” é definida como qualquer método de transmissão de dados a indivíduos 
ou empresas estrangeiras, incluindo vendas, treinamento, consultoria, promoção de produtos e 
conversas casuais, mesmo que essas atividades ocorram nos EUA. Como essas restrições de 
controle têm o objetivo de promover a política externa dos EUA e os objetivos de segurança 
nacional, elas estão sujeitas a alterações. Obtenha orientações do Diretor de conformidade para 
identificar as regras aplicáveis antes de exportar tais produtos ou tecnologias. Além dessas leis 
específicas, as leis antitruste dos EUA e algumas leis trabalhistas se aplicam às operações 
internacionais da Astec. 

 
PADRÕES COMPLEMENTARES PARA O DIRETOR EXECUTIVO E 

OUTROS DIRETORES FINANCEIROS SENIORES 

A Diretoria da Astec estabeleceu padrões éticos complementares para o Diretor executivo, 
Diretor financeiro e controladores da empresa (chamados conjuntamente de “Diretores 
financeiros”). Os Diretores financeiros devem cumprir esses padrões, além de todos os outros 
contidos neste Código. 

 
Integridade e precisão nas divulgações públicas 

 
Os Diretores financeiros devem tomar todas as medidas razoáveis para fornecer 

informações completas, justas, precisas, oportunas e compreensíveis nos relatórios e 
documentos que a empresa apresenta ou submete à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA 
e em outras comunicações públicas feitas pela empresa. No caso de um Diretor financeiro 
tomar conhecimento de que qualquer relatório, documento ou comunicação desse tipo não 
cumpre esse padrão e que o desvio é substancial, esse funcionário deve analisar e investigar 
esse desvio, aconselhar a Diretoria ou a comissão adequada da Diretoria sobre o desvio e, se 
necessário, revisar o relatório, documento ou comunicação relevante. 

 
Tratamento contábil 

 
Embora um tratamento contábil específico para uma ou mais das operações da Astec possa 

ser permitido segundo os padrões contábeis aplicáveis, os Diretores financeiros não autorizarão 
ou permitirão o uso desse tratamento contábil se o efeito for distorcer ou ocultar a verdadeira 
condição financeira da Astec. Os padrões e tratamentos contábeis utilizados pela Astec serão, 
em todos os casos, determinados de forma objetiva e uniforme e sem referência a uma única 
transação ou série de transações e ao seu impacto nos resultados financeiros da Astec durante 
determinado período de tempo. Qualquer novo tratamento contábil ou padrão a ser utilizado 
na preparação dos demonstrativos financeiros da Astec será primeiramente discutido com a 
Comissão de auditoria da Diretoria e com os auditores independentes da  Astec. 
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CONTATOS E NÚMEROS DE TELEFONE 

 

    

Diretor de conformidade corporativa............................................................(423) 553-6726 
 

Linha de conformidade..................................................................................(844) 719-1443 
 

(Para acesso gratuito fora dos EUA, territórios dos EUA ou Canadá, disque primeiro o 
número de acesso direto do país para o qual está ligando.) 

 
 
 
 

Outros códigos diretos e códigos de países podem ser encontrados em 
https://www.business.att.com/collateral/access.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este código não se destina a criar, nem cria, quaisquer direitos contratuais relacionados a vínculos 
empregatícios. 

País Código direto Código do país 
Canadá 1-800-225-5288 1 
África do Sul 0-800-99-0123 27 

 


