
Page 1 / 6 

 © 2019 CWT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de Fornecedor 
Responsável da CWT 
 
Maio de 2018 

   

       
   



 

Página 2 / 6 

1- Introdução 
A CWT está comprometida a operar nos mais elevados padrões empresariais e tem como objetivo conduzir 
os negócios de maneira honesta, transparente e justa. A CWT espera que as atividades empresariais de 
nosso Fornecedor (conforme definido abaixo) sejam conduzidas com padrões similarmente elevados em sua 
conduta.  
 
O objetivo principal deste documento é permitir que cada Fornecedor entenda e confirme o apoio, o 
compromisso e a adesão aos padrões de negócios responsáveis da CWT, conforme definidos abaixo. A CWT 
avaliará, revisará e atualizará regularmente o conteúdo do Código do Fornecedor.  
 
Na condição de signatária do Pacto Global da ONU, a CWT promove ativamente as melhores práticas éticas, 
sociais, ambientais e de direitos humanos dentro de sua própria empresa e na sua cadeia de suprimentos.  
 
A CWT espera que nossos Fornecedores se comprometam, em todas as atividades, a operar em total 
conformidade com as leis, regras e regulamentos aos quais nossos Fornecedores estão sujeitos. Além da 
mera conformidade regulatória, este Código de Fornecedor Responsável (doravante mencionado como o 
“Código do Fornecedor”) vai além, baseando-se em padrões internacionalmente reconhecidos, a fim de 
promover a responsabilidade social e ambiental.  
 
Para a finalidade deste Código do Fornecedor, o “Fornecedor” é a entidade definida abaixo, na página de 
assinatura (ou a entidade mencionada no contrato principal, onde este Código do Fornecedor é incluído como 
parte de um contrato global), e inclui todas as empresas do grupo e afiliadas. “Afiliada” significa qualquer 
empresa ou outra entidade legal que direta ou indiretamente: (i) controla o Fornecedor; ou (ii) é controlada 
pelo Fornecedor; ou (iii) é controlada por uma empresa ou entidade que, direta ou indiretamente, controla o 
Fornecedor. Para este efeito, “controle” significa o direito de exercer mais de 50% (cinqüenta por cento) dos 
direitos de voto ou de um direito similar de propriedade ou controle operacional; mas somente se o tal 
“controle” continuar existindo.  
 
Considerando o fato de que a CWT faz negócios com o Fornecedor, o Fornecedor concorda em cumprir este 
Código do Fornecedor. Se houver alguma incoerência entre este Código do Fornecedor e os termos 
contratuais principais estabelecidos entre o Fornecedor e a CWT, os termos deste Código do Fornecedor 
prevalecerão.   
 
 
2 - Realizar negócios com a CWT  
O Fornecedor deve observar os Dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas (UNGC, 
www.unglobalcompact.org), a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e as Diretrizes da OCDE para 
Empresas Multinacionais (OECD, www.oecd.org). O Fornecedor deve cumprir todas as leis, regras e 
regulamentos aplicáveis. 
 
A CWT também espera que seus Fornecedores cumpram as leis relativas ao tráfico de pessoas (ver 
parágrafo 5 abaixo).  
 
3 - Conformidade e ética 
A CWT espera que os Fornecedores conduzam suas transações comerciais da maneira mais ética possível e 
rejeitem práticas comerciais antiéticas.  
 
A CWT não permite pagamentos de subornos nem a facilitação de comportamento corrupto. Sem exceções. 
Práticas comerciais desleais, como subornos, pagamentos de facilitação e o uso de terceiros para canalizar 
subornos, também são estritamente proibidas. A CWT espera que seus Fornecedores observem os mesmos 
padrões. 
 
Qualquer conflito potencial entre interesses particulares e profissionais deve ser evitado e todos os 
Fornecedores devem informar os funcionários da CWT sobre qualquer conflito de interesse real ou percebido 
com a CWT. 
 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.oecd.org/investment/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/investment/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/
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A CWT recusará presentes e hospitalidade que não sejam razoáveis, transparentes, apropriadas e coerentes 
com as práticas comerciais da CWT.  
 
O Fornecedor deverá estar em conformidade com todos os requisitos legais aplicáveis relacionados às suas 
atividades e ambiente de negócios. Em particular, o Fornecedor compromete-se a estar em conformidade 
com o seguinte:  
 
 
 Concorrência: todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à concorrência leal;  
 Corrupção: todas as leis e regulamentos aplicáveis no combate à corrupção, suborno e extorsão, e 

toda política eficaz de combate à corrupção e suborno que proíba todas as formas de suborno e 
comportamento corrupto; 

 Lavagem de Dinheiro: todas as leis aplicáveis na luta contra a lavagem de dinheiro. Os 
Fornecedores da CWT não devem estar envolvidos ou apoiar práticas de lavagem de dinheiro; 

 Sanções comerciais: todas as leis aplicáveis relacionadas à sanções comerciais, econômicas e 
embargos e engajamento com parceiros comerciais com práticas comprovadas de compromisso com 
práticas empresariais transparentes. 

 Conflitos de interesse: evitar, identificar e divulgar situações em que exista um conflito de 
interesses real ou potencial; 

 Respeito dos Direitos humanos: as disposições estabelecidas no parágrafo 5 abaixo. 
 
Em caso de dúvida em relação a qualquer um dos pontos mencionados acima, contate: 
compliance@carlsonwagonlit.com. 
 
O Fornecedor deve assegurar que não há intenção deliberada de ludibriar agências governamentais, 
autoridades tributárias, autoridades reguladoras ou outras partes, e os Fornecedores devem oferecer 
garantias de que não se engajarão em quaisquer atividades associadas ao crime organizado. .  
 

4 - Produtos e serviços 
Sempre que possível, os Fornecedores devem incorporar critérios ambientais, de saúde e segurança e de 
direitos humanos aos produtos e serviços que desenvolvem, enquanto mantêm e/ou melhoram a qualidade de 
sua utilização. A fim de reduzir potenciais impactos negativos decorrentes do uso de seus produtos ou 
serviços ao longo do ciclo de vida, o Fornecedor se esforçará para desenvolver e implantar processos e/ou 
tecnologias eco-responsáveis que levem em consideração todo o ciclo de vida de seus produtos/serviços 
(matérias-primas, fabricação, embalagem, transporte, consumo de energia, uso de produtos/serviços e 
descarte no final da vida útil). Sempre que possível, os Fornecedores devem propor de maneira proativa 
formas de optimizar o impacto ambiental ou social da CWT durante a utilização dos produtos e serviços do 
Fornecedor.  
 

5 - Respeitar os Direitos Humanos  
Condições de trabalho:  
 Os Fornecedores devem: 
• respeitar todos os direitos humanos universalmente proclamados e aderir a eles conforme requisitado; 
• conduzir suas atividades com base nos padrões trabalhistas fundamentais da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Esses padrões de trabalho “Fundamentais” estão disponíveis aqui. 

 Os Fornecedores devem cumprir os regulamentos relativos à mão-de-obra ilegal, trabalho forçado, 
liberdade de associação sindical, direito à negociação coletiva e leis e regulamentos aplicáveis 
relacionados ao número máximo de horas de trabalho, número mínimo de dias de descanso e nível 
salarial mínimo. 

 Os Fornecedores devem tratar todos os funcionários com respeito e não devem adotar ou tolerar 
comportamentos inaceitáveis como o bullying/assédio moral ou outras formas de assédio. 

mailto:compliance@carlsonwagonlit.com
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::
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 O Fornecedor deve garantir a segurança das pessoas, a segurança das instalações em todos os 
seus locais e se empenhar na melhoria contínua das condições de trabalho dos funcionários.  

 
Luta contra o tráfico de seres humanos e a escravidão:  
O Fornecedor deve garantir que está em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis 
relacionados à luta contra o tráfico de seres humanos. Isto inclui, mas não se limita a, leis relativas ao tráfico 
de pessoas para fins sexuais e escravidão moderna, incluindo os requisitos da Lei sobre Escravidão Moderna 
de 2015 (como emendada) do Reino Unido (“Modern Slavery Act”). O Fornecedor deve implementar 
medidas efetivas para assegurar que a escravidão moderna (como definido na Lei de Escravidão Moderna) 
não ocorra em suas próprias atividades ou em sua cadeia de suprimentos. 
 

 
Exploração de crianças:  
O Fornecedor deve garantir o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados à 
prevenção do trabalho infantil e a exploração sexual comercial de crianças, incluindo prostituição infantil e 
pornografia infantil. 
 
Diversidade e inclusão:  
 O Fornecedor deve promover para todos a igualdade no acesso ao emprego, de acordo com as leis 

aplicáveis.  
 O Fornecedor deve garantir que seus funcionários estejam livres de qualquer discriminação baseada 

em sexo, orientação sexual, estado civil, credo, cor, raça, casta, religião, afiliação a uma organização 
política ou sindical, idade, origem étnica, nacionalidade, origem nacional, condição de veterano de 
guerra, grupos minoritários, deficiência e/ou qualquer outra característica protegida pela lei aplicável.  

 
6 - O Meio ambiente 
O Fornecedor deve cumprir todos os regulamentos locais de proteção ambiental e tomar as medidas 
necessárias para reduzir o impacto de sua atividade no meio ambiente. Os Fornecedores devem satisfazer 
quaisquer requisitos de comunicação relacionados aos aspectos econômicos e socio-ambientais e mostrar 
respeito pelo meio ambiente, adotando uma abordagem de precaução frente aos desafios ambientais. O 
Fornecedor deve adotar uma abordagem proativa adotando iniciativas para promover maior responsabilidade 
e consciência ambiental. 
 
Se for solicitado pela CWT, o Fornecedor deve envidar todos os esforços razoáveis para fornecer todos os 
dados que ajudarão a CWT a calcular suas próprias emissões de carbono.  
 
O Fornecedor garante que os resíduos sejam reduzidos (com o objetivo de preservar os recursos naturais) e 
as substâncias tóxicas evitadas. Caso seja inevitável, seu manuseio e descarte seguros devem ser 
cuidadosamente gerenciados. Todas as substâncias e resíduos perigosos devem ser usados e descartados 
de acordo com as leis aplicáveis.  
O Fornecedor garantirá que medidas de economia de energia e água sejam implementadas, bem como 
soluções de reciclagem e embalagens recicladas, sempre que possível.  
 
De forma mais geral, o Fornecedor deve definir um sistema de gerenciamento ambiental projetado para 
proteger o meio ambiente e minimizar o impacto no meio ambiente.  
 
7 - Saúde e segurança ocupacional 
O Fornecedor deve assegurar que suas atividades sejam seguras para a saúde de seus funcionários, 
prestadores de serviços contratados, funcionários da CWT, comunidade local e, em geral, usuários de seus 
produtos e serviços. Todas as leis e regulamentos aplicáveis devem ser seguidos.  
 
Os Fornecedores devem adotar uma abordagem proativa em relação a questões de saúde e segurança. Os 
riscos relacionados às suas atividades são identificados e avaliados, e eles são responsáveis por tomar 
medidas apropriadas para limitar e, se possível, evitar esses riscos.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted
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9 - Questões de Não-Conformidade, auditoria e Relatórios 
Para garantir a conformidade com este Código do Fornecedor, a CWT reserva-se o direito de realizar 
auditorias ou avaliações de Responsabilidade Social Corporativa por funcionários da CWT ou fornecedores 
terceirizados. Essas auditorias podem ser realizadas a baixo custo para o Fornecedor. 
 
A CWT busca construir relacionamentos com Fornecedores comprometidos com a fabricação de produtos e 
prestação de serviços em condições de trabalho justas e seguras, práticas ambientais compatíveis e práticas 
empresariais éticas. Se a CWT concluir que determinado Fornecedor ou instalação não está cumprindo o 
Código de Fornecedor Responsável da CWT, a CWT envidará esforços para trabalhar com o Fornecedor a 
fim de desenvolver e implementar um plano de ação corretiva apropriado. A violação material deste Código 
do Fornecedor pelo Fornecedor será considerada pela CWT como uma violação material que autoriza a CWT 
a exercer seus direitos ao abrigo dos termos dos documentos contratuais principais. Para este efeito, este 
Código do Fornecedor é considerado como um adendo aos principais documentos contratuais. 
 
Os funcionários ou prestadores de serviços do Fornecedor poderão relatar suspeitas de violação deste 
Código do Fornecedor à Helpline acessível aqui.  
 
A linha direta está disponível em todo o mundo. Todos os relatórios são tratados como confidenciais, sejam 
fornecidos por telefone ou pela Internet, e podem permanecer anônimos quando permitido por lei. 
 
Compromisso  
A implementação e melhoria contínua dos princípios estabelecidos neste Código de Fornecedor 
Responsável é um elemento fundamental da estratégia corporativa eco-responsável da CWT.  
Ao remeter uma oferta à CWT e/ou estabelecer uma relação contratual com a CWT, o Fornecedor 
compromete-se a: 
(i) aceitar e cumprir os princípios deste Código de Fornecedor Responsável e garantir que seus 
subcontratados, funcionários e agentes concordem. 
(ii) colaborar com a CWT para implementar, conforme necessário, um plano de ação para melhorar 
seu desempenho nas áreas cobertas por esses princípios.  

 

Caso haja qualquer imprecisão e/ou divergência entre os termos do presente documento e os de sua versão 
em inglês, fica expressamente determinado que prevalecerá a versão em inglês.  

Ao assinar este Código do Fornecedor abaixo ou assinando um contrato que inclua um link para a versão 
online do Código do Fornecedor, ou assinando um contrato reproduzindo o Código do Fornecedor no texto 
principal ou no anexo, o representante do Fornecedor mencionado abaixo confirma em nome do Fornecedor 
que o Fornecedor possui a autoridade necessária para firmar este Código do Fornecedor em seu nome e 
para suas Afiliadas e seu compromisso de aderir a todos os seus termos. A CWT poderá atualizar este 
Código do Fornecedor periodicamente publicando a versão mais recente no site da CWT: 
https://www.carlsonwagonlit.com/content/dam/cwt/pdf/responsible-business-ethics/cwt-responsible-supplier-
code.pdf. 

 
Para e em nome da minha empresa e suas afiliadas (Fornecedor): 

 

Nome da empresa Fornecedora:  

 

Assinatura: 
 

Nome:  

Título:  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/48875/index.html
https://www.carlsonwagonlit.com/content/dam/cwt/pdf/responsible-business-ethics/cwt-responsible-supplier-code.pdf
https://www.carlsonwagonlit.com/content/dam/cwt/pdf/responsible-business-ethics/cwt-responsible-supplier-code.pdf
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