DIRETRIZES PARA UM
FORNECIMENTO SUSTENTÁVEL

Construindo um planeta mais sustentável

APRESENTAÇÃO
A White Martins representa na América do Sul a Praxair, uma das maiores companhias de
gases industriais e medicinais do mundo, com operações em mais de 50 países. Além do
Brasil, onde está localizada sua sede no continente, a empresa responde pelos negócios de
sua matriz na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.
Fundada em 1912, atualmente a empresa conta com mais de cinco mil colaboradores na
América do Sul e tem atuação direta na vida de milhares de pessoas ao colocar em prática
no dia a dia sua missão de gerar valor para os clientes, colaboradores, acionistas e
comunidades nas quais atua, operando e provendo de forma sustentável soluções em
gases industriais e medicinais.
A White Martins mantém a gestão de seus negócios pautada pela ética, pela excelência
operacional e pelo desenvolvimento sustentável. Nesta trajetória, a parceria com
fornecedores que compartilham dos mesmos valores tem sido fundamental para garantir
que estas premissas se estendam por toda a sua cadeia produtiva.
Para a White Martins, uma das formas de promover o desenvolvimento sustentável é
trabalhar continuamente para reduzir o impacto ambiental das operações e ajudar os
clientes a melhorar seu desempenho econômico e ambiental - um desafio diário que só
pode ser superado com o comprometimento de seus fornecedores.
Os oito princípios de sustentabilidade da companhia, que incluem “Ética e Integridade” e
“Comunicação e Engajamento das Partes Interessadas”, também inspiram suas atitudes e,
consequentemente, esta publicação. Ou seja: ao cumprir sua missão de estreitar este canal
de comunicação com fornecedores, ela os coloca em prática, dando sua contribuição na
busca de soluções concretas para o desenvolvimento sustentável.
Em linha com este compromisso de alcançar patamares cada vez mais
altos de competitividade e de excelência empresarial, a White Martins
desenvolveu esta cartilha especialmente para seus fornecedores. Além
de compartilhar sua estratégia de sustentabilidade, ela oferece
diretrizes para um fornecimento responsável com objetivo de formar
alianças para a construção de um planeta mais sustentável.
Boa leitura!
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O COMPROMISSO DA WHITE MARTINS
Pensar e agir com ética, integridade e foco
na sustentabilidade.
A White Martins pauta sua conduta com base na integridade,
na ética nos negócios, no respeito a todos os seus públicos de
relacionamento e na perspectiva de crescimento com
responsabilidade. São conceitos históricos para a empresa, que
se consolidaram nos últimos anos e que estão alinhados à visão
global da companhia, que tem o desenvolvimento sustentável como
uma de suas plataformas estratégicas ao lado de Lucros, Crescimento e
retorno sobre o capital; a Satisfação do cliente; e o Engajamento do colaborador.

Para garantir e evidenciar que o pensamento sustentável faça parte da estratégia
corporativa e influencie o planejamento e as decisões, a White Martins conta com uma série
de ferramentas entre as quais estão o Código de Conduta, o Relatório de Sustentabilidade
na metodologia da Global Reporting Initiative (GRI), as Diretrizes de Governança
Corporativa e de Gestão Integrada e a Política de Direitos Humanos.

Consciente de sua presença significativa nas estradas por meio do transporte de seus
produtos, a White Martins é signatária do Programa Na Mão Certa, criado pela ChildHood
Brasil. A adesão à iniciativa, que tem o objetivo é mobilizar governos, empresas e
organizações do terceiro setor para o enfrentamento da exploração sexual de crianças e
adolescentes nas rodovias, também é outra prova do compromisso da empresa com as
questões da sustentabilidade, entre as quais está o respeito ao indivíduo.

A eficácia dessas ações vem sendo reconhecida pelos mais importantes índices globais de
desempenho empresarial. A Praxair é a única empresa do setor de gases industriais do
mundo incluída desde 2003 no Índice Mundial de Sustentabilidade Dow Jones (DJSI), além
de figurar no Índice de Liderança de Divulgação de Carbono do Carbon Disclosure Project
(CDP) desde 2008.
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A WHITE MARTINS E SEUS FORNECEDORES
Ser transparente para construir parcerias alinhadas com os nossos valores.
A White Martins vem construindo um relacionamento de transparência com os seus
fornecedores, com o objetivo de alinhar seus parceiros com as diretrizes da empresa no que
tange a meio ambiente, segurança, sociedade e relações trabalhistas. Um exemplo disso é
o desenvolvimento do documento “Gestão de Fornecedores”, que estabelece um processo
impulsionado pela comunicação e informação integradas com base no ciclo de melhoria
contínua (leia mais em www.whitemartins.com.br). Seus principais objetivos são:
• Identificar e selecionar fornecedores qualificados para atendimento às suas
necessidades operacionais;
• Identificar oportunidades de melhoria;
• Trabalhar juntos para eliminar as ineficiências e os custos na cadeia de fornecimento;

Esta cartilha, portanto, é mais um passo rumo a uma atuação responsável que tem como
vetores a construção de uma relação de confiança e maximização dos níveis de qualidade e
produtividade por meio de soluções inovadoras e competitivas.
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O QUE A WHITE MARTINS ESPERA DA SUA EMPRESA
Construir juntos um planeta mais sustentável.
Com a crença de que apenas juntos é possível construir um planeta mais sustentável,
White Martins conta com a sua participação efetiva na observância de algumas premissas
por meio das quais os seus fornecedores também são selecionados e ocasionalmente
avaliados:
• Alinhamento com os padrões de ética e integridade empresarial, que incluem a
transparência em suas relações comerciais, o repúdio a todas as formas de corrupção,
extorção, fraude ou suborno e a prevenção de assédio moral e sexual;
• Conformidade com a legislação trabalhista, que envolve questões relacionadas à
remuneração, trabalho justo, liberdade de associação, saúde e segurança.
• Erradicação do trabalho infantil e do trabalho forçado ou compulsório;
• Erradicação da exploração sexual de crianças e adolescentes;
• Respeito integral aos direitos humanos e combate a todas as formas de discriminação;
• Uso responsável e eficiente dos recursos naturais;
• Redução da produção de resíduos e tratamento adequado dos mesmos.

Além desses princípios fundamentais, a White Martins convida cada um de seus
fornecedores a refletir sobre temas de suma importância para a construção de um planeta
sustentável, entre os quais se destacam:
• A valorização da diversidade e do talento a despeito de qualquer característica,
independentemente de gênero, raça, religião e condição física ou intelectual;
• Ações que contribuam para o desenvolvimento local e da sociedade;
• Promoção do consumo consciente;
• Proteção e conservação do meio ambiente e da biodiversidade.
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