Código de Conduta e
Sustentabilidade para
Fornecedores
A White Martins tem o compromisso
com a sustentabilidade, a integridade,
a confiabilidade e a condução de seus
negócios em plena conformidade com a
legislação vigente e exige o mesmo de
seus fornecedores.
Este código de conduta especifica e
ajuda a determinar as diretrizes de
fornecimento, ao estabelecer padrões
mínimos e não-negociáveis para os quais
solicitamos observância por parte dos
fornecedores, seus funcionários, agentes
e subcontratados durante a condução de
negócios junto à White Martins.

Central de Relacionamento

Sendo um fornecedor da empresa, o
mesmo reconhece que todos os acordos,
contratos e relações comerciais com a
White Martins, existentes e futuros, estarão
sujeitos às disposições contidas neste
documento.

www.whitemartins.com.br

Construindo um planeta mais sustentável.

0800 709 9000

I. INTEGRIDADE

IV. MEIO AMBIENTE

Ética e conformidade com a legislação
O conjunto de valores da White Martins está em estrita
conformidade com o FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
e a lei 12.846/13, e se estrutura no comprometimento com
os mais altos padrões éticos. Assim, seus fornecedores
devem oferecer produtos e serviços adequados às normas
legais e especificações técnicas.

Uso eficiente dos recursos naturais
Ciente da limitação de recursos naturais do
planeta, a White Martins orienta os fornecedores
a desenvolverem programas e ações dedicadas à
redução de uso e à reutilização de água, ao uso
eficiente de energia e à diminuição dos efeitos
relacionados a mudanças climáticas.

Confiabilidade
A White Martins tem o compromisso de fornecer
ininterruptamente seus clientes e precisa contar com
fornecedores que garantam a entrega regular de
seus produtos com confiabilidade nos locais e prazos
acordados.

Tratamento de resíduos
Os fornecedores devem possuir sistemas adequados
para procedimentos seguros de manuseio, transporte,
armazenamento, reciclagem, reuso ou de tratamento
de resíduos. Todo resíduo com potencial de afetar a
saúde humana ou ambiental deve ser adequadamente
administrado, controlado e tratado antes da liberação
para o meio ambiente.

II. PADRÃO DE MÃO-DE-OBRA
Trabalhos Forçados ou Compulsórios
É essencial o cumprimento da legislação referente
a não existência de trabalho escravo ou não
remunerado.
Trabalho Infantil
É essencial o cumprimento da legislação referente
a não existência de trabalho infantil, e de qualquer
atividade relacionada a exploração sexual de crianças
e adolescentes.
Diversidade e direitos humanos
Valorização da diferença, inclusão e respeito
direcionam as práticas da White Martins em seu
compromisso de atuação transformadora. A empresa
espera que seus fornecedores estejam alinhados com
práticas em favor dos Direitos Humanos e valorização
dos indivíduos, a despeito de qualquer característica e
não-discriminação.

III. SAÚDE E SEGURANÇA
Ambiente de trabalho / Proteção ao trabalhador
Saúde e segurança são prioridades para a White
Martins. Os fornecedores devem garantir o
cumprimento das condições de saúde e segurança
previstas por lei, além de promover programas e
treinamentos voltados para proteção e integridade de
seus colaboradores.
Preparo e resposta para emergências
Os fornecedores devem identificar e avaliar as
situações de emergência que possam vir a afetar o
local de trabalho, e devem minimizar as consequências
potencialmente adversas por meio de implantação e
manutenção de planos emergenciais e procedimentos
de resposta eficazes.

V. SISTEMAS DE GESTÃO
Inovação e tecnologia
A White Martins espera de seus fornecedores
proatividade, pronto atendimento, apoio às mudanças
decorrentes de novas demandas de mercado e altos
padrões de tecnologia que possam contribuir para o
acesso à inovações e visibilidade da empresa.
Melhoria contínua e produtividade
Os fornecedores devem apresentar processos de
melhoria contínua, estabelecendo objetivos de
desempenho, executando plano de implementação
e tomando ações corretivas e necessárias para as
deficiências identificadas por avaliações internas ou
externas, inspeções e avaliação de gestão. A garantia
de parcerias continuadas com a empresa está vinculada
à oferta de produtos ou serviços mais eficientes,
capazes de gerar benefícios de processo ou financeiro
à White Martins, proporcionando economia de tempo,
dinheiro ou redução de consumo de recursos.
A empresa também espera, como uma iniciativa de
boa gestão, que seus fornecedores promovam ações
que contribuam com o desenvolvimento local e da
sociedade no geral.

Dúvidas e Esclarecimentos
Entre em contato com a área
de Suprimentos pelo e-mail
suprimentodeideias@praxair.com

