Código de Conduta
dos Fornecedores da Bayer

Sustentabilidade é um
elemento-chave dos
valores e princípios de
liderança da Bayer

Procurement Community

Índice
INTRODUÇÃO
1. ÉTICA
2. TRABALHO
3. SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE
4. SISTEMAS DE GESTÃO
REFERÊNCIAS

4
5
6
7
9
10

3

Procurement Community

Introdução
O “desenvolvimento sustentável” é uma abordagem globalmente aceita para sustentar o crescimento econômico
sem causar efeitos negativos para o nosso planeta nem
esgotar seus recursos e, ao mesmo tempo, melhorar a
qualidade de vida de seus habitantes atuais e futuros1.
Entende-se que a sustentabilidade oferece uma contribuição signiﬁcativa para o sucesso de qualquer empresa,
ajudando a assegurar seu desenvolvimento futuro.

princípios do desenvolvimento sustentável e, além
disso, estabeleceu esses princípios em diversas diretrizes corporativas.
• A Posição sobre os Direitos Humanos, que abrange
todo o Grupo Bayer, enfatiza seus esforços em defesa
de princípios internacionalmente reconhecidos nas
áreas de direitos humanos e condições de trabalho.

Como um dos membros fundadores do Pacto Global
das Nações Unidas, a Bayer é uma das empresas que
procuram modiﬁcar suas operações e estratégias com o
objetivo de colocar em prática os dez princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
Desde 1994, a Bayer apoia também a iniciativa voluntária da indústria química “Responsible Care”, que orienta
as empresas a trabalhar juntas para melhorar continuamente seu desempenho nas áreas de saúde, segurança
e meio ambiente.

Todas essas atividades demonstram a maneira como
a Bayer assume responsabilidades relacionadas com
padrões sociais, ecológicos e éticos e como as empresas do Grupo Bayer colocam em prática os princípios do
desenvolvimento sustentável em seu dia-a-dia.

O Código de Conduta dos Fornecedores da Bayer leva
em conta esses princípios de sustentabilidade bem estabelecidos, que também foram incorporados a alguns
importantes regulamentos do Grupo Bayer:

A Bayer espera que todos os seus fornecedores compartilhem os princípios expressos no Código de Conduta
dos Fornecedores da Bayer, que constitui um componente da seleção e avaliação de fornecedores.

• A sustentabilidade é um elemento essencial dos Valores e Princípios de Liderança da Bayer.

É por isso que este Código de Conduta dos Fornecedores está à disposição dos nossos fornecedores, com
o objetivo de fortalecer nossa compreensão comum de
como a sustentabilidade deve ser colocada em prática
nos negócios diários.

• Com sua Política de Desenvolvimento Sustentável, a
Bayer deﬁniu claramente seu compromisso com os
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Política de Desenvolvimento Sustentável da Bayer
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• A Política de Conformidade Corporativa deﬁne áreas
fundamentais, do ponto de vista jurídico, nas quais o
comportamento em conformidade com a lei e com a
ética dos colaboradores da Bayer é de fundamental
importância para o bem-estar da empresa.

1. Ética
Para cumprir responsabilidades sociais, espera-se que os fornecedores conduzam seus negócios de maneira ética e ajam
com integridade. As exigências éticas incluem os seguintes aspectos:

• Integridade nos negócios

• Identiﬁcação de preocupações

Espera-se que os fornecedores não pratiquem nem tolerem qualquer forma de corrupção, extorsão e fraude.
Os fornecedores não oferecerão nem aceitarão suborno
nem quaisquer outros incentivos ilegais.
Presentes ou outros benefícios pessoais não serão oferecidos aos colaboradores da Bayer em função de seus
relacionamentos com fornecedores.

Os colaboradores dos fornecedores devem contar com
a opção de relatar suspeitas ou a existência de atividades potencialmente ilegais no local de trabalho. Qualquer relato deve receber tratamento conﬁdencial. Os fornecedores investigarão os relatos e adotarão medidas
corretivas quando necessário.

• Bem-estar animal
• Concorrência leal
Os fornecedores conduzirão seus negócios de maneira
coerente com os princípios de concorrência leal e de
acordo com todas as leis antitruste aplicáveis.

Quando aplicável aos setores de atuação dos fornecedores, os testes com animais devem ser reduzidos ao
mínimo, empregando-se, sempre que possível, alternativas cientiﬁcamente válidas e aceitáveis do ponto de
vista dos órgãos reguladores.

• Privacidade e propriedade intelectual
Os fornecedores protegerão informações conﬁdenciais e
só as usarão de maneira apropriada, além de assegurar
a proteção da privacidade e de todos os direitos de propriedade intelectual válidos de todos os colaboradores e
parceiros de negócios.
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2. Trabalho
Espera-se que os fornecedores protejam os direitos humanos de seus colaboradores e tratem-os com dignidade e
respeito. Isso inclui os seguintes aspectos:

• Combate ao trabalho infantil

• Tratamento justo

Os fornecedores devem evitar qualquer tipo de trabalho
infantil em suas operações. O signiﬁcado do termo “infantil” abrange qualquer pessoa com menos de 15 anos de
idade (ou 14, conforme as leis locais aplicáveis), com
idade inferior à da conclusão do ensino obrigatório ou
com idade inferior à de emprego no país em questão,
o que for maior. Contudo, os empregados menores de
18 anos não executarão trabalhos perigosos.

Os fornecedores oferecerão a seus colaboradores um
local de trabalho isento de tratamentos hostis e desumanos, de assédio ou abuso sexual, castigos físicos ou tortura, coerção física ou abuso verbal e qualquer ameaça
de tais tratamentos.

• Trabalho livre
Os fornecedores não empregarão trabalho forçado ou
obrigatório nem trabalho em condições degradantes.

• Não-discriminação
O tratamento equânime de todos os funcionários será
um princípio fundamental da política corporativa dos
fornecedores. Nenhum funcionário deve sofrer desvantagens injustas nem ser favorecido ou isolado em razão
de sua etnia, raça, cor, nacionalidade, descendência,
religião, casta, de seu gênero, idade, suas características físicas ou aparência, orientação sexual, associação
a sindicatos, ﬁliação político-partidária, de ser portador
de HIV/AIDS ou de ter ou não ter ﬁlhos. Os fornecedores
assegurarão que seus colaboradores não sofram qualquer tipo de assédio.
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• Horário de trabalho, salários e benefícios
O horário de trabalho dos funcionários dos fornecedores
não deve exceder o máximo permitido pela legislação
nacional aplicável. A remuneração dos funcionários deve
estar de acordo com as leis salariais nacionais aplicáveis
e assegurar um padrão de vida adequado. Salvo disposição em contrário na legislação local, não serão permitidos descontos de salário como medida disciplinar
(o que não exclui a responsabilização por danos deﬁnida
contratual ou legalmente). Os funcionários dos fornecedores serão pagos pontualmente. Recomenda-se que
os fornecedores ofereçam amplas oportunidades de
treinamento e educação a seus funcionários.

• Liberdade de associação
Os fornecedores se comprometerão com a manutenção
de diálogo aberto e construtivo com os funcionários e
seus representantes. Os fornecedores respeitarão, de
acordo com as leis locais, os direitos de seus colaboradores de se associar livremente, ﬁliar-se a sindicatos
de trabalhadores, buscar representação, fazer parte de
conselhos de trabalho e se envolver em negociações
coletivas. Os fornecedores não tratarão de maneira desvantajosa aqueles que exercerem papel de representantes dos funcionários.

3. Saúde, segurança, meio ambiente e qualidade
Espera-se que os fornecedores ofereçam um ambiente de trabalho seguro e saudável, e que operem de maneira ambientalmente responsável e eﬁciente. Os fornecedores integrarão a qualidade a seus processos comerciais. Isso inclui os seguintes
aspectos:

• Requisitos de qualidade
Os fornecedores atenderão a requisitos de qualidade
geralmente reconhecidos ou contratualmente deﬁnidos, para fornecer produtos e serviços que atendam às
necessidades da Bayer de maneira consistente, tenham
o desempenho esperado e sejam seguros para o uso ao
qual se destinam.

• Regulamentos de saúde, segurança,
meio ambiente e qualidade
Os fornecedores cumprirão todos os regulamentos de
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente aplicáveis.
Todas as permissões, licenças, os registros de informações e restrições necessários serão obtidos, mantidos
e estarão sempre atualizados. Os fornecedores atenderão a seus requisitos operacionais e de apresentação de
relatórios.

• Segurança dos produtos
Folhas de dados de todas as substâncias perigosas utilizadas, com todas as informações de segurança relevantes, serão oferecidas pelos fornecedores e fornecidas à
Bayer e a terceiros em caso de necessidade legítima.

• Saúde e segurança ocupacionais
Os fornecedores protegerão seus funcionários de quaisquer perigos químicos, biológicos e físicos, de tarefas
que impliquem esforço físico excessivo no local de trabalho e dos riscos associados com quaisquer elemen-

tos de infraestrutura utilizados pelos colaboradores.
Os fornecedores terão controles adequados, procedimentos de segurança no trabalho, manutenção preventiva e medidas de proteção técnica para mitigar riscos
de saúde e segurança no local de trabalho. Nos casos
em que efetivamente não for possível controlar os riscos de maneira adequada, os fornecedores devem
prover os empregados com equipamentos de proteção
individual.
Materiais escritos com informações sobre saúde e segurança (p. ex.: folhas de dados de segurança de materiais) incluirão detalhes sobre as substâncias perigosas
utilizadas e serão fornecidos à Bayer e a terceiros em
caso de necessidade legítima.

• Segurança de processos
Os fornecedores terão programas de segurança implantados para a operação e a manutenção de suas operações e da produção de bens e serviços, de acordo com
as normas de segurança aplicáveis. Os fornecedores
solucionarão questões relacionadas com produtos e
seus impactos potenciais em todas as etapas do ciclo
de vida dos produtos, ao longo da cadeia de fornecimento. Em instalações perigosas, os fornecedores realizarão análises de risco especíﬁcas e implementarão
medidas para prevenir a ocorrência de incidentes, como
a liberação de produtos químicos e/ou explosões.
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• Prontidão para emergências, informações
sobre riscos e treinamento
Informações de segurança relativas a riscos identiﬁcados
no local de trabalho estarão disponíveis para os colaboradores, que serão devidamente treinados para garantir
sua proteção adequada. Os fornecedores identiﬁcarão
e avaliarão situações de emergência prováveis e potenciais no local de trabalho e minimizarão seu impacto
com a implementação de planos de emergência e procedimentos de resposta.

• Rejeitos e emissões
Os fornecedores terão sistemas instalados para assegurar a segurança no manuseio, movimentação, armazenamento, reciclagem, reutilização ou gestão de rejeitos, emissões para o ar e descarte de água de despejo.
Qualquer dessas atividades que possa surtir impacto
negativo sobre a saúde humana ou ambiental deve ser
adequadamente gerenciada, medida, controlada e solucionada antes do descarte no ambiente. Os fornecedores terão sistemas instalados para prevenir e mitigar derramamentos e liberações acidentais no ambiente.
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• Conservação de recursos e proteção do clima
Os recursos naturais (p. ex.: água, fontes de energia,
matérias-primas) serão usados com economia. Os
impactos negativos sobre o meio ambiente e o clima
serão minimizados ou eliminados na fonte ou por meio
de práticas como a modiﬁcação da produção, da manutenção e dos processos das unidades, substituição de
materiais, conservação, reciclagem e reutilização de
materiais. Os fornecedores se envolverão no desenvolvimento de produtos que não afetem o clima e processos
para reduzir o consumo de energia e emissões de gases
do efeito estufa.

4. Sistemas de gestão
Espera-se que os fornecedores implementem sistemas de gestão para facilitar o cumprimento das leis aplicáveis e a melhora
contínua, conforme as expectativas estabelecidas neste Código de Conduta dos Fornecedores. Isso inclui os seguintes
aspectos:

• Requisitos legais e outros

• Documentação

Os fornecedores cumprirão as leis, os regulamentos,
acordos deﬁnidos em contrato e padrões geralmente
reconhecidos aplicáveis.

Espera-se que os fornecedores criem documentação
adequada para demonstrar que compartilham os princípios e valores expressos neste Código de Conduta dos
Fornecedores. A documentação pode ser analisada pela
Bayer, mediante acordo com os fornecedores.

• Comunicação de critérios de sustentabilidade
para a cadeia de fornecimento
Os fornecedores comunicarão os princípios estabelecidos neste Código de Conduta dos Fornecedores à sua
cadeia de fornecimento.

• Comprometimento e responsabilização
Os fornecedores serão estimulados a atender às expectativas estabelecidas neste Código de Conduta dos Fornecedores com a alocação dos recursos adequados.

• Treinamento e competência
Os fornecedores estabelecerão medidas de treinamento
adequadas para transferir para seus administradores
e funcionários, em nível apropriado, o conhecimento
deste Código de Conduta dos Fornecedores, as leis, os
regulamentos e os padrões geralmente reconhecidos
aplicáveis.

• Melhora contínua
• Gestão do risco
Espera-se que os fornecedores implementem mecanismos para identiﬁcar, determinar e gerenciar riscos em
todas as áreas tratadas neste Código de Conduta dos
Fornecedores e em todas as exigências legais aplicáveis.

Espera-se que os fornecedores melhorem continuamente seu desempenho de sustentabilidade com a adoção de medidas adequadas.
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