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Introdução 
 
Na DuPont, vemos nossos fornecedores como 
parceiros em nosso sucesso como empresa. Se 
queremos ser sustentáveis, temos que infundir nosso 
compromisso com a sustentabilidade em toda a nossa 
cadeia de suprimentos. O Código de Conduta do 
Fornecedor é uma ferramenta essencial nesse esforço 
que se aplica a todos os nossos fornecedores em todo 
o mundo. Como o Código de Conduta DuPont para 
funcionários, ele gira em torno de nossos Valores 
Corporativos. 
 
Os Valores Corporativos da DuPont, Saúde e Segurança, 
Respeito pelas Pessoas, Altos Padrões Éticos e Proteção 
do Planeta são os pilares de quem somos e do que 
defendemos como empresa. Eles refletem uma longa 
tradição de comprometimento que herdamos das 
empresas que hoje compõem a DuPont, demonstram 
nosso compromisso inabalável com as pessoas e com 
nosso planeta e exemplificam a maneira como 
trabalhamos. Esses valores são permanentes, estão na 
base do que fazemos e estão na base das nossas 
iniciativas e compromissos fundamentais com a 
sustentabilidade, o impacto na comunidade, a 
diversidade e a inclusão e, em geral, a forma como 
operamos. Além disso, constitui o quadro de referência 
para o que esperamos de nossos fornecedores.  

Nossos valores 
articulam cada 
decisão que 
tomamos, cada 
passo que 
damos, à 
medida que 
avançamos em 
nosso propósito 
de empoderar o 
mundo com as 
inovações 
essenciais para 
o sucesso, 
descobrindo e 
entregando 
resultados que 
importam. 

https://www.dupont.com/about/our-values.html
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Este Código de Conduta para Fornecedores busca relacionar as áreas mais importantes e deixar 
claras as nossas expectativas. Explore nossos Posicionamentos Corporativos se quiser mais 
informações sobre Transparência na Cadeia de Suprimentos, Segurança de Produtos, Direitos 
Humanos, Bioética e Diversidade e outros tópicos. 
 

Segurança e Saúde 
 
Temos o compromisso de proteger a segurança e a saúde de nossos funcionários, contratados, 
clientes e pessoas nas comunidades onde operamos. Da mesma forma, esperamos que nossos 
fornecedores forneçam um local de trabalho seguro e saudável para seus funcionários em 
conformidade com todos os regulamentos e leis aplicáveis, e que integrem a qualidade em seus 
processos de negócios. 
 
Acreditamos que todas as lesões e doenças ocupacionais são evitáveis. Temos o compromisso de 
zero acidentes no local de trabalho. Saiba mais sobre o compromisso da DuPont com a excelência 
em meio ambiente, saúde e segurança. 
 
Os fornecedores devem incluir esses aspectos em seus programas de segurança e saúde. 
 
Regulamentações de Saúde, Segurança, Meio ambiente e Qualidade: Os fornecedores devem 
cumprir todas as normas de saúde, segurança, ambientais e de qualidade aplicáveis. Todas as 
autorizações, licenças e registros necessários devem ser obtidos, seguidos e mantidos atualizados.  
 
Saúde e Segurança Ocupacional: Espera-se que os fornecedores protejam seus funcionários de 
perigos, incluindo produtos químicos, biológicos, elétricos e físicos. No mínimo, iluminação, 
temperatura, saneamento, ventilação e água potável adequadas estão incluídos em um local de 
trabalho seguro e saudável. Quando fornecidos, os alojamentos devem atender aos padrões 
internacionalmente reconhecidos de higiene, saúde e segurança.  
 
Segurança de processos: A comunicação e o treinamento adequados sobre perigos, 
procedimentos e uso de equipamentos de proteção adequados são essenciais para a segurança e 
saúde de todos os funcionários. De acordo com os padrões aplicáveis, os fornecedores devem ter 
programas de segurança eficazes para gerenciar e manter todos os seus processos. 
 
Qualidade e Segurança do Produto: Os Fornecedores fornecerão consistentemente à DuPont 
produtos e serviços de alta qualidade que atendam a todos os padrões de qualidade e segurança 
aplicáveis para o uso pretendido. Os fornecedores precisarão demonstrar que possuem sistemas 
de gerenciamento de qualidade eficazes. Os fornecedores da cadeia de abastecimento de 
alimentos devem ter sistemas robustos de segurança alimentar. As fichas de dados de segurança 
de material devem ser disponibilizadas para todas as substâncias perigosas. Quaisquer 
preocupações sobre a segurança do produto devem ser comunicadas imediatamente à DuPont. 
  

https://www.dupont.com/position-statements.html
https://www.dupont.com/position-statements/safety-health-and-environment-commitment.html
https://www.dupont.com/position-statements/safety-health-and-environment-commitment.html
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Respeito às Pessoas 
 
Nossa empresa é movida por um propósito, empoderar o mundo com as inovações essenciais para 
prosperar. Queremos dar às pessoas um impulso para que prosperem. Isso também se traduz na 
forma como tratamos nossos colaboradores e todos os nossos parceiros, com profissionalismo, 
respeito e dignidade, criando um ambiente no qual as pessoas possam contribuir, inovar e 
contribuir com o máximo de seu potencial. Esperamos que os fornecedores e contratados com 
quem trabalhamos adotem os mesmos padrões.  
 
Como signatários do Pacto Global da ONU desde 2001, estamos comprometidos com a proteção e 
o avanço dos direitos humanos onde quer que operemos. Como parte de nossa política, não 
toleraremos o uso de trabalho infantil ou forçado, escravidão ou tráfico humano em qualquer uma 
de nossas operações e instalações globais, incluindo aquelas operadas por fornecedores. Se 
soubermos de violações a esses princípios que não foram corrigidas, interromperemos o 
relacionamento comercial. Saiba mais sobre nossa posição em Direitos Humanos. 
 
Prevenção de Trabalho Infantil e Forçado e Tratamento Justo: Não toleraremos a exploração de 
crianças, seu envolvimento em trabalhos inaceitavelmente perigosos, ou tráfico, punição física, 
assédio, abuso ou servidão involuntária de qualquer trabalhador. Os fornecedores não devem 
infligir ou ameaçar infligir punições corporais ou quaisquer outras formas de abuso ou assédio 
físico, sexual, psicológico ou verbal a qualquer funcionário. Práticas como pagamento de taxas de 
emprego, retenção de passaportes, salários ou bens pessoais, horas extras forçadas, etc. não são 
aceitáveis. Leia nossa posição sobre Trabalho Infantil e Forçado. 
 
Diversidade, Equidade e Inclusão: Estamos comprometidos com a eliminação da desigualdade, do 
racismo e de todas as formas de discriminação. Abordar a equidade e a igualdade requer um 
esforço sustentado, e fizemos parcerias com organizações para abordar o racismo e eliminar 
preconceitos e barreiras à igualdade. Envolver-se em maior inclusão dentro de nossa empresa não 
é suficiente; consideramos cuidadosamente como nossos esforços de negócios podem ter um 
impacto positivo e duradouro em nossas indústrias e comunidades.  
 
A política da DuPont estabelece que nossos negócios incluam e apoiem fornecedores de alto 
desempenho, pequenos e diversos em suas cadeias de suprimentos como um componente de 
nosso compromisso global. 

http://www.dupont.com/corporate-functions/our-company/insights/articles/position-statements/articles/human-rights.html
https://www.dupont.com/position-statements/child-and-forced-labor.html
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Garantir que nossa base de 
fornecimento reflita nossos 
clientes, funcionários e as 
comunidades onde vivemos 
e trabalhamos é uma 
estratégia comercial 
importante. Saiba mais 
sobre a Diversidade de 
Fornecedores. 
 
Esperamos que nossos 
fornecedores rejeitem 
qualquer forma de 
discriminação, como 
aquelas relacionadas a raça, crenças religiosas, identidade de gênero ou orientação sexual, e 
estejam igualmente comprometidos em fornecer oportunidades e tratamento iguais a todos os 
funcionários. Incentivamos nossos fornecedores a expandir seus esforços nesta área, envolvendo-
se com pequenas empresas, empresas pertencentes a minorias e mulheres e outras organizações 
diversas.  
 
Liberdade de Associação e Horário de Trabalho, Salários e Benefícios: Espera-se que os 
fornecedores permitam a liberdade de associação de seus funcionários e reconheçam o direito à 
negociação coletiva como meio de resolver questões. A compensação estará em conformidade 
com todas as leis; Espera-se que os funcionários recebam um salário justo pelo trabalho 
executado, tenham horas de trabalho razoáveis e recebam a remuneração adequada por todas as 
horas extras trabalhadas. Os fornecedores cumprirão todas as leis trabalhistas de não 
discriminação aplicáveis. Além disso, a DuPont espera que seus fornecedores operem de maneira 
consistente com a posição de Oportunidades Iguais e Não Discriminação da DuPont, que pode ser 
encontrada no Código de Conduta da DuPont na seção intitulada "Oportunidades Iguais e Não 
Discriminação". 
 

Elevado comportamento ético 
 
Nossa conduta está de acordo com os mais elevados padrões éticos e em conformidade com todas 
as leis aplicáveis, sempre nos esforçando para ser um cidadão respeitado em todo o mundo. 
Trabalhamos diligentemente para ser uma corporação respeitada em todo o mundo e esperamos 
o mesmo de nossos fornecedores.  
 
Integridade nos Negócios e Concorrência Justa: Os fornecedores cumprirão todas as leis e 
regulamentações e agirão de acordo com todas as leis relacionadas a suborno, incluindo a Lei de 
Práticas de Corrupção no Exterior, a Lei de Suborno do Reino Unido e quaisquer outras leis locais 
aplicáveis. Os fornecedores nunca devem se envolver em qualquer forma de suborno para garantir 
negócios em nome da DuPont ou de qualquer outra empresa. Os fornecedores devem conduzir os 

“Na DuPont, a parceria com pequenas e diversas empresas nas 
comunidades em que vivemos e trabalhamos é mais do que 

responsabilidade corporativa: Diversidade e inclusão são centrais em 
nossa cultura. Entendemos que quanto mais vozes e ideias diversas 

houver, mais oportunidades existem para criatividade e inovação. 
Valorizamos nossos relacionamentos estratégicos com fornecedores e 

seu papel significativo em nos ajudar a cumprir nosso propósito de 
capacitar o mundo com as inovações essenciais para o sucesso. Estou 

orgulhoso da nossa longa história de colaboração com fornecedores 
que representam nossa base global de funcionários e clientes e espero 

continuar a expandir nossa diversificada rede de fornecedores.” 
 

Miguel Gonzalez | CPO, DuPont 

https://www.dupont.com/supplier-center/supplier-diversity.html
https://www.dupont.com/supplier-center/supplier-diversity.html
http://www.dupont.com/content/dam/dupont/corporate/our-company/our-company-landing/documents/DuPont_CoC_English.pdf
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negócios de acordo com todas as leis antitruste aplicáveis. Leia nossa posição Antissuborno / 
Anticorrupção. 
 
Propriedade Intelectual: A proteção de nossa propriedade intelectual (PI) é crítica para o futuro 
de nossa empresa. Os fornecedores irão implementar medidas para proteger toda PI fornecida 
durante o curso de nossas transações comerciais. As informações devem ser tratadas como 
confidenciais e somente serão fornecidas aos funcionários dos Fornecedores para os quais são 
essenciais no desempenho de suas tarefas. Documentos que contenham informações 
confidenciais que não sejam mais necessárias ao Fornecedor para conduzir negócios em nome da 
DuPont devem ser devolvidos à DuPont ou destruídos, conforme apropriado. Saiba mais sobre 
nossos Requisitos de proteção de informações confidenciais para fornecedores da DuPont. 
 
Cobalto e Minerais de Conflito: Estamos comprometidos com o abastecimento responsável de 
minerais em todo o mundo. Apoiamos o cumprimento das Diretrizes de Diligência Devida para o 
Fornecimento Responsável de Minerais da OCDE, que promove o respeito pelos direitos humanos 
ao buscar soluções práticas para conter a violência associada ao comércio de Minerais de Conflito. 
Atualmente, os Minerais de Conflito incluem columbita-tantalita (cotan), ouro cassiterita e 
volframita, ou seus derivados, incluindo estanho, tântalo, tungstênio e ouro. Dentro dos Estados 
Unidos, o Secretário de Estado pode determinar posteriormente que outros minerais ou seus 
derivados podem estar financiando conflitos na República Democrática do Congo ou em um país 
vizinho. Leia nossa Declaração sobre Minerais de Conflito. 
 
Política de Presentes: Não encorajamos dar ou receber presentes. Em casos raros, quando 
presentes ou entretenimento são fornecidos, eles precisam ser consistentes com as práticas 
comerciais regionais habituais, ter um objetivo comercial claro, não podem ser percebidos como 
um suborno ou pagamento impróprio, não são oferecidos para influenciar uma relação comercial 
indevidamente, não violam leis aplicáveis ou padrões éticos e não constrangeriam o Fornecedor 
ou a DuPont se divulgados publicamente. Além disso, temos uma política rígida de presentes para 
os funcionários da função de compras globais da DuPont. Dentro de nossa organização, os 
funcionários não podem aceitar presentes. Pedimos aos nossos fornecedores que nos ajudem a 
cumprir nosso compromisso com o elevado comportamento ético, não enviando nenhum 
presente, nem mesmo em ocasiões tradicionais de entrega de presentes, como feriados ou final 
de ano. 
 
Se você suspeitar de quaisquer ações que sejam inconsistentes com nossas políticas de ética 
empresarial, você pode relatar sua preocupação anonimamente por telefone ou online. Para obter 
informações detalhadas sobre como relatar um problema suspeito, visite 
https://www.dupont.com/policy-and-ethics.html.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dupont.com/position-statements/anti-bribery-anti-corruption.html
https://www.dupont.com/position-statements/anti-bribery-anti-corruption.html
https://www.dupont.com/general/suppliers/supplier-center/Supplier_Library.html
https://www.dupont.com/content/dam/dupont/amer/us/en/news/corporate/documents/Principles%20-%20Conflict%20Minerals.pdf
https://www.dupont.com/policy-and-ethics.html
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Proteger o Planeta 
 
Criamos soluções sustentáveis com base na ciência para nossos clientes, sempre gerenciando 
nossos negócios para proteger o meio ambiente e preservar os recursos naturais da Terra - para 
hoje e para o futuro. Por gerações, trouxemos ideias e produtos transformadores para o mundo. 
Hoje, continuamos a tradição com um renovado sentido de urgência para os tempos em que 
vivemos. Por meio de nossa ciência, nosso pessoal e nossas comunidades, comprometemo-nos a 
melhorar e inovar constantemente formas mais sustentáveis de contribuir. Saiba mais sobre as 
Metas de Sustentabilidade da DuPont para 2030. 
 
Responsible Care®: Comprometemo-nos voluntariamente com os princípios do Responsible Care® 
desde a sua criação em 1988. Esses princípios se concentram na melhoria do desempenho 
ambiental, de saúde, segurança e proteção de instalações, processos e produtos ao longo de seus 
ciclos de vida. Espera-se que os fornecedores adotem o Responsible Care® ou desenvolvam 
programas semelhantes para apoiar suas próprias operações. 
 
Proteção do clima: Como líderes científicos, temos um papel importante a desempenhar na 
conservação global. Esperamos que nossos fornecedores usem recursos naturais como energia, 
água e matérias-primas de maneira econômica. Os fornecedores devem considerar o uso de 
recursos renováveis em suas cadeias de suprimentos, quando possível, e estabelecer 
procedimentos para estabelecer e acompanhar o progresso em direção às metas de 
sustentabilidade. Encorajamos nossos fornecedores a a) reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa; b) gerenciar com responsabilidade o uso da água - quantidade e qualidade; c) melhorar a 
eficiência energética e de recursos; e d) reduzir o desperdício. Saiba mais sobre nossa posição 
sobre Mudanças Climáticas. 
 
Saiba mais sobre nossas posições em Biotecnologia, PFAS e REACH 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dupont.com/about/sustainability.html
http://responsiblecare.americanchemistry.com/
https://www.dupont.com/position-statements/climate-change.html
https://www.dupont.com/position-statements/biotechnology.html
https://www.dupont.com/pfas.html
https://www.dupont.com/position-statements/reach.html
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Governança 
 
Garantir que esses princípios orientadores estejam incorporados em nossa cadeia de suprimentos 
é importante para nós. Espera-se que os fornecedores adotem ou estabeleçam um sistema de 
gestão que cubra esses padrões. O monitoramento do desempenho e o estabelecimento de metas 
ou objetivos são necessários para que qualquer programa seja eficaz. No espírito de melhoria 
contínua, temos o compromisso de trabalhar e apoiar nossos fornecedores para atender aos 
requisitos deste Código. 
 
Requisitos Legais e do Cliente: Os fornecedores devem cumprir todas as leis, regulamentos, 
acordos contratuais e padrões geralmente reconhecidos relacionados às operações, produtos e 
serviços do fornecedor.  
 
Compromisso, Responsabilidade e Gestão de Risco: Espera-se que os fornecedores aloquem 
recursos apropriados para garantir a implementação e conformidade contínua deste Código, 
incluindo autoavaliação periódica para garantir a conformidade. Os fornecedores devem 
identificar e gerenciar os riscos em todas as áreas abordadas. 
 
Não conformidade: Nos reservamos o direito de verificar o cumprimento deste Código por meio 
de mecanismos de avaliação interna e externa. Se a não conformidade for descoberta, o 
fornecedor deve tomar medidas corretivas. Se o Fornecedor deixar de remediar um ato de não 
conformidade em tempo hábil, podemos suspender as compras, recusar a entrega e / ou devolver 
quaisquer bens ou serviços do fornecedor, a nosso critério e sem outras obrigações. 
 
Reclamações: Esperamos que os fornecedores relatem preocupações e violações diretamente à 
linha direta de ética e conformidade da DuPont. O número de telefone multilíngue gratuito é 
monitorado por terceiros e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

© 2020 DuPont. DuPont™, o logotipo oval da DuPont e todas as marcas registradas e marcas de serviço denotadas 
com ™, ℠ ou ® são de propriedade de afiliadas da DuPont de Nemours, Inc., a menos que indicado de outra forma. 

Visite o Centro de Fornecedores em DuPont.com para informações, 
políticas, ferramentas de transação e muito mais.  
https://www.dupont.com/supplier-center.html 

https://www.dupont.com/policy-and-ethics.html
https://www.dupont.com/supplier-center.html

