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Código Global de Conduta de Fornecedores 

ATUALIZADO em 31 de maio de 2022 

Finalidade e escopo 
Na PPG, acreditamos que agir de forma ética e responsável é simplesmente a coisa certa a fazer. A PPG desenvolveu 
este Código Global de Conduta de Fornecedores ("Código do Fornecedor" ou "Código") para esclarecer nossas 
expectativas globais em relação à conduta dos fornecedores nas áreas de direitos humanos e mão de obra, gestão 
ambiental, saúde e segurança dos associados e integridade dos negócios. O Código do Fornecedor da PPG destina-se 
a complementar o Código de Ética Global da PPG e outras políticas e padrões da empresa aqui mencionados. 
 

Este Código do Fornecedor estabelece princípios básicos para a conduta de fornecedores ao trabalhar com a PPG. A 
PPG está comprometida com esses princípios e espera o mesmo comprometimento de seus fornecedores, vendedores, 
prestadores de serviço, consultores e outros fornecedores de bens e serviços que fazem negócios com entidades da 
PPG em todo o mundo (“Fornecedores”). 
 

 
 

Direitos humanos e mão de obra 
Proibir todas as formas de trabalho forçado ou compulsório/escravidão moderna. Os Fornecedores da PPG 
devem manter e promover direitos humanos fundamentais e não devem fazer uso de trabalho forçado, involuntário ou 
escravo. 
 

Proibir o uso de trabalho infantil. Os Fornecedores devem aderir ao limite mínimo de idade de trabalho definido pela 
lei ou regulamento nacional e devem cumprir as normas relevantes da Organização Internacional do Trabalho (OIT, na 
sigla em inglês). 
 

Proibir o tráfico de pessoas. A PPG apoia a política dos EUA e de outros governos que proíbem o tráfico de pessoas. 
Os Fornecedores da PPG são proibidos de se envolver em qualquer forma de tráfico de pessoas, incluindo, entre outros, 
uso de força, fraude ou coerção para obter mão de obra ou serviços, adquirir ou se envolver no comércio de sexo, destruir 
ou ocultar a identidade de uma pessoa, usar informações enganosas ou práticas fraudulentas de recrutamento de 
funcionários, cobrança de possíveis taxas de recrutamento de funcionários ou deixar de fornecer transporte de retorno a 
funcionários recrutados de países estrangeiros. 
 

Respeitar o direito dos funcionários à liberdade de associação e negociação coletiva, de acordo com as 
leis locais. De acordo com a lei aplicável, os Fornecedores da PPG devem respeitar os direitos dos funcionários de 
ingressar ou abster-se de ingressar em associações e organizações de trabalhadores. 
 

Promover uma força de trabalho diversificada e fornecer um local de trabalho livre de discriminação, 
assédio ou qualquer outra forma de abuso. Os Fornecedores da PPG devem criar um ambiente de trabalho no qual 
funcionários e parceiros de negócios se sintam valorizados e respeitados por suas contribuições, não sendo 
discriminados com base em qualquer característica protegida pela legislação aplicável e não estejam sujeitos a assédio 
verbal, sexual ou físico ou abuso de qualquer tipo. 
 

Tratar os funcionários de maneira justa, inclusive com relação a salários, horário de trabalho e benefícios. 
Os Fornecedores da PPG devem cumprir todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis e utilizarão boas práticas 
de relações com funcionários. 
 

 
 

Meio ambiente, saúde e segurança 
Sustentabilidade: o compromisso da PPG com a sustentabilidade inclui uso eficiente de recursos, operação de locais 
de trabalho seguros e saudáveis, garantia de segurança e conformidade dos produtos e redução do impacto ambiental 
alinhada com as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A PPG espera que seus Fornecedores 
assumam compromissos semelhantes para melhorar continuamente seu desempenho ambiental, de saúde e segurança. 
Os Fornecedores devem aderir à Política de Sustentabilidade de Fornecedores da PPG, disponível em 
https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability. 
 

https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx
https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-Sustainability
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Locais de trabalho seguros e saudáveis: os Fornecedores garantirão um local de trabalho seguro e saudável e 
prestarão serviços que atendam aos padrões aplicáveis de qualidade e saúde e segurança. Os Fornecedores devem 
gerenciar proativamente os riscos de saúde e segurança, com o objetivo de proporcionar um ambiente livre de incidentes, 
onde lesões e doenças ocupacionais sejam evitadas. Os Fornecedores devem implementar sistemas e controles de 
gerenciamento que identifiquem perigos e avaliem e controlem riscos relacionados ao respectivo setor. 
 

Reduzir o impacto ambiental: os Fornecedores conduzirão operações de maneira a evitar danos à saúde pública e 
ao meio ambiente. Os Fornecedores devem estar comprometidos com o uso eficiente de recursos. Os Fornecedores 
devem ter processos para gerenciar e minimizar de maneira segura e sustentável os resíduos, as emissões atmosféricas, 
o consumo de energia e a água. 
 

Conformidade com questões ambientais, de saúde e segurança: os Fornecedores cumprirão todas as leis e 
regulamentos ambientais, de saúde e segurança e de transporte aplicáveis. Os Fornecedores devem se comprometer a 
seguir os padrões aplicáveis de consenso ambiental, de saúde e segurança. Os Fornecedores devem ter processos para 
garantir a conformidade e impulsionar a melhoria contínua de seu desempenho ambiental, de saúde e segurança. 
 

Segurança de produtos e conformidade: os Fornecedores garantirão que todos os produtos fornecidos à PPG e as 

matérias-primas usadas para fabricá-los atendem a todos os requisitos regulamentares aplicáveis do produto, incluindo 
rotulagem e comunicação de perigos, e todos os padrões de qualidade e segurança aplicáveis. Para todos os produtos 
fornecidos à PPG, os Fornecedores devem estar comprometidos com a transparência e devem fornecer uma divulgação 
completa de todos os produtos químicos em seus produtos, quando solicitados pela PPG. Os Fornecedores devem 
relatar imediatamente à PPG problemas ou alterações que possam afetar negativamente a segurança, conformidade 
regulamentar, qualidade ou percepção pública de um produto PPG. 
 

 
 

Integridade comercial e requisitos legais 
Sem suborno/propinas: os Fornecedores não devem se envolver em nenhuma forma de suborno nem oferecerão 
qualquer incentivo ou suborno a qualquer funcionário da PPG, familiar ou amigos de um funcionário da PPG ou outro 
representante da PPG, a fim de obter ou manter negócios da PPG ou garantir qualquer vantagem comercial com a PPG. 
Os Fornecedores cumprirão a Foreign Corrupt Practices Act (Lei de práticas de corrupção no exterior) dos EUA, a Lei de 
Suborno do Reino Unido e todas as outras leis e regulamentos locais, regionais ou de algum modo aplicáveis relativas a 
suborno de funcionários do governo e entidades comerciais. 
 

Evitar conflitos de interesses: os Fornecedores evitarão qualquer interação com um funcionário da PPG que possa 
entrar em conflito, ou parecer entrar em conflito, com esse funcionário que esteja agindo no melhor interesse da PPG. 
Isso inclui oferecer ou fornecer pagamentos ou oportunidades de emprego a funcionários da PPG. 
 

Presentes e entretenimento: os Fornecedores da PPG estão proibidos de fornecer ou oferecer presentes a 
funcionários da PPG que possam influenciar inadequadamente ou parecer razoavelmente influenciar as decisões de 
negócios da PPG ou tentar obter uma vantagem injusta. Os funcionários da PPG também são proibidos de fazer o mesmo 
com todos os parceiros de negócios da PPG. 
 

Concorrência justa: os Fornecedores cumprirão todas as leis aplicáveis relativas a concorrência justa e antitruste. 
 

Proteger informações confidenciais: os Fornecedores protegerão as informações confidenciais da PPG, incluindo 
informações pessoais, e agirão de modo a evitar uso indevido, roubo, fraude ou divulgação imprópria dessas 
informações. Os Fornecedores devem tomar todo o cuidado ao manusear, discutir ou transmitir informações 
confidenciais que possam afetar a PPG, seus funcionários, clientes, comunidade comercial ou público em geral. 
 
 
 



[Digite aqui] 
 

Código Global de Conduta de Fornecedores 

 
3 

Código Global de Conduta de Fornecedores 

ATUALIZADO em 31 de maio de 2022 

Privacidade de dados: Os Fornecedores devem processar, armazenar, transmitir e compartilhar informações pessoais 
de maneira consistente com as leis aplicáveis de privacidade de dados e segurança da informação. Os Fornecedores 
devem usar as informações pessoais dos funcionários, clientes e contratados da PPG apenas para fins comerciais 
legítimos ou conforme autorizado por um contrato com a PPG. 
 

Comércio internacional: os Fornecedores devem cumprir todas as leis aplicáveis que regem o comércio internacional, 
incluindo leis e regulamentos de importação, controle de exportação e sanções dos EUA e locais. Os Fornecedores 
entregarão à PPG todas as informações e documentação necessárias para que a PPG cumpra as leis de 
importação/exportação e implementarão práticas e procedimentos para garantir a segurança de sua cadeia de 
suprimentos de acordo com os regulamentos aplicáveis. 
 

Partes sancionadas: os Fornecedores não terão as mercadorias da PPG transportadas por qualquer transportadora 
ou embarcação, aeronave, caminhão ou outro meio de transporte sujeito a sanções ou restrições comerciais das Nações 
Unidas, Estados Unidos, União Europeia ou Nacional ou que sejam identificadas em uma das listas de partes restritas 
mantidas por vários países, incluindo, mas não se limitando aos Estados Unidos, à União Europeia ou ao Reino Unido. 
 

Registros contábeis e comerciais precisos, lavagem de dinheiro e informações privilegiadas: os 
Fornecedores criarão, manterão e fornecerão à PPG, mediante solicitação, acesso a registros completos e precisos de 
todos os assuntos relacionados aos negócios do Fornecedor com a PPG. Os Fornecedores não devem criar transações 
não contábeis com relação à PPG, envolver-se em qualquer forma de lavagem de dinheiro ou aceitar conscientemente 
fundos adquiridos por meios ilícitos. Os fornecedores não devem usar nenhuma informação confidencial que esteja em 
seu poder sobre a PPG para participar ou apoiar informações privilegiadas. 
 

Minerais de conflito: espera-se que os Fornecedores estejam em conformidade com a Política de Minerais de Conflito 
da PPG, disponível em https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals. 
 

Conformidade: além dos padrões mencionados neste Código, os Fornecedores cumprirão todas as outras leis 
aplicáveis no fornecimento de bens e serviços à PPG. A PPG espera que os Fornecedores implementem sistemas e 
controles para promover a conformidade com leis aplicáveis e com os princípios estabelecidos neste Código, incluindo 
políticas, procedimentos, treinamento, avaliações de risco, disciplina, mecanismos de monitoramento e auditoria. Os 
Fornecedores também devem aplicar esses princípios ou princípios semelhantes aos subcontratados e fornecedores 
com os quais trabalham no fornecimento de bens e serviços à PPG. 
 

 
 

Denúncias de conduta imprópria e não conformidade com o Código do Fornecedor 
Monitoramento e rescisão: a PPG se reserva o direito de avaliar e monitorar a conformidade dos Fornecedores com 
este Código. A PPG se reserva o direito de rescindir qualquer contrato com qualquer Fornecedor que não possa 
demonstrar conformidade com o Código de Conduta de Fornecedores. 
 

Fornecedores que tenham conhecimento ou suspeita razoável: 

• de que um funcionário da PPG ou qualquer pessoa agindo em nome da PPG esteja envolvido em conduta ilegal 
ou, de alguma forma, imprópria com relação aos seus negócios com o Fornecedor; ou 

• de qualquer violação ou atividade que não esteja em conformidade com o Código do Fornecedor por parte de 
qualquer funcionário do Fornecedor que afete a PPG; 

Deve reportar o assunto à PPG imediatamente. 
 

  

https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals
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Violações deste Código do Fornecedor ou perguntas relacionadas às expectativas declaradas da PPG em relação aos 
Fornecedores podem ser comunicadas entrando em contato com: 

 
Diretor de conformidade 
PPG Industries, Inc. 
Pittsburgh, PA 15272, EUA 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 
As violações deste Código também podem ser relatadas anonimamente ao Disque Ética da PPG. Mais informações 
sobre o Código de Ética Global da PPG e o Disque Ética da PPG estão disponíveis em https://corporate.ppg.com/Our-
Company/Ethics.aspx. 

 
 

 

Materiais de referência 
A versão mais recente do Código Global de Conduta de Fornecedores e informações adicionais de sustentabilidade da 
cadeia de suprimentos que podem ser úteis à sua organização para garantir a conformidade com o Código Global de 
Conduta de Fornecedores estão disponíveis em: https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability. 
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