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Objetivo e Escopo  
Na PPG, acreditamos que agir com ética e responsabilidade é simplesmente a coisa certa a se fazer e é um bom negócio. 

A PPG desenvolveu este Código Global de Conduta do Fornecedor (“Código do Fornecedor” ou “Código”) para esclarecer 

nossas expectativas globais quanto à conduta do fornecedor nas áreas de direitos humanos e trabalhistas, gestão 

ambiental, de saúde e segurança dos associados e integridade comercial. O Código do Fornecedor da PPG se destina 

a complementar o Código Global de Ética e outras políticas e normas da empresa aqui referenciados.  

  

Este Código do Fornecedor estabelece princípios básicos para a conduta do fornecedor ao trabalhar com a PPG. A PPG 

está comprometida com esses princípios e espera o mesmo compromisso de seus provedores, vendedores, contratados, 

consultores e outros fornecedores de bens e serviços que fazem negócios com entidades da PPG em todo o mundo 

(“Fornecedores”).  

  

  
  

Direitos Humanos e Trabalhistas  

Proibir todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório/escravidão moderna. Os Fornecedores da PPG 

devem manter e promover os direitos humanos fundamentais e não devem usar trabalho forçado, involuntário ou escravo.  

  

Proibir o uso de trabalho infantil. Os Fornecedores devem aderir ao limite mínimo de idade para contratação definido 

pela legislação ou regulamentação nacional e devem cumprir as normas relevantes da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT).  

  

Proibir o tráfico humano. A PPG apoia a política dos EUA e de outros governos que proíbem o tráfico de pessoas. Os 

Fornecedores da PPG estão proibidos de se envolver em qualquer forma de tráfico humano, incluindo, mas não se 

limitando a, usar força, fraude ou coerção para obter trabalho ou serviços, adquirir ou de outra forma se envolver em atos 

sexuais comerciais, destruir ou ocultar a identidade de uma pessoa, usar práticas fraudulentas ou enganosas no 

recrutamento de funcionários, cobrar taxas de recrutamento de funcionários em potencial ou deixar de fornecer transporte 

de retorno para funcionários recrutados em países estrangeiros.  

  

Respeitar o direito dos funcionários à liberdade de associação e negociação coletiva, de acordo com as 

leis locais. De acordo com a legislação aplicável, os fornecedores da PPG devem respeitar os direitos dos funcionários 

de se afiliarem ou se absterem de se afiliar a associações e organizações trabalhistas.  
  

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 

os funcionários e parceiros de negócios se sintam valorizados e respeitados por suas contribuições e não estejam sujeitos 

a assédio verbal, sexual ou físico, ou abuso de qualquer tipo.  

  

Tratar os funcionários de forma justa, inclusive com relação a salários, horas de trabalho e benefícios. Os 

fornecedores da PPG devem cumprir todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis e aplicar práticas sólidas de 

relacionamento com os funcionários.  

  

  
  

Meio Ambiente, Saúde e Segurança  

Sustentabilidade: O compromisso da PPG com a sustentabilidade inclui o uso de recursos de maneira eficiente, 

operando em locais de trabalho seguros e saudáveis, garantindo a segurança e conformidade do produto e minimizando 

http://corporate.ppg.com/getmedia/fa84f15a-a09c-45eb-8394-99d084128acf/Global-Code-of-Ethics-2016-PTB
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o impacto ambiental. A PPG espera que seus Fornecedores assumam compromissos semelhantes para melhorar 

continuamente seu desempenho em relação a meio ambiente, saúde e segurança. Os Fornecedores devem aderir à 

Política da PPG de Sustentabilidade do Fornecedor disponível em https://sustainability.ppg.com/.  

  

Locais de Trabalho Seguros e Saudáveis: Os Fornecedores garantirão um local de trabalho seguro e saudável e 

fornecerão serviços que atendam aos padrões de qualidade, saúde e segurança aplicáveis. Os Fornecedores devem 

gerenciar proativamente os riscos de saúde e segurança com o objetivo de fornecer um ambiente livre de incidentes onde 

lesões e doenças ocupacionais sejam evitadas. Os Fornecedores devem implementar sistemas de gestão e controles 

que identifiquem perigos e avaliem e controlem os riscos relacionados ao seu setor específico.  
  

Minimizar o Impacto Ambiental: Os Fornecedores conduzirão operações de forma a prevenir danos à saúde pública 

e ao meio ambiente. Os Fornecedores devem estar comprometidos a usar os recursos de maneira eficiente. Os 

Fornecedores devem ter em vigor processos para gerenciar de forma segura e sustentável resíduos, emissões 

atmosféricas, consumo de energia e água.  

  

Compliance Ambiental, de Saúde e Segurança: Os Fornecedores cumprirão todas as leis e regulamentos aplicáveis 

de meio ambiente, saúde e segurança e transporte. Os Fornecedores devem se comprometer a cumprir as normas 

ambientais, de saúde e segurança de consenso aplicáveis. Os Fornecedores devem ter processos em vigor para garantir 

compliance e promover a melhoria contínua de seu desempenho em meio ambiente, saúde e segurança.  

  

Segurança e Compliance do Produto: Os Fornecedores garantirão que todos os produtos fornecidos à PPG e as 

matérias-primas usadas para fabricar esses produtos atendam a todos os requisitos regulatórios de produtos aplicáveis, 

incluindo rotulagem e comunicação de perigo, 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 fornecer a divulgação 

completa de todos os produtos químicos presentes em seus produtos quando solicitado pela PPG. Os Fornecedores 

devem relatar imediatamente à PPG problemas ou alterações que possam afetar negativamente a segurança, compliance 

regulatória, qualidade ou percepção pública de um produto da PPG.  

  

  
  

Integridade Comercial e Requisitos Legais  

Proibir Suborno / Propinas: Os Fornecedores não se envolverão em qualquer forma de suborno ou de outra forma 

oferecerão qualquer incentivo ou propina a qualquer funcionário da PPG, familiares ou amigos de funcionários da PPG 

ou outro representante da PPG para obter ou manter negócios da PPG ou garantir qualquer vantagem comercial com a 

PPG. Os Fornecedores cumprirão a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA (U.S. Foreign Corrupt Practices 

Act), a Lei de Suborno do Reino Unido (UK Bribery Act) e todas as outras leis e regulamentos locais, regionais ou de 

outra forma aplicáveis que tratem do suborno de funcionários do governo e entidades comerciais.  

  

Evitar Conflitos de Interesse: Os Fornecedores evitarão qualquer interação com um funcionário da PPG que possa 

gerar conflito, ou pareça gerar conflito, com aquele funcionário agindo no melhor interesse da PPG. Isso inclui oferecer 

ou fornecer pagamentos ou oportunidades de emprego para funcionários da PPG.  

  

Presentes e Entretenimento: Os fornecedores da PPG são proibidos de fornecer ou oferecer presentes aos 

funcionários da PPG que possam influenciar, ou aparentar influenciar, inadequadamente as decisões de negócios da 

PPG ou tentar obter uma vantagem injusta. Os funcionários da PPG também estão proibidos de fazer o mesmo com 

relação a todos os parceiros de negócios da PPG.  

  

Concorrência Leal: Os fornecedores cumprirão todas as leis aplicáveis em relação à concorrência leal e antitruste.  

https://sustainability.ppg.com/
https://sustainability.ppg.com/
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Proteção de Informações: Os Fornecedores protegerão as informações confidenciais da PPG, incluindo informações 

pessoais, e agirão para evitar seu uso indevido, roubo, fraude ou divulgação indevida e cumprirão todas as leis de 

privacidade de dados aplicáveis. Os fornecedores devem tomar todo o cuidado ao lidar, discutir ou transmitir informações 

sigilosas ou confidenciais que possam afetar a PPG, seus funcionários, clientes, a comunidade empresarial ou o público 

em geral.  

  

Comércio internacional: Os fornecedores devem cumprir todas as leis aplicáveis que regem o comércio internacional, 

incluindo as leis e regulamentos de importação, controle de exportação e sanções dos EUA e locais. Os fornecedores 

providenciarão 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 devem ter as mercadorias da PPG transportadas por qualquer 

transportadora ou em qualquer embarcação, aeronave, caminhão ou outro meio de transporte que esteja sujeito às 

sanções das Nações Unidas, dos EUA, da UE ou restrições nacionais ou comerciais ou seja identificado em qualquer 

uma das várias listas de sanções ou partes restritas mantidas pelos Estados Unidos, a União Europeia ou qualquer 

estado membro da UE."  

  

Registros Contábeis e Comerciais Precisos, Lavagem de Dinheiro e Uso de Informações Privilegiadas: Os 

fornecedores criarão, manterão, e fornecerão acesso à PPG mediante solicitação, registros completos e precisos de 

todos os assuntos relacionados aos negócios do fornecedor com a PPG. O fornecedor não deve criar nenhuma transação 

fora dos registros (off-the-book) com relação à PPG, se envolver em qualquer forma de lavagem de dinheiro ou aceitar 

intencionalmente fundos adquiridos por meios ilícitos. O fornecedor não deve usar nenhuma informação confidencial com 

relação à PPG, em posse do fornecedor, para participar ou dar suporte a negociações privilegiadas.  
  

Minerais de Conflito: Os fornecedores devem estar em conformidade com a Política de Minerais de Conflito da PPG 

disponível em https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals.  

  

Compliance: Além das normas mencionados neste Código, os fornecedores cumprirão todas as outras leis aplicáveis 

ao fornecer bens e serviços para a PPG. A PPG espera que os fornecedores implementem sistemas e controles para 

promover a conformidade com as leis aplicáveis e 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 similares aos subcontratados e fornecedores com os quais trabalham no 

fornecimento de bens e serviços à PPG.  

  

  
  

Denúncia de Má Conduta 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 consiga 

demonstrar conformidade com o Código de Conduta do Fornecedor.  
  

 

Fornecedores que são informados ou razoavelmente suspeitam:  

• que um funcionário da PPG ou qualquer pessoa agindo em nome da PPG se envolveu em conduta ilegal ou 

imprópria em relação aos seus negócios com o fornecedor; ou  

https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals
https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals
https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals
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• de qualquer atividade em não conformidade ou violação do Código do Fornecedor por qualquer funcionário do 

Fornecedor que afete a PPG;  

devem relatar a questão ao Vice-Presidente de Compras ou Diretor de Compliance da PPG imediatamente.  

  

As violações deste Código do Fornecedor, ou questões relativas às expectativas declaradas da PPG em relação aos 

fornecedores, podem ser comunicadas entrando em contato com:  

  

Vice-Presidente, Compras PPG 

Industries, Inc. Pittsburgh, PA 

15272  

chiefcomplianceofficer@ppg.com  

  

As violações deste Código também podem ser relatadas anonimamente à Linha Direta de Ética da PPG ou ao Diretor de 

Compliance da PPG. Mais informações sobre o Código Global de Ética da PPG e a Linha Direta de 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 do Fornecedor e informações adicionais de sustentabilidade da 

cadeia de suprimentos que podem ser úteis para sua organização garantir a conformidade com o Código Global de 

Conduta do Fornecedor estão disponíveis em: https://sustainability.ppg.com/Business/Supply-Chain.  
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