Código de Fornecedores
A finalidade da Corbion é melhorar a qualidade de vida da população atual e
das gerações futuras. Nossa finalidade explica a existência da Corbion, aquilo
com que pretendemos contribuir para um mundo em constante mudança e
como queremos melhorar esse mundo. Queremos fazer isso utilizando nossas
soluções de base biológica e através da forma como conduzimos nosso
negócio.
Para orientar a nossa finalidade, a visão da Corbion é ser a principal inovadora no
que toca as soluções de ingredientes sustentáveis, desenvolvidas pela ciência,
fornecidas pela natureza e disponibilizadas através da nossa dedicação. Nossa
missão é alcançar essa visão criando valor para nossos clientes através do nosso
pessoal, oferecendo escolhas conscientes e inovação colaborativa.
Queremos cumprir nossa missão de forma ética e consistente com nossos
valores: Cuidado, coragem, colaboração e compromisso.

Colaboramos com todas as partes interessadas, que incluem nossos
fornecedores, para alcançar nossa visão.
Como empresa sustentável, esperamos que nossos fornecedores mantenham padrões semelhantes com relação à responsabilidade ambiental e
social e atendam os padrões do Código de Fornecedores da Corbion
(“Código de Fornecedores”). Nosso Código de Fornecedores tem como
base as Diretrizes para Empresas Multinacionais da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e as oito convenções
fundamentais definidas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Aceitação do fornecedor
Solicitamos que assine este documento e o devolva ao representante
de Suprimentos da Corbion. Você também pode demonstrar seu compromisso com o nosso Código de Fornecedores mediante o cumprimento do
seu próprio Código de Conduta ou das políticas da empresa que incorporam
essas normas. Caso não lhe seja possível assinar o nosso Código de Fornecedores, solicitamos informar-nos.

A Corbion poderá verificar a sua conformidade com os princípios de nosso Código de
Fornecedores através de autoavaliações, avaliações de terceiros, certificação ou auditorias
de campo e tomar medidas corretivas caso haja motivos para preocupação.
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Código de Fornecedores
1. Ética nos negócios
	O fornecedor age em conformidade com todas as
leis e regulamentos locais aplicáveis.
	O fornecedor abstém-se de qualquer forma de
corrupção. Todos os negócios são realizados com
integridade.
	Todas as transações comerciais com a Corbion são
registradas correta e integralmente, com garantia
de conformidade legal e fiscal.
	O fornecedor comunica possíveis violações do
Código de Fornecedores à Corbion.
2. Direitos humanos e condições de trabalho
	O fornecedor não usa trabalho infantil, forçado ou
compulsório.
	O fornecedor não discrimina com base em
nacionalidade, raça, religião, sexo, idade, orientação
sexual, deficiência, etc.
	O fornecedor respeita o direito dos funcionários à
liberdade de associação e tem um processo de
reclamações para funcionários.
	O fornecedor age em conformidade com as normas
pertinentes da Organização Internacional do
Trabalho (OIT).
	O fornecedor proporciona condições de trabalho
seguras e saudáveis para todos os seus
funcionários, contratantes e visitantes.
	O fornecedor oferece salários e horas de trabalho
adequados, de acordo com as leis aplicáveis, para
todos os funcionários. O fornecedor deve procurar
garantir que todos os trabalhadores recebam um
“salário mínimo” (isto é, a remuneração mínima para
assegurar as necessidades básicas na área de
operação).
	O fornecedor fornece diretrizes escritas claras aos
funcionários, que explicam os termos e condições
de seu trabalho e os seus direitos e deveres.
	O fornecedor previne e mitiga impactos sociais e
ambientais adversos em suas comunidades locais.

3. Ambiente
	O fornecedor age em conformidade com as leis
ambientais relevantes e certifica-se de que todas
as permissões necessárias sejam obtidas.
	O fornecedor busca melhorar continuamente o
desempenho ambiental diminuindo o consumo de
matérias-primas, energia e água, emissões para o
ar, a água e o solo e a produção de resíduos,
incluindo resíduos alimentares e uso de aterros. A
emissão de gases de efeito estufa e os impactos na
diversidade são minimizados.
	O fornecedor proporciona transparência aos
clientes e outras partes interessadas relativamente
aos aspectos ambientais e de segurança de seus
produtos e processos de produção.
4. Qualidade e segurança do produto
	Todos os produtos e serviços atendem aos critérios
de segurança e de qualidade da Corbion, conforme
exigido para garantir a conformidade do fornecedor.
5. Propriedade intelectual
	O fornecedor protege todas as informações
confidenciais fornecidas pela Corbion e seus
respectivos parceiros de negócios.
6. Aprovisionamento responsável
	O fornecedor deve procurar garantir que os valores
e requisitos do Código de Fornecedores sejam
respeitados pelos seus próprios fornecedores.
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Código de Fornecedores

Ao assinar abaixo, confirmo agir em conformidade com as normas supracitadas.
Empresa:
Nome:
Cargo:
Data:
Assinatura:

Referências
Diretrizes para Empresas Multinacionais da OCDE
http://www.oecd.org/corporate/mne/
Normas Internacionais de Trabalho
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/lang--en/index.htm

Proprietário do conteúdo: Departamento de
Sustentabilidade
Contato: Diretor Sênior de Sustentabilidade
Aprovado por: VP de aprovisionamento
Entrada em vigor: Dezembro de 2018
Versão: 3.0. Este código substitui o Código de
Fornecedores que entrou em vigor em outubro
de 2015.
Tradução: Este Código é publicado em inglês e
em outros idiomas. A versão em inglês prevalece.
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