PADRÕES AMBIENTAIS, SOCIAIS E
DE GOVERNANÇA DE
FORNECEDORES IMERYS

1 Imerys Supplier ESG Standards

OS COMPROMISSOS DA IMERYS
A Imerys, compromete-se a atuar como um cidadão corporativo responsável em todo o mundo, visando estar
plenamente alinhada e com o intuito de contribuir com o Pacto Global das Nações Unidas e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas . Acreditamos que seja fundamental para o sucesso dos
nossos negócios seguirmos padrões exigentes em termos de conduta social e ambiental e, como parceiros
de negócios , esperamos dos nossos Fornecedores1, que sigam os mesmos princípios. Estes princípios e c
ompromissos são apresentados no Código de Conduta e Ética Empresarial2 (o Código) e constituem a
estrutura na qual se baseiam as ambições do programa de Responsabilidade Social Corporativa do Grupo Imerys,
“SustainAgility”. Os padrões internacionais que inspiraram o Código Imerys, nosso engajamento compartilhado
com a liderança, integridade e transparência, bem como o cumprimento de todas as leis e regulamentações
relevantes resguardam os interesses de todas as partes interessadas.
OS COMPROMISSOS DOS FORNECEDORES
Os seguintes padrões (os Padrões) especificam os requisitos mínimos que a Imerys exige dos seus Fornecedores
para todas as operações realizadas sob o controle próprio do Fornecedor. Os Padrões se baseiam nos princípios
fundamentais dos Direitos Humanos, conforme definidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos (Nações
Unidas 1948), as Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT), as Diretrizes para
Empresas Multinacionais (2011) da Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) e os
Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas (2000).
Os Fornecedores da Imerys deverão respeitar todas as leis e regulamentações aplicáveis.

SAÚDE E SEGURANÇA
•
•

Cumprir todos os regulamentos vigentes no domínio da saúde e segurança ocupacional.
Implementar um sistema de gestão de saúde e segurança em conformidade com os padrões internacionais
reconhecidos.
• Cumprir todas as políticas e protocolos da Imerys no domínio da saúde e segurança ocupacional em todas as
obras realizadas por Fornecedores em instalações Imerys.
• Identificar, analisar e mitigar tanto quanto possível todos os riscos e ameaças à saúde e segurança.
• Tomar as medidas necessárias para prevenir acidentes, ferimentos relacionados ao trabalho e doenças
ocupacionais.
• Garantir que todos os trabalhadores expostos a riscos específicos para a saúde e segurança ocupacional
recebam um treinamento efetivo e adequado.
• Providenciar aos trabalhadores sob a responsabilidade do Fornecedor o equipamento de proteção individual
adequado.
		
CAPITAL HUMANO
•

Respeitar os direitos humanos consagrados no plano internacional de todos os funcionários, empresas
contratadas e empregados de terceiros bem como das comunidades onde vivem.
Prevenir o trabalho infantil em conformidade com as convenções da OIT incluindo a Convenção sobre a
idade mínima e o tipo de trabalho autorizado.
Eliminar todas as formas de trabalho forçado e obrigatório irregular em conformidade com as convenções
da OIT.
Prevenir e tomar medidas corretivas contra todas as formas de assédio ou de discriminação baseadas na
raça, gênero, idade, nacionalidade, religião, orientação sexual, estado civil, estatuto condição parental e
familiar, etnia, deficiência, filiação política ou sindical ou qualquer outra dimensão.
Tomar decisões empregatícias com base em critérios relevantes e objetivos como a competência, a
experiência e o desempenho.
Promover e desenvolver a inclusão para garantir uma diversidade sustentável da força de trabalho.
Preservar a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva. (Nos países onde o direito à liberdade
de associação é regulado, restrito ou proibido por lei, o Fornecedor não inibiráe formas alternativas de
representação livre e independente dos Trabalhadores.)
Aplicar Cumprir os limites legais previstos nas regulamentações locais aplicáveis e/ou em convenções
coletivas aplicáveis no que diz respeito à remuneração dos trabalhadores e às horas de trabalho.

•
•
•
•
•
•
•

1
2

O termo Fornecedor nestes Padrões inclui também as empresas contratadas e subcontratadas da Imerys.
O Código de Conduta e Ética Empresarial da Imerys: www.imerys.com
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GESTÃO AMBIENTAL
•
•
•
•
•
•
•

Cumprir todas as regulamentações ambientais vigentes.
Implementar um sistema de gestão ambiental em sintonia com padrões internacionais reconhecidos.
Cumprir com as políticas e protocolos ambientais da Imerys em todos os trabalhos realizados pelos
Fornecedores em instalações Imerys.
Garantir que todos os riscos e impactos ambientais sejam identificados, avaliados e mitigados tanto quanto
possível.
Minimizar o consumo de energia, água e matérias primas para maximizar o uso sustentável dos recursos.
Limitar a produção de resíduos e promover a valorização e/ou eliminação dos mesmos.
Promover o desenvolvimento e a disseminação de práticas respeitadoras do ambiente, inclusive
providenciando treinamentos efetivos e adequados.

MUDANÇA CLIMÁTICA
•

•

Tomar as medidas necessárias para reduzir os impactos da mudança climática resultantes da cadeia
produtiva do Fornecedor, inclusive definindo metas de redução de emissão de gases de efeito estufa
alinhadas com compromissos internacionais.
Prover informações sobre as emissões de gases de efeito estufa ou dados sobre o consumo de energia
resultantes dos materiais ou serviços fornecidos à Imerys, se solicitado.

CONDUTA EMPRESARIAL
•
•
•

•
•
•

Respeitar todas as regulamentações nacionais e internacionais vigentes antitruste e de controle do
comércio.
Evitar toda e qualquer forma de corrupção pública e privada, passiva e ativa, incluindo a extorsão, o
suborno, o tráfico de influência, os pagamentos de facilitação ou o favoritismo.
Abster-se de apoiar, direta ou indiretamente, grupos armados não governamentais, especialmente através
da extração, transporte, comércio, movimentação ou exportação de minerais (isto é: comprar minerais,
realizar pagamentos, ou ainda proporcionar assistência logística ou equipamentos).
Respeitar os direitos das comunidades locais, sobretudo os grupos mais vulneráveis.
Assegurar o respeito aos direitos humanos por parte das forças de segurança públicas ou privadas
utilizadas para proteger as instalações ou os ativos do Fornecedor.
Prover informações sobre a rastreabilidade das instalações onde são extraídas e processadas as matérias
primas ou onde são fabricados os materiais adquiridos pelo Fornecedor, se solicitado.

GESTÃO DOS PRODUTOS
•
•
•

Respeitar as legislações e normas vigentes no(s) país(es) onde são entregues os produtos do Fornecedor.
Prover informações sobre o registro dos produtos do Fornecedor em jurisdições específicas, quando for o
caso, e se solicitado.
Providenciar informações sobre os impactos ambientais, de saúde e segurança dos produtos do Fornecedor
ou dos processos de fabricação dos materiais ou serviços fornecidos à Imerys, quando solicitado.

O Fornecedor fará de tudo para repercutir estes requisitos junto aos seus próprios Fornecedores, empresas
contratadas e subcontratadas em geral, especialmente junto aos envolvidos na fabricação de produtos ou no
fornecimento de serviços para a Imerys, em particular.
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COM FORNECEDOR
As relações com nossos Fornecedores baseiam-se na confiança e respeito mútuos. Os processos de compra da
Imerys são determinados por critérios de seleção objetivos, justos e leais, visando assegurar um tratamento justo
para com os Fornecedores. Todas as observações, discussões e informações escritas confidenciais transmitidas
por nossos Fornecedores relacionadas com os Padrões serão processadas confidencialmente pela Imerys, por
nossos funcionários e quaisquer outros organismos terceiros autorizados.
Cumprir os requisitos dos Padrões é uma condição prévia para trabalhar com a Imerys. O Fornecedor poderá
comprovar a sua conformidade através de seu próprio código de conduta, desde que seja equivalente. A Imerys
fará uma verificação de conformidade através da(s) seguinte(s) medida(s) de controle:
•
•
•

Declaração: Todos os Fornecedores devem assinar a declaração a seguir, pela qual comprometem-se a
respeitar os Padrões.
Autoavaliação : a Imerys poderá pedir, dentro de limites razoáveis, aos Fornecedores que preencham um
questionário específico sobre a conformidade com os Padrões.
Auditoria: a Imerys ou uma entidade terceira atuando em nome da Imerys poderá realizar, dentro de limites
razoáveis, uma verificação nas instalações ou à distância para comprovar a conformidade do Fornecedor com
os Padrões.

A Imerys reserva-se o direito de decidir e implementar imediatamente as ações necessárias para mitigar as
consequências de uma não conformidade do Fornecedor com os Padrões. No caso de
existir uma suspeita razoável de violação grave dos Padrões diretamente por parte do
Fornecedor, ou de violação grave dos Padrões indiretamente por parte de qualquer terceiro associado ao
Fornecedor, a Imerys poderá suspender ou rescindir a relação com este Fornecedor ou tomar quaisquer
outras medidas que lhe pareçam necessárias, sem qualquer responsabilidade para com o Fornecedor.
Suspeitas de violação do Código de Conduta e Ética Empresarial cometidas pela Imerys ou seus funcionários
devem ser comunicadas à Imerys, ou notificadas através da nossa linha direta whistleblowing (denúncia de
irregularidades), uma linha segura e confidencial.

AUTO DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR
NOME DA EMPRESA:
NÚMERO FISCAL OU NÚMERO DE IVA DA EMPRESA:
DADOS DA EMPRESA:

Rua

				

Cidade

				

País

				

Código postal

Pela presente, confirmamos que lemos, entendemos e aceitamos cumprir os termos dos Padrões Ambientais,
Sociais e de Governança de Fornecedores Imerys. Entendemos e aceitamos que a Imerys pode decidir e
implementar imediatamente as ações necessárias para mitigar as consequências de uma não conformidade do
Fornecedor com os Padrões. No caso de existir uma suspeita razoável de violação grave dos Padrões diretamente
por parte do Fornecedor, ou de violação grave dos Padrões indiretamente por parte de qualquer terceiro associado
ao Fornecedor, a Imerys poderá suspender ou rescindir a relação com este Fornecedor ou tomar quaisquer outras
medidas que lhe pareçam necessárias, sem qualquer responsabilidade para com o Fornecedor.
NOME:
CARGO:
ASSINATURA:
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