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POLÍTICA DE FORNECEDORES  

 

A Brambles está empenhada em ser um parceiro responsável e valioso na cadeia de abastecimento, 

continuando a desenvolver um negócio sustentável que serve os seus clientes, colaboradores e partes 

interessadas e as comunidades onde vivem. 

 

É essencial para o sucesso a longo prazo da Brambles possuir uma base de fornecedores forte e 

dinâmica. A Brambles apoia-se na experiência e competência dos fornecedores para responder às 

necessidades em constante mudança dos clientes, e só trabalhamos com fornecedores que respeitem 

todas as leis aplicáveis, incluindo todas as legislações laborais, de emprego, ambientais, de direitos 

humanos, salariais e de horas, saúde e segurança aplicáveis. 

 

Na Brambles estamos empenhados em alcançar o Zero Harm. Isto significa que estamos a trabalhar no 

sentido de que não ocorra nenhum acidente, nenhum dano ambiental e nenhum impacto negativo 

nos direitos humanos. Este compromisso está definido no nosso Estatuto de Zero Harm. Tal como em 

relação aos nossos colaboradores, esperamos que os nossos fornecedores trabalhem em segurança e 

respeitem o ambiente e direitos humanos. 

 

A Brambles está empenhada em trabalhar com os seus fornecedores para desenvolver cadeias de 

abastecimento mais eficientes, seguras e sustentáveis ao cumprir os princípios e valores definidos no 

seu Código de Conduta e Estatuto de Zero Harm, os quais são implementados através de políticas 

empresariais locais, nomeadamente: 

 

• Todos os negócios devem ser realizados de acordo com as leis e regulamentos dos países nos 

quais o negócio está localizado; 

 

• Esperamos que os nossos fornecedores concorram de forma justa nos mercados onde operam; 

 

• Esperamos que os nossos fornecedores cumpram os princípios estipulados na Política 

Antissuborno. As práticas corruptas são inaceitáveis. Não serão efetuados nem aceites subornos ou 

pagamentos semelhantes por qualquer parte. Além disso, os fornecedores não devem oferecer 

presentes que ultrapassem um valor modesto a qualquer colaborador da Brambles. Nenhum 

colaborador da Brambles aceitará presentes que ultrapassem um valor modesto, e não serão 

aceites quaisquer presentes ou hospitalidade no período antecedente ou durante um processo de 

concurso ou de negociações contratuais; 

 

• Os nossos fornecedores reconhecem que o equipamento da Brambles (paletes, RPC e contentores) 

são sempre propriedade da Brambles. Exceto se especificamente acordado por escrito, não 

vendemos o nosso equipamento e temos o direito a recuperar o nosso equipamento. 

 

• As palavras e ações dos nossos fornecedores devem mostrar respeito pelo amplo leque de pessoas 

e culturas com quem trabalhamos e pelos seus direitos humanos; 

 

• Esperamos que os nossos fornecedores desenvolvam e mantenham uma cultura de diversidade e 

inclusão; 

 

• Esperamos que os nossos fornecedores cumpram os princípios descritos na declaração de direitos 

humanos no Código de Conduta e na nossa Política de Direitos Humanos. Têm de cumprir os 

mesmos requisitos de idade mínima para início da vida ativa e garantir que todas as formas de 

trabalho forçado são proibidas nas respetivas empresas, bem como nas empresas que formam as 

suas cadeias de abastecimento; 
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• Como temos de trabalhar em segurança e aplicar as melhores práticas do trabalho relativamente a 

saúde, segurança e bem-estar, também os nossos fornecedores o devem fazer; 

 

• Esperamos que os nossos fornecedores sigam os princípios definidos no nosso compromisso de 

Zero Harm. 

 

• É um requisito mínimo que todas as operações dos fornecedores cumpram todas as leis e 

regulamentos ambientais relevantes; 

 

• Os nossos fornecedores devem procurar minimizar a sua pegada ambiental, ajudando, por sua vez, 

a Brambles a minimizar os efeitos negativos dos seus clientes no ambiente; 

 

• Esperamos que os nossos fornecedores tenham uma abordagem proativa face à gestão de risco 

ambiental e façam a gestão dos recursos naturais de forma responsável; e 

 

• Exigimos que os grandes fornecedores em sectores com um elevado impacto ambiental 

comprovem os sistemas que utilizam para garantir um bom desempenho ambiental. 

 

A Brambles irá: 

 

• ser justa e honesta em todos os negócios com os fornecedores e subcontratantes e efetuar 

pagamentos de acordo com os termos acordados; 

 

• utilizar processos transparentes e adequados para adquirir bens e serviços; 

 

• propiciar um ambiente que permita e incentive a partilha de informação e ideias entre a Brambles e 

os seus fornecedores; 

 

• desenvolver e divulgar publicamente indicadores de base que informem: 

– a nossa conduta e negócios enquanto adquirentes de bens e serviços; e 

– o desempenho ambiental e social dos nossos fornecedores. 

 

• dar preferência aos fornecedores que possam demonstrar o seu compromisso para o desempenho 

da sustentabilidade; e 

 

• desenvolver e usar medidas adequadas para avaliar o desempenho de fornecedores estratégicos e 

daqueles que trabalham em áreas ou atividades que são consideradas pela Brambles como sendo 

de maior risco. A Brambles espera que os seus fornecedores sejam transparentes avaliando 

regularmente o seu desempenho. 

 

Os negócios da Brambles irão desenvolver e implementar quadros de processo e de relatórios que 

podem ser desenvolvidos e administrados por todo o Grupo ao nível operacional, incluindo 

indicadores de desempenho chave. Além disso, os negócios da Brambles podem ter políticas de 

aprovisionamento específicas, as quais têm de ser cumpridas pelos fornecedores relevantes (por 

exemplo, madeira). 

 

Os fornecedores e colaboradores devem comunicar quaisquer questões ou preocupações. Em caso de 

dúvida, procure ajuda junto do seu diretor de linha ou de qualquer membro do Departamento Legal. 

 

A responsabilidade de implementação desta política e avaliação é da equipa de Liderança Executiva da 

Brambles. 
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Esta política será revista regularmente. A primeira revisão será realizada 12 meses após a sua 

implementação inicial e, posteriormente, de dois em dois anos. 


