
PRINCÍPIOS DE 
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL



Na Philip Morris International (PMI), estamos empenhados 

em fazer negócios em consonância com princípios 

internacionalmente reconhecidos de direitos humanos, 

gestão ambiental, integridade nos negócios e combate 

à corrupção. Esses valores nos unem, orientam e estão 

consagrados no nosso compromisso com os direitos 

humanos e em nosso Guia para o Sucesso. Eles também 

refletem nosso compromisso com os Dez Princípios do 

Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU)  

e com os Princípios Orientadores sobre Empresas  

e Direitos Humanos da ONU.

02



Esses valores incluem a maneira como trabalhamos com nossos fornecedores 

em toda a nossa cadeia de fornecimento. Este documento descreve nossos 

Princípios de fornecimento responsável, estipulando os requisitos de processo e 

desempenho aplicáveis a todos os fornecedores que fazem negócios com a PMI. 

Por meio da aplicação desses requisitos, nossa meta é alcançar melhorias mensuráveis 

e tangíveis em nossa cadeia de fornecimento. Contamos com o compromisso e o 

apoio de nossos fornecedores para promover melhorias contínuas e nos ajudar a 

alcançar esse objetivo.

Ao longo dos anos, temos trabalhado com muitos de nossos fornecedores em 

iniciativas importantes, como nossos programas de Boas práticas agrícolas e 

Práticas de trabalho agrícola. Agradecemos pelos esforços de nossos fornecedores 

ao contribuir com a nossa meta de adquirir os produtos e serviços de maneira 

responsável e criar valor sustentável em toda a nossa cadeia de fornecimento.

Com base em nossa colaboração já existente, planejamos implementar 

com nossos fornecedores um programa de sustentabilidade líder no setor. 

Acreditamos que nossos esforços conjuntos para estabelecer uma cadeia de 

fornecimento mais sustentável oferecerão amplas oportunidades para fortalecer 

nossas relações comerciais e criar valor para nossas respectivas empresas.

Esperamos que todos os nossos fornecedores implementem os Princípios de 

fornecimento responsável de maneira diligente e transparente. Em particular, 

pedimos a eles que:

 •  Implementem processos ou aprimorem sistemas existentes que 

permitam aos fornecedores identificar, evitar ou mitigar riscos e 

impactos em suas próprias operações e em suas relações comerciais.

 •  Avaliem suas operações e sua cadeia de fornecimento com base nos 

Princípios de fornecimento responsável ou em quaisquer normas 

similares baseadas no Pacto Global da ONU e nos Princípios  

Orientadores da ONU.

 •  Comuniquem-se e dialoguem ativamente com seus trabalhadores, 

fornecedores e partes interessadas, para que possam chamar  

atenção para possíveis áreas de preocupação.
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Tratar as pessoas com respeito e dignidade é crucial na maneira como 

fazemos negócios na PMI. Nosso compromisso de 2015 com o Pacto Global 

da ONU atuou como um catalisador para uma abordagem mais sistemática dos 

direitos humanos, alinhada aos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos da ONU. Esperamos que nossos fornecedores façam o mesmo. Para 

tanto, nossos fornecedores devem ter políticas e processos em vigor que sejam 

apropriados ao seu tamanho e a suas circunstâncias, incluindo:

 •  O compromisso, assumido em suas políticas, de respeitar os 

direitos humanos;

 •  Um processo de due diligence em direitos humanos para 

identificar, prevenir, mitigar e prestar contas de impactos sobre 

direitos humanos; e

 •  Processos, inclusive mecanismos de queixa sempre que possível, 

para permitir a remediação de impactos adversos sobre os direitos 

humanos que possam causar ou para os quais possam contribuir.

DIREITOS  
HUMANOS
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Espera-se dos fornecedores da PMI que identifiquem, evitem e lidem com 

os impactos negativos sobre todos os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos, inclusive, entre outros, os seguintes: 

Trabalho forçado e tráfico de pessoas 

Não utilizar nem tolerar o uso de mão-de-obra forçada ou traficada. 

Diligentemente identificar e lidar com qualquer forma de escravidão moderna 

nas operações e na cadeia de fornecimento, incluindo trabalho em cárcere, 

servil, escravo ou qualquer outra forma de trabalho forçado. Empréstimos ou 

adiantamentos salariais devem ser baseados em termos justos, claramente 

explicados ao trabalhador, mutuamente acordados e que não exijam que o 

trabalhador permaneça com o empregador até que o reembolso seja concluído. 

Não reter nem confiscar os documentos pessoais de nenhum trabalhador, 

inclusive passaportes. Não permitir que os trabalhadores paguem taxas de 

recrutamento, processamento ou preenchimento de vaga e acordar com todos 

os trabalhadores os termos de seus respectivos contratos de trabalho por escrito 

no momento do recrutamento. 

Trabalho infantil 

Não usar trabalho infantil. Menores de idade podem ser empregados em 

circunstâncias limitadas, desde que tenham pelo menos 15 anos de idade, a idade 

mínima legal para trabalhar ou a idade de conclusão do ensino obrigatório, o que 

for maior. Trabalhadores menores de 18 anos não podem fazer trabalho que possa 

comprometer sua saúde, segurança ou seu desenvolvimento emocional nem 

trabalho que envolva a promoção e venda de produtos de tabaco.



Horas de trabalho 

Conceder aos trabalhadores tempo de descanso. As horas de trabalho regulares 

devem cumprir as leis do país e não exceder regularmente 48 horas por semana.  

Dar aos trabalhadores um dia de folga, pelo menos 24 horas consecutivas, a 

cada sete dias. Dar aos trabalhadores férias e licenças. Incluindo horas extras, 

limitar a semana de trabalho a 60 horas e obter o consentimento voluntário dos 

trabalhadores para horas extras.

Salários e benefícios 

Remunerar adequadamente os trabalhadores. A remuneração deve ser suficiente 

para atender as necessidades básicas dos trabalhadores e de suas famílias e gerar 

renda discricionária. Os salários devem cumprir ao menos os padrões legais mínimos 

ou corresponder aos salários comparáveis do setor, caso não haja exigências legais 

de salário. Pagar os salários regularmente e na íntegra e conceder aos trabalhadores 

os benefícios e licenças aos quais tiverem direito por lei. Não usar deduções salariais 

como medida disciplinar.

Tratamento justo e igualitário 
Manter práticas de trabalho e um ambiente de trabalho inclusivo e profissional.  

Não tolerar comportamentos ofensivos, degradantes ou abusivos nem discriminação 

de qualquer tipo. Oferecer oportunidades iguais de contratação e emprego e não 

discriminar com base em características pessoais. Tomar decisões de trabalho de 

maneira objetiva, com base em méritos.

Segurança do local de trabalho 

Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável para prevenir acidentes 

e lesões. Identificar, avaliar e controlar riscos ocupacionais de saúde e segurança. 

Nos casos em que os riscos não possam ser controlados de forma eficaz na fonte, 

certificar-se de que os trabalhadores tenham e utilizem equipamentos de proteção 

individual apropriados. Oferecer regularmente aos trabalhadores treinamento em 

saúde e segurança e manter registros adequados. As acomodações, sejam elas 

fornecidas diretamente ou por meio de terceiros, devem ser limpas, seguras e 

atender as necessidades básicas dos trabalhadores. 
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Liberdade de associação 

Adotar uma atitude aberta com relação às atividades de sindicatos trabalhistas 

e outras organizações de trabalhadores. Respeitar e não interferir no direito dos 

trabalhadores de formar ou associar-se a um sindicato ou a uma organização 

representante de sua própria escolha. Reconhecer o direito dos trabalhadores  

à negociação coletiva. Reconhecer o acesso dos representantes dos  

trabalhadores para que realizem suas funções de representantes no local de  

trabalho e comuniquem-se abertamente a respeito de condições de trabalho,  

sem medo de discriminação, represálias, intimidação ou assédio. 

Direitos fundiários 

Respeitar os direitos e títulos de indivíduos e comunidades locais, inclusive 

comunidades indígenas, sobre suas terras e recursos naturais. Participar de 

negociações justas com proprietários de terras locais a respeito do uso e da 

transferência de terrenos. Não se envolver em aquisições contenciosas de direitos 

fundiários em larga escala nem em nenhuma aquisição de terras que resulte no 

deslocamento involuntário de pessoas. Espera-se dos fornecedores que sejam 

transparentes em todas as tomadas de decisão relativas ao uso ou à transferência  

de terras e que cumpram os princípios de consentimento livre, prévio e informado. 

Fornecimento de minerais 

Ter uma política implementada para assegurar razoavelmente que o tântalo, o 

estanho, o tungstênio e o ouro utilizados nos materiais fabricados não financiem 

nem beneficiem grupos armados na República Democrática do Congo nem em 

nenhum país adjacente ou qualquer outro país que seja eventualmente identificado 

como estando em conflito com os regulamentos de minerais. Exercer due diligence 

sobre a origem e a cadeia de custódia desses minerais e disponibilizar medidas de 

due diligence à PMI mediante solicitação.

Dependendo do setor, da localização e do contexto de operação dos fornecedores 
da PMI ou terceiros, os fornecedores talvez precisem levar em consideração 
outras questões de direitos humanos, nomeadamente, aquelas relacionadas a 
comunidades locais e grupos vulneráveis que requeiram atenção especial, e conduzir 
procedimentos de due diligence para identificar, prevenir, mitigar e prestar contas 
dos impactos sobre os direitos humanos desses grupos.
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RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL

Conformidade ambiental 

Obter todas as licenças e registros ambientais necessários e documentá-los 

adequadamente para suas operações. Fornecer treinamento aos funcionários 

pertinentes para garantir que conheçam e cumpram as condições das licenças  

e outras exigências ambientais legais.

Gestão ambiental 

Implementar um sistema, adequado ao seu tamanho e a suas circunstâncias,  

para gerenciar os aspectos ambientais de suas operações, incluindo medidas  

para avaliar, controlar e minimizar impactos ambientais. Implementar políticas 

adequadas para incorporar práticas ambientais a suas operações e atividades,  

e atribuir cargos designados dentro de sua organização para ficarem responsáveis  

por assuntos ambientais. Tomar medidas imediatas para prevenir ou remediar 

incidentes e melhorar continuamente seu desempenho ambiental.
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Minimização de resíduos e consumo de recursos 

Minimizar o consumo de recursos naturais, evitar a poluição e reduzir a geração 

de resíduos, águas residuais, emissões de carbono e outros impactos ambientais 

associados a suas operações e a seus produtos, em conformidade com os princípios 

de prevenção. Estabelecer metas para as melhorias, medir o desempenho e produzir 

relatórios sobre os mesmos.
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INTEGRIDADE 
NOS NEGÓCIOS

10

Promover e vender com integridade  

Fumar provoca doenças graves e vicia. Para os fornecedores envolvidos no marketing 

e nas vendas de nossos produtos, promovê-los e vendê-los apenas para adultos.  

Os produtos e as atividades de marketing e vendas da PMI não são destinados a 

menores, a não fumantes ou a não usuários de produtos que não geram fumaça.

Suborno e corrupção 

Não subornar ninguém em nenhum lugar, por nenhum motivo nem permitir que 

nenhuma outra pessoa suborne em seu nome. Oferecer ou aceitar qualquer coisa de 

valor – inclusive dinheiro, presentes, favores, entretenimento ou até mesmo emprego 

para um parente de um funcionário do governo – pode ser interpretado como 

tentativa de influenciar as ações ou decisões profissionais de uma pessoa e, portanto, 

como suborno. Não fazer “pagamentos facilitadores” – pequenos pagamentos, em 

dinheiro ou em espécie, para agilizar uma ação que um funcionário do governo 

deveria tomar rotineiramente. Manter livros contábeis e registros precisos mostrando 

todos os casos em que algo de valor for fornecido para um funcionário do governo.

Concorrência justa 

Concorrer de maneira justa, com base na qualidade dos produtos ou serviços,  

na inovação, no preço, na promoção ou em outros meios legítimos. Entender  

e cumprir as exigências das leis de concorrência aplicáveis aos negócios e não  

se comportar de maneira anticoncorrencial.

Informações confidenciais e propriedade intelectual 

Proteger as informações confidenciais da PMI. Usar essas informações  

apenas para os fins autorizados para uso pelo acordo contratual.  

Não compartilhar informações confidenciais sem o consentimento da  

PMI. Não coletar informações confidenciais sobre ou de outras empresas.  

Proteger de maneira adequada as informações confidenciais e privadas  

dos trabalhadores. Respeitar os direitos de propriedade intelectual e o  

know-how da PMI e de outras empresas.



Conflitos de interesse 

Informar à PMI sobre qualquer situação que possa gerar conflito de interesses na sua 

relação com a PMI. Conflitos de interesses geralmente ocorrem em situações em que 

a objetividade na execução do trabalho é, ou pode ser, prejudicada por um interesse 

pessoal. Tais situações podem envolver organizações, indivíduos ou ambos.

Comércio ilegal 

Atuar em negócios legítimos. Não tolerar, facilitar nem apoiar falsificação,  

contrabando ou outros crimes relacionados, tais como lavagem de dinheiro.
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IMPLEMENTAÇÃO
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Para ajudar os fornecedores da PMI a seguirem nossos Princípios de 

fornecimento responsável, desenvolvemos um Guia de implementação 

abrangente, que explica nossas expectativas de maneira mais detalhada  

e visa a auxiliar nos esforços dos fornecedores para implementar esses 

Princípios em suas operações e seus relacionamentos comerciais. Ele inclui 

recomendações sobre como seguir os Princípios e fornece sugestões de 

controles operacionais, documentação e sistemas de gestão.



Identificar riscos e impactos e encontrar maneiras adequadas de reagir a eles 

pode levar tempo. No entanto, esperamos que os fornecedores se comprometam 

de boa fé a implementar os Princípios de fornecimento responsável, mantendo-nos 

informados de seus progressos mensuráveis e esforços de melhoria contínuos. Em 

casos individuais, trabalharemos com os fornecedores para lidar com os desafios 

identificados. Contudo, se não houver um compromisso claro de prevenir, mitigar  

e prestar contas dos impactos negativos, ou caso haja uma falta persistente de ação 

e melhorias, consideraremos a rescisão do contrato. Reservamo-nos no direito de 

rescindir contratos imediatamente em caso de violação grave dos Princípios de 

fornecimento responsável. O desempenho de sustentabilidade dos fornecedores  

será de grande importância em nossa decisão de iniciar ou continuar uma relação  

de negócios.

Os Princípios de fornecimento responsável não criam nenhum direito além daqueles 

incluídos na relação contratual entre a PMI e um fornecedor da PMI ou quaisquer  

outras partes; eles não constituem promessas nem garantias.

Nosso Código de práticas de trabalho agrícola e nosso Programa de boas práticas 

agrícolas permanecem aplicáveis às fazendas com as quais nós ou nossos fornecedores 

temos ou têm contratos para o cultivo de tabaco para a PMI.

Os fornecedores podem demonstrar que aderem aos Princípios de fornecimento 

responsável cumprindo normas ou esquemas de certificação comparáveis baseados  

no Pacto Global da ONU e nos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 

Humanos da ONU.
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INFORMAR
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Defendemos firmemente uma cultura onde é possível se manifestar sem medo  

de retaliação contra aqueles que informam uma violação real ou uma suspeita  

de violação dos Princípios de fornecimento responsável. Consequentemente, 

pedimos a nossos fornecedores que:

 •  Ofereçam aos trabalhadores meios facilmente acessíveis para  

que possam expor preocupações de maneira anônima e que  

os protejam contra retaliação.

 •  Mantenham sistemas e processos para investigar as questões 

levantadas e tomem as medidas cabíveis, protegendo a 

confidencialidade de todos os envolvidos.

 •  Desenvolvam os meios para que indivíduos e partes interessadas  

de fora da organização exponham preocupações e que lidem  

com tais preocupações o quanto antes.

 •  Informem a PMI por meio do contato principal na PMI de  

quaisquer preocupações ou suspeitas de violação dos  

Princípios de fornecimento responsável.



AVALIAÇÕES
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A visibilidade é um aspecto chave na supervisão da implementação dos 

Princípios de fornecimento responsável, para que possamos ver como  

aqueles com quem fazemos negócios previnem, mitigam e prestam  

contas de impactos negativos. 

A PMI verificará a adesão dos nossos fornecedores a estes Princípios por meio 

de avaliações internas e externas e espera que os fornecedores tomem medidas 

concretas para corrigir quaisquer deficiências identificadas na aplicação destes 

Princípios.



Philip Morris International, Inc. 2017

Os Princípios Responsáveis de Fornecimento foram traduzidos em diversos idiomas com base na 
versão em inglês, que é o idioma original. No caso de qualquer conflito, confusão ou ambiguidade 
entre a versão em inglês e as versões traduzidas, a versão em inglês terá prioridade.


