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Crown Holdings, Inc., através da sua família mundial de empresas, está empenhada em atuar de forma 

ética e responsável em todas as facetas das nossas operações. 

 
Sustentabilidade é um valor básico da Crown. Um fator-chave do Código de Conduta do Fornecedor da 

Crown é assegurar que os nossos fornecedores compreendem e estão alinhados com os nossos valores 

de sustentabilidade. Encorajamos os nossos fornecedores a trabalhar continuamente para implementar 

princípios de desenvolvimento sustentável como os do nosso Código de Fornecedores nas suas 

próprias operações e na sua cadeia de fornecimento. 

 
Na Crown, o compromisso ambiental é uma parte fundamental da nossa filosofia empresarial. A Crown 

reconhece que a proteção da saúde humana e do ambiente é uma boa prática empresarial que conserva 

os recursos e salvaguarda os empregados, os clientes, o público em geral e o meio ambiente. 

 
Qualquer empresa responsável deve considerar os potenciais impactos ambientais dos processos 

diários de tomada de decisões empresariais, juntamente com as oportunidades de conservação dos 

recursos naturais, redução das fontes, reciclagem de materiais e controlo da poluição para assegurar ar 

e água mais limpos e a redução dos resíduos dos aterros. A Crown exige que os seus fornecedores 

conduzam os seus negócios de acordo com todas as leis ambientais aplicáveis e recomenda vivamente 

que os seus fornecedores adotem práticas sustentáveis na condução das suas operações, de modo a 

conservar os recursos naturais e minimizar o seu impacto ambiental. 

 

A Crown espera que os seus fornecedores apoiem e respeitem a proteção dos direitos humanos e 

garantam que não sejam cúmplices de violações dos direitos humanos. A Crown espera que os seus 

fornecedores sigam práticas de emprego universalmente aceitas e que deem prioridade à saúde e 

segurança. Espera-se que os fornecedores cumpram todas as leis laborais aplicáveis, incluindo as 

relacionadas com salários, horas extraordinárias, férias, ausências, deficiência, horário máximo de 

trabalho e direito legal ao trabalho. 

 
Aprovisionamento Responsável e Ético 

O Aprovisionamento Responsável e Ético engloba todas as medidas concebidas e tomadas para 

garantir que o aprovisionamento é feito de forma ética e é social e ambientalmente responsável. Agora, 

mais do que nunca, as pessoas preocupam-se com a origem dos seus produtos e com a forma como 

foram produzidos (até à fonte material). As empresas têm sido pressionadas pelos intervenientes a 

abordar estas preocupações ou a enfrentar danos de reputação e possivelmente sanções 

regulamentares. Além disso, o clamor público, as ações regulamentares, e a preocupação dos 

investidores, podem todos causar um efeito dominó provocando atrasos de produção dispendiosos à 

medida que os fornecedores se esforçam por assegurar substituições mais sustentáveis e de origem 

ética. 

 
Objetivos do Aprovisionamento Responsável e Ético: 

O objetivo do programa de Aprovisionamento Responsável e Ético da Crown é identificar e eliminar 

quaisquer práticas ambientais e sociais negativas desalinhadas com a missão e visão de Crown. 

O programa de Aprovisionamento Responsável e Ético da Crown concentra-se especificamente nas 

matérias-primas e serviços que são fundamentais e essenciais para o nosso negócio. Abaixo está um 

resumo dos objetivos do nosso programa: 
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Alavancas de implementação do Programa de Aprovisionamento Responsável e Ético da 

Crown: A procura da excelência e da melhoria contínua é uma faceta importante da forma como 

Crown conduz os negócios. A Crown encoraja e recomenda que os fornecedores: 

- Melhorem continuamente os seus produtos e/ou serviços de modo a melhorar a qualidade, 

reduzir os custos e reduzir o impacto dos seus produtos no ambiente. 

- Mantenham registos precisos da cadeia de abastecimento. 

- Identifiquem, estabeleçam metas e implementem planos de ação para reduzir os impactos 

ambientais nas áreas de utilização de água e energia, descarga de águas residuais, emissões 

de gases com efeito de estufa, geração de resíduos, utilização de aterros sanitários e 

embalagem 

- Esforçem-se por reduzir as suas pegadas ambientais, empenhando-se na melhoria contínua 

em questões de sustentabilidade e apoiem a realização dos objetivos do programa de 

sustentabilidade da Crown. 

- Procurem matérias-primas a partir de fontes sustentáveis onde compatíveis com as 

necessidades dos processos de produção da Crown. 

O processo de melhoria contínua do Programa de Aprovisionamento Responsável e Ético da Crown 

inclui a utilização das seguintes alavancas de implementação ao longo do tempo: 

1- A Crown aumentará o seu programa contínuo de aprovisionamento responsável a nível mundial, 

dando prioridade às categorias de compra mais frequentes e/ou maiores da empresa. Estas 

categorias constituem as maiores parcelas do nosso gasto global. Pequenas alterações a tais 

compras poderiam afetar significativamente tanto os impactos causados, como o progresso da 

empresa. 

 
2- A Crown utilizará a oportunidade criada por novas negociações contratuais ou processos de 

revisão/renovação/reavaliação para incorporar critérios sociais e ambientais nas decisões de 

aprovisionamento. Isto inclui, mas não se limita a, assegurar que o Código de Conduta do 

Fornecedor da Crown seja compreendido e aceito, e quaisquer perguntas necessárias sejam 

feitas através das nossas avaliações de aprovisionamento. 

 

3- Para bens e serviços essenciais adquiridos pela empresa que Crown determine serem mais 

suscetíveis de ter impactos sociais e/ou ambientais negativos devido à influência de qualquer 

um dos fatores abaixo indicados, Crown considerará a possibilidade de recorrer a avaliações e 

auditorias de terceiros: 

Objetivos do Aprovisionamento 
Responsável e Ético 

- Até 2025, 75% das principais matérias-primas e fornecedores de serviços (por 

gastos) da Crown sejam avaliados e cumpram as políticas e requisitos do 

Aprovisionamento Responsável e Ético da Crown 

- Até 2025, todos os fornecedores que Crown determinar como de alto risco sob 

os nossos padrões de Aprovisionamento Responsável e Ético sejam avaliados 

por auditorias de terceira parte 

- Até 2030, de matérias-primas essenciais e de fornecedores de serviços essenciais 

(por gastos) sejam avaliados e cumpram as políticas e requisitos do 

Aprovisionamento Responsável e Ético da Crown. 
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a. falta de regulamentação e de aplicação da lei na região de onde provêm. 

 

b. Desafios intrínsecos específicos da indústria e riscos de reputação identificados 

pelos intervenientes, academia, indústria e organizações da sociedade civil. 

c. falta de transparência e/ou rastreabilidade da cadeia de abastecimento. 

d. risco de continuidade do fornecimento de entradas de produtos críticos. 

4- Como prova de conformidade com os requisitos do Programa de Aprovisionamento 

Responsável e Ético da Crown, a empresa aceitará verificações de terceiros oferecidas por 

fornecedores e/ou os seus subfornecedores quando esses terceiros são considerados pela 

Crown e pelas partes interessadas como uma fonte de verificação credível. Atualmente, essa 

lista incluiria Ecovadis, SEDEX e ASI, entre outros. 

 
5- De acordo com a nossa própria agenda e em resposta aos pedidos dos clientes, a Crown 

encorajará os nossos parceiros fornecedores a aderir e manter a adesão à Iniciativa de 

Comércio Ético (ETI) ou organizações comerciais éticas semelhantes, e à Iniciativa de Gestão 

do Alumínio (ASI). 

 
6- A Crown implantará um Programa de Formação em Aprovisionamento Responsável e 

Ético para as suas equipas de compras a nível mundial. 
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