
A Crown Holdings, Inc., por meio de seu grupo mundial de empresas (“Crown”), está 
comprometida em agir de forma ética e responsável em todas as facetas de nossas 
operações.  O Código de Conduta e Ética nos Negócios da Crown (o “Código da Crown”), 
que se aplica a diretores, executivos e empregados da Crown e está disponível em 
seu site*. rege sua própria conduta. Nesse documento, a Crown se compromete a 
seguir as disposições e o espírito da lei nos países em que atua e exige que todos os 
seus empregados se esforcem para seguir os mais altos padrões de ética, moralidade, 
honestidade e decência no desempenho de suas funções.

Este Código de Conduta do Fornecedor (o “Código do Fornecedor”) que é informado 
pelo Código da Crown e outros princípios públicos importantes, como o Pacto Global 
das Nações Unidas, foi projetado para alinhar os objetivos éticos e a conduta de todos 
os fornecedores da Crown, em todo o mundo, com os padrões que a Crown aplica 
ao seu próprio pessoal.  A Crown espera que cada fornecedor cumpra os princípios 
descritos abaixo, ou as disposições comparáveis de seu próprio código de conduta em 
todas as suas negociações com a Crown.

A sustentabilidade é um valor básico na Crown. Um aspecto essencial deste Código do 
Fornecedor é garantir que nossos fornecedores entendam e estejam alinhados com 
nossos valores de sustentabilidade. Incentivamos nossos fornecedores a trabalhar 
continuamente para implementar princípios de desenvolvimento sustentável, como 
os deste Código do Fornecedor, em suas próprias operações e em sua cadeia de 
suprimentos.

Um fornecedor da Crown é qualquer terceiro com quem a Crown tenha um relacionamento comercial 
ativo para o fornecimento de produtos ou serviços, que inclui fornecedores de matérias-primas e 
máquinas, fornecedores de outros produtos e serviços, contratados, consultores, corretores e agentes.

A Crown se reserva o direito de adicionar ou modificar este Código do Fornecedor de tempos em tempos. 
Espera-se que os fornecedores cumpram a versão mais recente deste Código do Fornecedor que é 
publicada no site da Crown em www.crowncork.com/supplier-code-conduct ou de outra forma fornecido 
diretamente a eles.

A quem se aplica o código do fornecedor?

Código de Conduta 
do Fornecedor

Os princípios do código do fornecedor

Todos os fornecedores devem respeitar os seguintes princípios:

Cumprimento da lei

Os fornecedores devem cumprir as disposições e o espírito de todas as leis, regras, regulamentos e 
ordens de todos os órgãos governamentais no desempenho de seus negócios. 

Direitos humanos/Práticas de emprego/Saúde e segurança

A Crown espera que 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 seus fornecedores 
sigam práticas de emprego universalmente aceitas e priorizem a saúde e a segurança.  *(www. https://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics)

http://www.crowncork.com/supplier-code-conduct
http://www.crowncork.com/investors/corporate-governance/code-business-conduct-and-ethics


Meio ambiente

Na Crown, o compromisso ambiental é uma parte fundamental da nossa filosofia de negócios.  A Crown 
reconhece que a proteção da saúde humana e do meio ambiente é uma prática comercial sólida que 
conserva recursos e protege empregados, clientes, o público em geral e o meio ambiente.  

Qualquer empresa responsável deve considerar os possíveis impactos ambientais de seus processos 
diários de tomada de decisões de negócios, além de oportunidades para conservação de recursos 
naturais, redução de fontes, reciclagem de materiais e controle de poluição para garantir ar e água 
mais limpos e a redução de resíduos em aterros sanitários.  A Crown exige que seus fornecedores 
realizem negócios de acordo com todas as leis ambientais aplicáveis e recomenda fortemente que 
seus fornecedores adotem práticas sustentáveis na condução de suas operações, a fim de conservar os 
recursos naturais e minimizar seu impacto ambiental. 

Integridade nos negócios e Anticorrupção

Para apoiar os valores de ética, moral, honestidade e decência da Crown em seu trabalho, a Crown exige 
o seguinte de seus fornecedores:

Conformidade com leis antitruste/concorrência – Os fornecedores cumprirão totalmente as leis antitruste 
e de concorrência dos países nos quais fazem negócios.  Ou seja, os fornecedores não se envolverão em 
licitações colusivas, fixação de preços, discriminação de preços ou quaisquer outras práticas comerciais 
desleais que violem as leis antitruste e de concorrência aplicáveis.

Anti-suborno/Anticorrupção – Nenhum empregado da Crown ou terceiros agindo em nome da Crown 
podem pagar, oferecer ou prometer pagar ou autorizar o pagamento a qualquer parte, pública ou 
privada, em qualquer país, a fim de garantir um benefício impróprio para a Crown. Nem podem aceitar ou 
solicitar tal pagamento. Os fornecedores não devem se envolver em pagamentos, ofertas ou solicitações 
indevidas feitas para o pessoal da Crown.  Presentes razoáveis, não monetários, com um valor simbólico 
ou nominal (modesto), bem como refeições e entretenimento razoáveis para fins comerciais legítimos, 
são aceitáveis, desde que não sejam solicitados e não possam ser interpretados como suborno, propina 
ou outras formas de compensação para a Crown.  É estritamente proibido dar a qualquer pessoal da 
Crown qualquer presente em dinheiro (incluindo equivalentes a dinheiro, como cartões-presente, ações 
ou títulos) ou qualquer empréstimo pessoal, independentemente do valor.

A Crown requer o seguinte:

Os fornecedores não devem empregar ninguém com idade inferior à idade de trabalho legal.

Os fornecedores não devem permitir o uso de trabalho forçado ou obrigatório, escravidão ou tráfico de 
pessoas em suas próprias instalações ou em sua cadeia de suprimentos.

Os fornecedores devem fornecer um local de trabalho livre de assédio, incluindo comportamento sexual, 
verbal, físico ou demonstrativo que crie um ambiente ofensivo, hostil ou intimidador.

Os fornecedores não devem discriminar empregados atuais ou futuros por motivos de raça, etnia, cor, 
origem nacional, ancestralidade, nacionalidade, cidadania, religião, idade, gênero (incluindo identidade 
ou expressão de gênero), orientação sexual, necessidade especial, informações genéticas, serviço militar, 
status de veterano ou qualquer outra característica protegida pela lei, portaria ou regulamento aplicável.

Os fornecedores devem procurar fornecer um ambiente de trabalho seguro, em conformidade com 
todas as leis aplicáveis ou, na ausência de leis aplicáveis, com as melhores práticas da indústria. Os 
fornecedores devem adotar medidas para minimizar acidentes, ferimentos e doenças durante o curso 
do trabalho.

Os fornecedores devem reconhecer os direitos de liberdade de associação e negociação coletiva de 
acordo com a lei aplicável.

Os fornecedores devem cumprir todas as leis trabalhistas aplicáveis, incluindo aquelas relacionadas a 
salários, horas extras, férias, faltas, invalidez, horário máximo de trabalho e direito legal ao trabalho. 



Conflitos de interesse – Espera-se que o pessoal da Crown atue sempre no melhor interesse da Crown 
e evite conflitos pessoais, comerciais ou outros.  A Crown espera que seus fornecedores apoiem esse 
requisito, relatando imediatamente à Crown qualquer conflito de interesse real ou potencial que possa 
surgir em nosso relacionamento.

Confidencialidade – Os fornecedores que receberem informações da Crown, ou em nome da Crown, 
devem manter essa confidencialidade e devem usar as informações apenas no desempenho de suas 
obrigações para com a Crown.

Proteção da propriedade intelectual – Os fornecedores devem respeitar os direitos de propriedade 
intelectual da Crown e de outros e cumprir suas obrigações legais e contratuais com a Crown no que diz 
respeito à proteção de toda propriedade intelectual fornecida a eles por ou em nome da Crown.  

Comércio internacional – Os fornecedores devem ajudar a Crown cumprindo todas as leis comerciais 
aplicáveis à Crown no desempenho de suas obrigações.  Essas leis comerciais incluem as leis antiboicote 
dos EUA, bem como as leis de sanções comerciais dos EUA e da UE, leis de controle de exportação, leis 
de importação e leis relacionadas à segurança da cadeia de suprimentos.

Proteção de dados – Os fornecedores devem respeitar os direitos de privacidade e cumprir todas as leis 
aplicáveis relacionadas à proteção e à segurança dos dados.

Mapeamento de origem – Os fornecedores devem divulgar as fontes potenciais de origem primária 
associadas aos produtos ou serviços fornecidos à Crown. Se solicitado pela Crown, os fornecedores 
fornecerão o mapeamento da cadeia de suprimentos até a origem.  Essa obrigação se aplica, por exemplo, 
a minerais de conflito cobertos pela lei norte-americana aplicável. A Crown espera que os fornecedores 
avisem a Crown se seus produtos contiverem minerais de conflito, conforme definido na lei dos EUA.

Controles Financeiros – Os fornecedores devem manter rígidos controles financeiros e manter registros 
completos e precisos de todas as operações e transações comerciais envolvendo a Crown, de acordo 
com as políticas e leis de retenção aplicáveis.  É estritamente proibida a participação em lavagem de 
dinheiro ou financiamento de terroristas ou atividades criminosas.

Melhoria continua

Buscar a excelência e a melhoria contínua é uma faceta importante de como a Crown conduz seus 
negócios.  A Crown incentiva e recomenda que seus fornecedores:

Melhorem continuamente seus produtos e/ou serviços, a fim de melhorar a qualidade, reduzir custos e 
reduzir o impacto de seus produtos no meio ambiente.

Mantenham registros precisos da cadeia de suprimentos.

Identifiquem, estabeleçam metas e implementem planos de ação para reduzir os impactos ambientais 
nas áreas de água, efluentes, energia, emissões de gases de efeito estufa, resíduos, uso de aterros 
sanitários e embalagem.

Esforcem-se para reduzir sua pegada ambiental, comprometam-se com a melhoria contínua em questões 
de sustentabilidade e apoiem o cumprimento das metas do programa de sustentabilidade da Crown.

Forneçam matérias-primas de fontes sustentáveis, compatíveis com as necessidades dos processos de 
produção da Crown.
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Responsabilidade e conformidade

A Crown recomenda que seus fornecedores implementem políticas, sistemas de gerenciamento, 
procedimentos e pessoal adequados para atender às expectativas deste Código do Fornecedor. A Crown 
espera que seus fornecedores comuniquem efetivamente ao seu pessoal as normas com as quais o 
fornecedor está comprometido, bem como as leis, os regulamentos e as proteções relevantes.

A Crown se reserva o direito de exigir prova de conformidade com este Código do Fornecedor (ou a 
previsão equivalente do código de conduta do fornecedor), que a Crown pode exigir na forma de uma 
certificação de conformidade, uma revisão da documentação e registros de suporte do fornecedor ou 
outros formatos de avaliação apropriados.  Se o fornecedor não estiver em conformidade, a Crown 
se reserva o direito de revisar a não conformidade com o fornecedor e exigir que ele tome medidas 
corretivas para entrar em conformidade.

Nada neste Código do Fornecedor pretende substituir qualquer disposição mais específica de um 
contrato específico e, na medida em que haja alguma inconsistência entre este Código do Fornecedor e 
qualquer outra disposição de um contrato específico, a disposição do contrato prevalecerá.


