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Introdução–
Fornecimento
com responsabilidade
na Givaudan

A Givaudan está comprometida a fornecer todos
os materiais e serviços de forma a proteger as pessoas
e o meio ambiente até 2030. Como líder do setor
com 250 anos de tradição, trabalhamos em parceria
com produtores e fornecedores para transformar a
forma como nos extraímos e criamos novos valores
compartilhados por todos. Nossa abordagem é
impulsionada pelo nosso propósito: Criar vidas mais
felizes e saudáveis com amor pela natureza. Vamos
imaginar juntos e garantir, especialmente, que todas as
partes interessadas se beneficiem de trabalhar conosco
e mostrar o nosso amor pela natureza em tudo o que
fazemos.
Atualmente, a Givaudan fornece mais de 10.000
matérias-primas naturais proveniente de todas
as partes do mundo para os nossos departamentos
ativos em Fragrância e Beleza e Sabor e Bem-estar
criem os ingredientes Além disso, fornecemos produtos
sintéticos, embalagens e serviços de milhares de
fornecedores locais, regionais e globais. A gestão
responsável das cadeias de abastecimento nesta escala
é complexa, mas estamos empenhados em trabalhar
com os nossos fornecedores para maior transparência
e para melhorar as práticas nas áreas de saúde e
segurança, meio ambiente e integridade social e
empresarial.

Temos o compromisso de respeitar os Direitos
Humanos onde quer que façamos negócios.
Nós nos esforçamos para ter um impacto positivo
nas comunidades nas quais estamos presentes
e reconhecemos que temos uma obrigação importante
de contribuir para preservar o meio ambiente e a
biodiversidade do planeta para as gerações futuras.
Nosso Programa de Fornecimento Responsável atende
às Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas (ver anexo). Além disso, demos início à nossa
jornada para obter o certificado da B Corp.

Gilles Andrier

Diretor executivo

Willem Mutsaerts

Chefe de Aquisições Globais
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Escopo e objetivo
desta política
Esta Política de Fornecimento Responsável
define os princípios e padrões que exigimos
que todos os nossos fornecedores cumpram. Só
queremos fazer negócios com fornecedores que
observem essas normas e esperamos que todos
trabalhem em prol desse objetivo.
Esta política aplica-se a todos os nossos fornecedores.
Um "fornecedor" é qualquer pessoa, indivíduo ou
empresa, que nos fornece qualquer bem ou serviço.
Isto inclui todos os produtores primários de matériasprimas, fornecedores de matérias-primas, materiais
intermediários, fornecedores intermediários e
prestadores de serviços. Esta política é aplicável a todas
as localidades, trabalhadores e empregados de qualquer
fornecedor (incluindo trabalhadores permanentes,
temporários, contratados e trabalhadores migrantes),
bem como subcontratados, agentes e subsidiárias.
Esta política contém os requisitos gerais que se aplicam
a todas as áreas da cadeia de fornecimento, bem como
alguns requisitos específicos relativos a Fornecedores
de Materiais e Serviços Naturais, Sintéticos e Indiretos
(IM&S), que fornecem mais detalhamento e clareza
sobre certos tópicos.

A Givaudan espera que os seus fornecedores utilizem
esta política como uma ferramenta de orientação para
ajudá-los a demonstrar a conformidade com ela por
meio da sua atividade de melhoria contínua. Sabemos
que alguns desafios podem levar tempo para serem
superados e isto será levado em conta quando possível.
Monitoraremos e mediremos este progresso por meio
do nosso processo de revisão regular de fornecedores
da avaliação específica e atividade de auditoria.
Entretanto, quando a Givaudan vir que um fornecedor
não pode, ou não quer, tomar as medidas necessárias
para demonstrar a conformidade, ao longo de um
prazo acordado, a Givaudan poderá tomar as medidas
necessárias para buscar o fornecimento alternativo
de um determinado material ou serviço.
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Requisitos gerais

Os requisitos a seguir são
aplicáveis a todos os fornecedores
e estão de acordo com as normas
reconhecidas internacionalmente,
incluindo nossos compromissos com
o Pacto Global da ONU (UNGC)

1. Direitos Humanos
Saúde e segurança

A Givaudan exige que todos os fornecedores cumpram
todos os regulamentos e normas de saúde e segurança
aplicáveis, incluindo o fornecimento de um local de
trabalho seguro e saudável para os trabalhadores,
para implementar os princípios de acesso à àgua,
saneamento e higiene (WASH) nas suas operações,
locais de trabalho com saídas de emergência
apropriadas, equipamento de segurança e treinamento
apropriado para a tarefa, bem como acesso a
atendimento médico de emergência.
Existem treinamento e procedimentos regulares de
saúde e segurança para assegurar que os requisitos
aplicáveis com relação à saúde e segurança ocupacional
sejam identificados, mantidos atualizados e
comunicados.

Condições de trabalho

Os fornecedores devem cumprir todas as leis aplicáveis
relativas a salários, deduções, jornada de trabalho,
horas extras e benefícios. Eles pagarão salários justos
que atendam, no mínimo, aos padrões legais ou às

normas nacionais aplicáveis, limitarão as deduções
àquelas permitidas pela legislação aplicável e
fornecerão aos trabalhadores informações por escrito
e compreensíveis sobre seus salários e condições de
emprego.
Os fornecedores proporcionam aos trabalhadores
intervalos razoáveis, descanso suficiente entre
os turnos e pelo menos um dia de folga em cada
período de sete dias. Os trabalhadores não serão
obrigados a trabalhar mais de 48 horas por semana.
As horas extras adicionais serão voluntárias, não
excederão, regularmente, 12 horas por semana e serão
compensadas a uma remuneração apropriada.
Os fornecedores fornecerão benefícios aos funcionários,
conforme previsto pelas leis aplicáveis, incluindo
licença médica, feriados, férias e licença parental. O
emprego de trabalhadores temporários ou o uso de
contratos temporários deve estar de acordo com as leis
trabalhistas nacionais relevantes.
Os fornecedores devem respeitar o direito
dos funcionários de formar e aderir a sindicatos, exercer
suas funções representativas no local de trabalho
e realizar negociações, coletivamente, de acordo com
as leis aplicáveis.
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Trabalho infantil, trabalho forçado
e tráfico de pessoas

Os fornecedores não contratarão crianças antes
de completarem sua educação obrigatória e, sob
hipótese alguma,, não realizarão contratações antes de
atingirem 15 anos de idade. Os fornecedores garantirão
que os jovens trabalhadores não realizarão trabalhos
que os impeçam de frequentar a escola ou que sejam
prejudiciais ou perigosos. Além disso, espera-se que os
fornecedores cumpram com todas as obrigações de
denúncia relativas à abolição do trabalho infantil.
Os fornecedores não usarão nenhum tipo de trabalho
forçado ou obrigatório, escravidão, trabalho prisional
involuntário ou tráfico de pessoas. Isso significa
que não há coerção de trabalho, retenção ou não
pagamento de salários, retenção de passaportes ou
documentos de identidade, servidão por dívidas ou
taxas de recrutamento excessivas. Os fornecedores
não usarão ou tolerarão nenhuma forma de punição
corporal, abuso físico ou mental, ameaça de violência,
taxas monetárias ou multas, ou qualquer outra forma
de abuso, coerção ou intimidação.

Os fornecedores não irão envolver-se ou se beneficiar
do uso de trabalho infantil ou trabalho forçado,
conforme descrito acima, fora das suas próprias
organizações.

Diversidade, respeito no local
de trabalho, igualdade
de tratamento

A Givaudan espera que seus fornecedores tratem
todos os seus funcionários com respeito e dignidade.
Respeita-se a diversidade no local de trabalho. Não
se toleram o assédio e o abuso. Além disso, espera-se
que os fornecedores recrutem, contratem e promovam
os funcionários com base apenas nas qualificações e
habilidades necessárias para o trabalho a ser realizado,
sem considerar etnia, idade, gênero, origem nacional,
religião, orientação sexual ou qualquer outra categoria
não relevante para o desempenho.
Nós nos concentramos, especialmente, na igualdade de
tratamento entre mulheres e homens e acreditamos
que o empoderamento das mulheres é essencial
para expandir o crescimento econômico e promover
o desenvolvimento social na sociedade. Nós nos
esforçamos para pagar salários iguais para trabalhos
de igual valor. Esperamos plenamente que os nossos
fornecedores compreendam e sigam estes padrões.

Consentimento Livre, Prévio e
Informado (CCLPI) e Direitos à Terra
Os direitos à terra das comunidades locais e indígenas
devem ser mantidos e deve-se respeitar o processo
de consentimento livre, prévio e informado em

todos os locais de produção de matérias-primas e as
comunidades devem receber um compartilhamento
justo e transparente dos benefícios.
Acreditamos que a terra representa um bem
econômico muito valioso e constitui uma fonte de
identidade e cultura. Respeitamos os direitos e títulos
de propriedade e terra de qualquer indivíduo, povo
indígena ou comunidade local, além dos os direitos
culturais, o direito à autodeterminação e o direito à não
discriminação neste contexto.
Esperamos, portanto, que os nossos fornecedores não
pratiquem nenhuma forma de apropriação de terra,
água, floresta e mineral. Em qualquer negociação
com relação à propriedade ou terra de tais indivíduos,
povos indígenas ou comunidade local, incluindo o uso
e transferência da mesma, aderimos aos princípios do
CCLPI, transparência contratual e divulgação.

Direitos das comunidades

Respeitamos os Direitos Humanos das pessoas nas
comunidades impactadas pelas nossas atividades
e reconhecemos que os grupos vulneráveis
e marginalizados merecem atenção especial.
Esperamos que nossos fornecedores se tenham
diálogos de partes interessadas de forma regular
e sistemática com suas comunidades, inclusive para
compreender melhor as suas necessidades.
Clique neste link para acessar a Política de Direitos
Humanos da Givaudan:
www.givaudan.com/files/giv-human-rights-policy.pdf
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2. Meio ambiente
Princípios de gestão ambiental

Os fornecedores devem cumprir todas as
regulamentações ambientais aplicáveis e sempre
visar a reduzir os seus impactos sobre a natureza
e paisagens. Os fornecedores devem implementar
princípios de gestão ambiental que evitem qualquer
poluição do ar, solo e água e, em paralelo, conservem
a biodiversidade e a natureza.
A Givaudan estabeleceu metas ambiciosas para
reduzir sua pegada de carbono e água; bem
como para repensar o uso de plástico. Esperamos
que todos os nossos fornecedores de produtos
naturais e sintéticos e IM&S apoiem esses esforços,
trabalhando, de forma colaborativa, para fornecer
dados e informações sobre sua pegada de carbono,
uso de água, impacto ambiental quando necessário
e que trabalhem para reduzir seu impacto geral ao
longo do tempo.

Como parte disto,
solicitamos o seguinte:
Os fornecedores utilizam planos
de gerenciamento para cumprir
as obrigações de conformidade
ambiental e mitigar os impactos sobre
o meio ambiente.
Os fornecedores evitam a produção
de resíduos e aplicam os 5Rs
do gerenciamento de resíduos:
Reduzir, reutilizar, reparar, reciclar,
recuperar e/ou descartar de forma
ambientalmente correta. O fornecedor
deve identificar todos os fluxos de
resíduos e garantir que todos sejam
tratados de acordo com as leis e
regulamentos locais.
Os fornecedores cumprem os
regulamentos locais de tratamento
de águas residuais garantem que
o impacto sobre a bacia hidrográfica
onde operam seja reduzido. Isto inclui
aspectos de escassez, qualidade e
estresse de água.

Os fornecedores monitoram
as áreas protegidas e as áreas
de alto valor de conservação
para administrar o impacto
na biodiversidade.
Os fornecedores avaliam
o potencial de redução das
emissões de carbono como parte
das suas medidas de mitigação de
crises climáticas.
Os fornecedores que utilizam
plásticos nos seus produtos
e embalagens consideram opções
para reduzir o uso e/ou mudar
para soluções renováveis nos seus
processos de fabricação.
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3. Integridade nos negócios
Conformidade com a lei, padrões
e convenções internacionais

A Givaudan exige que cada fornecedor cumpra todas
as leis aplicáveis nos países em que opera e esperamos
que todos os fornecedores tenham sistemas adequados
para gerenciar a integridade comercial.

Suborno

Exigimos que os nossos fornecedores nunca ofereçam,
direta ou indiretamente por meio de terceiros, qualquer
pagamento ilegal, propina ou outras vantagens a
qualquer funcionário de qualquer governo, partido
político ou entidade controlada pelo governo, nem
a qualquer pessoa que trabalhe para uma entidade
do setor privado com o propósito de obter, reter
ou direcionar negócios ou outros serviços de forma
imprópria. Isto inclui qualquer tipo de "pagamento de
facilitação".
Caso um fornecedor tenha que agir em nome ou
por conta da Givaudan em qualquer transação, ele
também terá de cumprir as políticas e procedimentos
internos da Givaudan como se fosse uma entidade
da Givaudan. Neste caso, a Givaudan disponibilizará
para o fornecedor uma cópia de todas as políticas
e procedimentos aplicáveis.
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Presentes, entretenimento
e hospitalidade

Os fornecedores não podem dar nenhum presente,
entretenimento ou hospitalidade à Givaudan ou
a qualquer um dos seus funcionários para influenciar
qualquer decisão da Givaudan ou desse funcionário.

Lavagem de dinheiro

A Givaudan espera que todos os fornecedores cumpram
rigorosamente todas as leis antilavagem de dinheiro
aplicáveis e que tenham todos os processos e controles
necessários em vigor.

Fraude financeira

A Givaudan espera que todos os fornecedores
se comprometam a prevenir, detectar e relatar fraudes,
incluindo relatórios financeiros fraudulentos, e a manter
um ambiente de controle que atenue qualquer risco de
fraude.

Concorrência leal

A Givaudan espera que todos os fornecedores estejam
comprometidos com um sistema de mercado livre

justo e competitivo e ajam de acordo com a carta e
no em conformidade com todas as leis de antitruste,
concorrência e práticas comerciais aplicáveis

Informações confidenciais

A Givaudan exige que os seus fornecedores nunca
divulguem informações confidenciais ou segredos
comerciais adquiridos durante as transações com
a Givaudan a terceiros sem o consentimento prévio, a
menos que as leis aplicáveis ou ordens judiciais exijam
tal divulgação. Os fornecedores usarão quaisquer
informações confidenciais ou informações comerciais
secretas somente como parte do cumprimento dos
seus acordos com a Givaudan. Os fornecedores não
tentarão infringir a inteligência da Givaudan de forma
alguma.

Questões de comunicação

Espera-se que os fornecedores tenham mecanismos
e processos de reclamação em vigor para tratar de
questões de integridade comercial, incluindo possíveis
questões relacionadas a suborno e corrupção.
Tais sistemas devem incluir os meios para que os
funcionários levantem preocupações de conformidade
de forma confidencial e sem medo de represálias.
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Requisitos específicos

Além dos requisitos gerais descritos
nos capítulos anteriores, a Givaudan
espera que os fornecedores de produtos
naturais, sintéticos e/ou IM&S
cumpram os padrões específicos a
seguir, conforme aplicável.

1. Produtos naturais
Conscientes dos crescentes desafios ambientais que
enfrentamos, esperamos que os nossos fornecedores
implementem as práticas agrícolas e de coleta
recomendadas1 para contribuir com os esforços
de mitigar as mudanças climáticas, gerar resiliência
climática, proteger e promover a biodiversidade e os
serviços ecossistêmicos, resolvendo, especialmente, as
questões a seguir:

Empesas de pequeno porte

As empresas de pequeno porte podem ser uma parte
central de nossa rede de fornecimento de matériasprimas e reconhecemos que precisaremos trabalhar
com nossos fornecedores para encontrar maneiras
viáveis para a aplicação adequada da nossa política.
Desta forma, incentivamos os nossos fornecedores a
garantir que a Givaudan tenha visibilidade sobre onde
os pequenos proprietários estão trabalhando nas
nossas principais cadeias de fornecimento de matériasprimas e como estão contribuindo para mitigar a
mudança climática, protegendo a biodiversidade e o
ecossistema.

1

Biodiversidade, ecossistema
e degradação do solo

A Givaudan apoia os termos da Convenção
da Diversidade Biológica*, tendo por base
a conservação da diversidade biológica, o uso
sustentável dos componentes da diversidade
biológica e a partilha justa e equitativa dos benefícios
decorrentes da utilização dos recursos genéticos.
￭

Partilha justa e equitativa dos benefícios derivados
do uso da biodiversidade
Espera-se que os fornecedores cumpram
as legislações e regulamentos locais
implementadas pelo Protocolo de Nagoya.

h
 ttps://www.who.int/medicines/publications/traditional/gacp2004/en/
Note: As Diretrizes GACP da OMS abrangem ervas, materiais à base de ervas e outros derivados de plantas. As ervas incluem material vegetal bruto, como folhas, flores, frutos,
sementes, caules, madeira, casca, raízes, rizomas ou outras partes de plantas, que podem ser inteiras, fragmentadas ou em pó. Os materiais à base de ervas incluem, além de ervas,
sucos frescos, gomas, óleos fixos, óleos essenciais, resinas e pós secos de ervas. Em alguns países, esses materiais podem ser processados por vários procedimentos locais como, por
exemplo, vaporização, torrefação ou cozimento com mel, bebidas alcoólicas ou outros materiais.

* Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya (http://www.cbd.int/)

Política de Fornecimento Responsável | 11

￭

Conservação e uso sustentável da biodiversidade
Devem-se conservar ou restaurar os ecossistemas
que contém uma diversidade significativa
de espécies, incluindo espécies endêmicas, raras,
ameaçadas ou em perigo de extinção, bem como
os mais eficientes no armazenamento de carbono,
tais como florestas, áreas úmidas e pastagens.

Desmatamento

Os produtos que compramos devem ser livres de
desmatamento e conversão. Esperamos que os nossos
fornecedores evitem o desmatamento e a conversão de
terras para a agricultura.

Espera-se que os fornecedores realizem o cultivo
ou coleta de forma a promover a biodiversidade:

Esperamos que os nossos fornecedores comprometamse com os princípios "sem desmatamento, sem turfa e
sem exploração (NDPE em inglês):

￭

Aplicação de práticas de agricultura
regenerativa.

￭

￭

Gerenciamento da colheita selvagem para
garantir o crescimento sustentável das
espécies silvestres.

￭

Isto também não deve incluir o desenvolvimento
de áreas de alto valor de conservação (HCV) e alto
estoque de carbono (HCS);
Nenhum desenvolvimento em turfeiras ou outras
zonas úmidas.

Além disso, incentivamos ações de compensação em
áreas de cultivo florestal para garantir a regeneração
adequada da área impactada pelas atividades.

Pesticidas e substâncias perigosas

Em particular, esperamos que os nossos fornecedores
nunca utilizem pesticidas proibidos ou substâncias
proibidas em países onde há o cultivo da coleta
selvagem. Também esperamos que os nossos
fornecedores implementem o manejo integrado
de pragas, que permite a redução do uso de produtos
agroquímicos sintéticos.

2

conforme descrito pelo Comitê de Bem-Estar dos Animais de Fazenda (FAWC) e apoiado pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE)

Bem-estar animal

Todos os animais devem ser tratados de forma
responsável e com dignidade. Esperamos que os nossos
fornecedores de produtos e ingredientes animais
atendam a altos padrões de bem-estar animal, inclusive
em áreas como: densidade de alojamento, alimentação
e práticas de alimentação, higiene, uso responsável de
antibióticos, evitamento de procedimentos dolorosos,
práticas de transporte respeitáveis e nenhum
envolvimento no comércio ilegal de animais silvestres.

Rastreabilidade até a fonte para as
matérias-primas

A Givaudan está comprometida em criar redes
transparentes de fornecimento com rastreabilidade até
a fonte de matérias-primas, já que a transparência da
cadeia de fornecimento serve como base para avaliar
e monitorar os riscos, além de permitir o envolvimento
com os nossos fornecedores para apoiar melhorias no
cumprimento da nossa política.
Esperamos que os nossos fornecedores diretos
apoiem nosso compromisso com a rastreabilidade,
fornecendo informações sobre as etapas e atores
dentro de suas próprias cadeias de fornecimento até o
nível de produção primária. A este respeito, exigimos
que nossos fornecedores diretos apliquem as normas
definidas nesta política a seus próprios parceiros da
cadeia de fornecimento até a fonte da matéria-prima.
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2. Produtos sintéticos
Como padrão mínimo, todos os fornecedores de
produtos sintéticos devem trabalhar em conformidade
com a lei aplicável e isto se estenderá aos desafios
sociais e ambientais que se deparam com uma série de
subcategorias.
Espera-se que cada fornecedor de materiais sintéticos
trabalhe no sentido de cumprir esta política e colabore
com a Givaudan nas diferentes práticas de verificação
aplicáveis que

podem ser usadas dependendo do tipo
de material fornecido.
Devido à natureza dos materiais de origem nesta
categoria, espera-se um foco especial por parte dos
nossos fornecedores nas áreas de biodiversidade,
saúde e segurança, manuseio de produtos químicos e
gerenciamento de resíduos. Essa forma, será necessário
trabalhar para o cumprimento das leis e regulamentos
aplicáveis (por exemplo, REACH).
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3. Materiais e Serviços
Indiretos

A cadeia de fornecimento de materiais e serviços
indiretos (IM&S) contém uma gama diversificada
de fornecedores, materiais e serviços, desde
embalagens, logística, até serviços profissionais,
gerenciamento de resíduos, gerenciamento de edifícios
e instalações e recrutamento. Cada fornecedor tem sua
metodologia e processo para fornecer o seu material ou
serviço, e cada um está no escopo desta política.
Como padrão mínimo, cada fornecedor de IM&S
deverá trabalhar em conformidade com a lei
e a regulamentação aplicáveis, e isto se estenderá aos
desafios sociais e ambientais que enfrentam uma série
de subcategorias.
A Givaudan utiliza plásticos nas suas cadeias
de fornecimento dentro da categoria IM&S. Esperamos
que os fornecedores que utilizam plásticos em seus
produtos e embalagens reduzam seus efeitos nocivos,
diminuindo o seu uso ou utilizando materiais reciclados
ou renováveis na sua fabricação.
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Implementação
de políticas,
monitoramento,
melhoria contínua
Esperamos que nossos fornecedores
apoiem o nosso compromisso de trabalhar
para o cumprimento desta Política de
Fornecimento Responsável, assegurando
que eles e seus funcionários tenham
pleno conhecimento do seu conteúdo e
o respeitem. Além disso, esperamos que
os nossos fornecedores comuniquem
os requisitos desta política por meio das
suas cadeias de suprimentos até o nível de
produção primário para garantir que eles
também cumpram os princípios definidos
na política.

Sistemas de gerenciamento de fornecedores
A Givaudan espera que todos os fornecedores implementem sistemas de gerenciamento que
permitam o cumprimento desta Política de Fornecimento Responsável. Iso inclui, pelo menos:
Gerenciamento de riscos
A Givaudan espera que todos os fornecedores implementem mecanismos para identificar,
avaliar e gerenciar riscos em todas as áreas abordadas por esta política.
Documentação
A Givaudan espera que seus fornecedores sejam capazes de demonstrar sua
conformidade com esta política por meio da retenção de documentação adequada, que
poderá ser revisada pela Givaudan mediante aviso prévio razoável.
Comunicação desta Política de Fornecimento Responsável
A Givaudan espera que os seus fornecedores comuniquem esta política a todos os
funcionários relevantes (incluindo trabalhadores permanentes, temporários, contratados
e trabalhadores migrantes), bem como a subcontratados, agentes e subsidiárias.
Implementação
A Givaudan espera que os seus fornecedores apliquem os princípios definidos nesta
política nas suas instalações e em toda a sua cadeia de fornecimento, trabalhando com
seus fornecedores até a fonte do material ou serviço.

Política de Fornecimento Responsável | 15

Melhoria contínua
e comunicação

Diligência devida
e verificação da observância
desta política

Esperamos que todos os nossos fornecedores
se envolvam conosco em uma jornada de melhoria
contínua e verifiquem seus processos e práticas de
compra responsável de acordo com esta política.
Sempre que possível, a Givaudan terá como
objetivo fornecer suporte aos fornecedores nesta
jornada com o objetivo de alcançar resultados
positivos em todas as intervenções.

Os princípios desta política baseiam-se
no envolvimento dos fornecedores, por meio
do diálogo e da confiança mútua, e promovemos
ao máximo a transparência e o trabalho
em colaboração com nossos fornecedores.
A Givaudan utilizará uma série de ferramentas
de devida diligência e verificação para garantir que
os fornecedores, nos diferentes níveis da cadeia
de fornecimento, atendam às nossas expectativas
e aos princípios estabelecidos nesta política. Elas
incluem o envio de nosso questionário de devida
diligência (DDQ) a fornecedores selecionados para
que seja preenchido, ou solicitando uma auditoria
de fornecedores terceiros no nível de fábrica
e/ou fazenda.
A Givaudan também reserva-se o direito
de reconhecer certas normas de certificação
da cadeia de fornecimento que serão tomadas no
lugar de uma auditoria de terceiros.
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Auditorias de terceiros a nível de fábrica e fazenda

Não observância

Reclamações

A Givaudan reserva-se o direito de solicitar e realizar,
periodicamente, auditorias sociais e ambientais nas
instalações de qualquer fornecedor, em qualquer parte
da sua cadeia de fornecimento estendida, inclusive
no nível de fazenda. Isto pode ser por meio do uso
de um protocolo interno ou de uma auditoria ética
de terceiros. Quando forem solicitadas auditorias de
terceiros, espera-se que o fornecedor arque com os
custos da auditoria. Isto é para que o fornecedor possa
ter os dados e compartilhar relatórios com outros
clientes sem ter que passar por outras auditorias
semelhantes dentro do mesmo período de tempo
ou de um período de tempo semelhante. A Givaudan
espera discutir os resultados dessas auditorias com
o fornecedor, com áreas para melhorias claramente
identificadas e um plano de ação corretiva acordado.

A Givaudan espera que seus fornecedores utilizem esta
política para ajudá-los a demonstrar a conformidade
com ela por meio da sua atividade de melhoria
contínua. Sabemos que alguns desafios podem levar
muito tempo para serem superados e isto será levado
em conta, quando cabível Entretanto, quando a
Givaudan vir que um fornecedor não pode, ou não
quer, tomar as medidas necessárias para demonstrar
a conformidade, ao longo de um prazo acordado, a
Givaudan poderá tomar as medidas necessárias para
buscar o fornecimento alternativo de um determinado
material ou serviço.

Nós incentivamos os fornecedores a levantar preocupações
sobre o cumprimento ou comportamento ético de
um funcionário ou representante da Givaudan, e a nos
relatar tal preocupação. Isto pode ser feito entrando
comunicando-se com o ponto de contato habitual da
Givaudan.

A Givaudan espera que qualquer fornecedor que tenha
sido auditado resolva qualquer não conformidade
importante ou crítica dentro de um prazo acordado
e que forneça documentação de apoio, conforme
solicitado.
Qualquer auditoria realizada, seja por meios internos
ou de terceiros, normalmente deverá ser repetida no
prazo de três anos. A Givaudan trabalhará com seus
fornecedores para assegurar que este processo seja
mantido.

Além disso, as preocupações com o cumprimento
ético podem ser levadas em confiança ao Diretor
de Conformidade Corporativa, enviando um e-mail para:
global.compliance@givaudan.com
Para questões relacionadas a produtos ou serviços que
não envolvem uma preocupação ética de conformidade,
solicita-se que os fornecedores se comuniquem com o seu
ponto de contato comercial habitual.
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Aplicabilidade

Esta Política de Fornecimento Responsável
entrará em vigor em 22 de abril de 2021.
Givaudan, abril de 2021

Política de Fornecimento Responsável | 19

Apêndice

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/
Pacto Global da ONU
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/
mission/principles
A adesão da Givaudan à UNGC
https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/participants/search?utf8=%E2%9C%93&se
arch%5Bkeywords%5D=givaudan&button=&s
earch%5Bper_page%5D=10&search%5Bsort_
field%5D=&search%5Bsort_direction%5D=asc
Política de Direitos Humanos da Givaudan
https://www.givaudan.com/files/giv-human-rightspolicy.pdf
Código de Ética e Conformidade da Givaudan
https://www.givaudan.com/our-company/corporategovernance/ethics-and-compliance
Princípios de conduta da Givaudan
https://www.givaudan.com/our-company/corporategovernance/code-of-conduct
Diretrizes do GACP pela Organização Mundial da
Saúde
https://www.who.int/medicines/publications/
traditional/gacp2004/en/
Convenção sobre Diversidade Biológica e o
Protocolo de Nagoya
http://www.cbd.int/

Conselho de Bem-Estar de Animais da Fazenda e
apoiado pela Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE)
https://www.oie.int/en/bien-etre-animal/le-bien-etreanimal-dun-coup-doeil/
Regulamentos REACH da UE
https://echa.europa.eu/regulations/reach/
understanding-reach
Diretrizes Voluntárias para o Gerenciamento
Sustentável do Solo
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
Áreas de Alto Valor de Conservação (HCV) e Alto
Estoque de Carbono (HCS)
www.hcvnetwork.org/about-hcvf
http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/
Lista Vermelha da IUCN
www.iucnredlist.org
Plataforma da Iniciativa de Agricultura Sustentável
(SAI) - Avaliação de Sustentabilidade Agrícola (FSA)
https://saiplatform.org/fsa/
Sedex
https://www.sedex.com/
EcoVadis
https://ecovadis.com/

