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A Política de Fornecimento Responsável da Oxiteno descreve nossa forma de trabalhar e nos 
relacionar com todos os nossos fornecedores. Aqui, apresentamos os padrões mundiais de 
Ética, Responsabilidade Social, Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Sistemas de 
Gestão e Política de Consequência que orientam a nossa atuação. 

A Oxiteno promove uma rede onde todos evoluem em conjunto, escolhendo fornecedores 
confiáveis e comprometidos que ofereçam boas condições comerciais associadas à excelência 
do produto ou serviço, sendo parceiros essenciais para os nossos processos de compras. 

Por fim, a Oxiteno encoraja o trabalho conjunto e acredita que uma boa reputação é um ativo 
muito valioso. Quando recomendamos que nossos fornecedores sigam estas práticas, estamos 
contribuindo com o desenvolvimento responsável e sustentável da nossa cadeia de valor.

INTRODUÇÃO
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Esta Política é aplicada a todos os produtos e serviços adquiridos pela Oxiteno, incluindo 
fornecedores, seus subcontratados e atividades afiliadas. Inclui padrões relacionados a Ética, 
Responsabilidade Social, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sistemas de Gestão. 

Organizamos o conteúdo desta Política de acordo com padrões reconhecidos pela Oxiteno  
e pelo mercado, conforme os seguintes níveis: Requisitos Mandatórios e Boas Práticas.

CONTEÚDO E 
PÚBLICO-ALVO

Esperamos que esta Política de Fornecimento Responsável ajude a promover negócios cada 
vez mais sustentáveis, sempre incentivando nossos fornecedores a desenvolverem e praticarem 
melhorias em todos os seus processos.

Requisitos Mandatórios: todos os fornecedores devem atender a estas exigências.  
O cumprimento desses requisitos é um fator fundamental para fazer negócios com  
a Oxiteno.

Boas Práticas: são recomendações de processos adequados e concretos, reconhecidos 
internacionalmente como boas práticas de mercado, que promovem a melhoria 
contínua do sistema e a competitividade comercial. O não cumprimento destes 
requisitos não impede a realização de negócios com a Oxiteno, mas recomendamos 
que eles façam parte dos objetivos e plano estratégico de médio e longo prazo, sendo 
presentes na visão da empresa.
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NOSSO COMPROMISSO 
COM OS FORNECEDORES

Respeitar: conduzir nossos 
negócios com os fornecedores 
de forma justa, objetiva, 
transparente e profissional. 
Isso inclui tratar de maneira 
adequada todos os funcionários 
de nossos prestadores de 
serviço que estejam trabalhando 
em nossas instalações, com as 
mesmas práticas de trabalho 
aplicadas aos nossos próprios 
empregados.

PARA CUMPRIR ESTA POLÍTICA, A OXITENO IRÁ:

Apoiar: auxiliar os 
fornecedores a identificar 
atividades que estejam 
fora dos requisitos e 
trabalhar para aprimorar 
essas condições em 
tempo adequado.

Aprimorar: analisar 
regularmente programas 
e práticas para assegurar 
que eles estão de 
acordo com uma 
visão de fornecimento 
responsável.

Colaborar: trabalhar com os 
fornecedores para aprimorar 
seus padrões Éticos, Sociais, 
de Qualidade, Meio Ambiente 
e de Saúde e Segurança. 
Esse processo pode incluir 
avaliações conjuntas, como 
visitas a unidades industriais 
ou instalações, para avaliar  
a adesão dos fornecedores.
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1. ÉTICA
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E PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

BEM-ESTAR 
ANIMAL

MINERAIS DE 
CONFLITO

CÓDIGO DE ÉTICA 
E CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO

CUMPRIMENTO 
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RELACIONAMENTOS 

E CONFLITO DE 
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ATITUDES QUE CONSTROEM CONFIANÇA
A Oxiteno acredita que a base da gestão e a atuação empresarial responsável deve ser, necessariamente, a 
Ética. Valorizamos o discernimento e a autonomia de quem trabalha conosco, confiamos em sua boa-fé e 
disposição para resolver questões morais com imparcialidade, prontidão e correção.

Este capítulo apresenta os princípios éticos que orientam as decisões e a conduta dos nossos fornecedores 
e parceiros de negócio. Também é uma ferramenta para ajudar a resolver, de modo responsável, os dilemas 
éticos e os conflitos de interesses que surgem no dia a dia.

ÉTICA

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SAÚDE  
E SEGURANÇA

   SISTEMAS  
DE GESTÃO

   POLÍTICA DE 
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se respeitar todas as leis, normas e regulamentos locais 
e acordos internacionais aplicáveis aos estabelecimentos 
das Partes envolvidas e ao produto ou serviço negociado 
com a Oxiteno, como por exemplo, mas não limitado a: 
legislação de saúde, segurança e meio ambiente, trabalhista, 
concorrencial, lavagem de dinheiro, anticorrupção, lei geral 
de proteção de dados, entre outras a que as Partes estejam 
sujeitas, devendo adotar políticas e práticas que consolidem 
diretrizes comerciais lícitas e transparentes capazes de 
prevenir e combater qualquer desvio ou não atendimento 
das referidas normas.

  Boas Práticas

Adotar processos de gestão de riscos e controles 
internos, inclusive financeiros e contábeis, auditorias e 
treinamentos com o objetivo de prevenir e combater 
atos ilícitos, criminosos ou imorais contrários às 
legislações aplicáveis.

ÉTICA

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA

   SISTEMAS  
DE GESTÃO

   POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIA

1.1. CUMPRIMENTO DAS LEIS
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  Requisitos Mandatórios

Todos os empregados ligados direta ou indiretamente a 
empresa devem ter acesso a meios ou ferramentas para 
comunicação de reclamações ou preocupações sobre 
qualquer um destes pontos.

Esses meios ou ferramentas devem garantir que os 
empregados se sintam à vontade para falar de boa-fé e que 
não sofram nenhum tipo de retaliação.

  Boas Práticas

Um Código de Ética deve ser estabelecido, comunicado e 
acessível por qualquer pessoa, independentemente do tipo 
de relacionamento com a empresa. Ele deverá ser aplicável a 
todos os administradores e colaboradores, sendo sua adesão 
obrigatória. Deve ser estimulado que cada colaborador promova 
seu conteúdo entre as pessoas com quem se relaciona.

Promover regularmente treinamentos e reciclagens, 
disseminando os princípios do Código de Ética e Políticas 
Corporativas.

Monitorar, auditar e identificar de forma preventiva qualquer 
tipo de desvio ou conduta ética.

ÉTICA

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SAÚDE  
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   POLÍTICA DE 
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1.2.  CÓDIGO DE ÉTICA E CANAIS DE COMUNICAÇÃO
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  Requisitos Mandatórios

A equidade, a transparência e a responsabilidade devem 
ser inerentes a qualquer Organização. Desta forma, os 
fornecedores Oxiteno devem tratar de forma justa e equitativa 
todos os públicos de relacionamento, reprovando todo ato de 
discriminação ou favorecimento indevido a qualquer pessoa 
ou empresa.

Deve-se evitar situações que representem conflitos reais ou 
aparentes, entre os interesses pessoais e os da empresa. As 
partes relacionadas devem zelar pela realização de negócios 
pautados pela ética e honestidade.

  Boas Práticas

Incentivar o respeito à diversidade e aos direitos humanos, 
conscientizando e orientando os funcionários de que 
opiniões e críticas devem ser sempre feitas de maneira 
fundamentada, respeitosa e profissional.

Promover o conhecimento sobre relacionamento com 
agentes públicos e privados definindo regras que são 
pautadas no legítimo interesse da companhia.

Realizar ações voluntárias de prevenção e combate a 
qualquer tipo de desrespeito, assédio, ofensa, preconceito 
ou discriminação.

Tornar público, quando apropriado, questões éticas  
que envolvem o relacionamento com agentes públicos  
e privados ou ações coletivas.

ÉTICA

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
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   POLÍTICA DE 
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1.3.  ÉTICA NOS RELACIONAMENTOS E CONFLITO DE INTERESSES
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  Requisitos Mandatórios

Toda condução de negócios comerciais deve ser pautada pela 
Ética. Deve-se ter proibição para toda e qualquer forma de 
suborno, demonstrando-se tolerância zero à corrupção, fraude 
e extorsão em todas as negociações comerciais.

É proibida a formação ou participação em qualquer tipo 
de cartel, assim como acordos comerciais com a finalidade 
de combinar preços, dividir clientes ou mercados, ou, por 
qualquer outro meio, limitar a concorrência.

Deve-se adotar políticas e práticas corporativas para garantir 
que as relações, parcerias e negócios com os órgãos, 
empresas, funcionários e representantes do poder público ou 
privado sejam pautados pela honestidade, pela transparência 
e pela responsabilidade em todas as suas instâncias.

  Boas Práticas

Manter políticas e práticas de seleção de fornecedores que 
garantem processos transparentes, honestos e justos para 
todos. Logo, que nunca favoreçam ilicitamente um fornecedor 
ou prestador de serviço em detrimento dos demais.

Trabalhar para que toda a cadeia de valor, fornecedores, 
subcontratados e prestadores de serviços, sigam os princípios 
desta Política ou de política equivalente estabelecida.

ÉTICA

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
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E SEGURANÇA

   SISTEMAS  
DE GESTÃO

   POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIA

1.4. CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS
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  Requisitos Mandatórios

Não é permitido o recebimento para si ou para representantes 
externos qualquer tipo de pagamento, incentivo financeiro 
ou benefícios indevidos de qualquer natureza. O mesmo vale 
para o uso de informações confidenciais ou privilegiadas com 
a finalidade de lucro.

Não devem ser oferecidas sugestões de oferta de cortesias 
(tais como brindes, presentes, hospitalidades, viagens 
ou entretenimento) em troca de favores ou pedidos de 
facilitações nos relacionamentos com o poder público.

  Boas Práticas

Deve-se estabelecer, implementar e comunicar claramente 
as regras para concessão de brindes e hospitalidades, 
definindo-se limites razoáveis para que isso possa ser realizado 
de forma legítima e alinhada aos princípios da empresa. A 
comunicação sobre concessão de brindes e hospitalidades 
deverá ser reforçada periodicamente, principalmente em 
datas comemorativas.

ÉTICA

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA
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1.5. VANTAGENS INDEVIDAS, BRINDES E PRESENTES
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se zelar pela integridade e proteção das informações, 
proteção de dados pessoais e sistemas de informática da 
companhia, por sua utilização responsável, e pela busca 
constante de fragilidades de segurança.

Dados e cadastros de empresas e pessoas (sejam da Oxiteno 
ou de clientes, representantes externos, parceiros de negócios, 
fornecedores, ou prestadores de serviços e seus respectivos 
colaboradores), bem como qualquer outra informação que 
vier a ter acesso, devem ser mantidos em sigilo e utilizados 
com responsabilidade, privacidade e dentro dos limites legais 
para o propósito a que se destinam, responsabilizando-se 
por perdas e danos causados em decorrência de eventual 
inadimplemento.

  Boas Práticas

Precauções e medidas tecnológicas de segurança devem ser 
implementadas para proteger a confidencialidade de todas 
as informações a que vier a ter acesso, sejam elas sobre dados 
pessoais, dados comerciais, direitos, bem como propriedade 
intelectual contra acessos e usos não autorizados.

Uma consultoria especializada deve verificar regularmente 
o nível de segurança e atendimento às questões de 
manipulação e backup das informações.

ÉTICA

POLÍTICA DE  
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1.6. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E PROPRIEDADE INTELECTUAL
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  Requisitos Mandatórios

Testes realizados em animais deverão ser realizados com 
o mais alto nível de responsabilidade, poupando assim os 
animais de qualquer sofrimento desnecessário.

Deverá haver um compromisso estabelecido de só se realizar 
testes em animais quando requeridos por lei, ou havendo 
fundamento científico. Deve-se assegurar que todos os testes 
realizados em animais têm uma razão ética e científica.

Somente animais provenientes de criadouros autorizados 
e monitorados por autoridades veterinárias poderão ser 
utilizados para testes. Pode haver exceções quando, por 
exemplo, não existirem criadores oficiais, como no caso de 
agropecuária e peixes, cujos animais podem ser obtidos de 
fazendas agrícolas e pesqueiros selecionados, se permitido 
pelos regulamentos específicos.

  Boas Práticas

Deve-se definir e estabelecer metas claras para reduzir 
os testes em animais, bem como investimentos no 
desenvolvimento de alternativas (por exemplo, modelos 
matemáticos, simulações computadorizadas ou crescimento 
de células isoladas em uma placa de Petri).

Incentivo de inovação com colaboração com parceiros 
(por exemplo, outras empresas e universidades) devem ser 
buscados, para reduzir e substituir os estudos em animais 
nas pesquisas.

Deverá haver agentes e/ou comitês de bem-estar animal 
específicos para orientar, monitorar a implementação dos 
estudos em animais e cooperar com as autoridades.

ÉTICA

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
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   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
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DE GESTÃO

   POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIA

1.7. BEM-ESTAR ANIMAL
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  Requisitos Mandatórios

Deve haver uma declaração transparente do fornecedor com 
o propósito de garantir uma cadeia de suprimentos livre de 
regiões de conflito.

  Boas Práticas

Deve-se estabelecer e implementar uma política que define 
processos para identificar se os fornecedores utilizam minerais 
de conflito. A política deverá ser aprovada e comunicada 
por escrito a todos os possíveis fornecedores que estejam 
utilizando minerais de conflito.

ÉTICA
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1.8. MINERAIS DE CONFLITO
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2.  RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
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LIBERDADE DE 
ASSOCIAÇÃO E DIREITO  

À NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA

COMBATE AO 
TRABALHO 
INFANTIL

COMBATE AO 
TRABALHO 
FORÇADO

TRATAMENTO 
JUSTO, DIVERSIDADE 

E INCLUSÃO

EXPEDIENTE 
DE TRABALHO, 

SALÁRIOS E 
BENEFÍCIOS

COMPROMETIMENTO ATIVO QUE FORTALECE A COLETIVIDADE
Alinhada às melhores práticas internacionais, a Oxiteno implementa ações para assegurar observância aos direitos humanos e 
trabalhistas de seus colaboradores todos aqueles com os quais se relaciona, e tem o compromisso de promover esses princípios 
em toda sua rede, sempre atenta ao cumprimento das legislações, respeitando a diversidade cultural e buscando garantir a 
redução da desigualdade social.

Este capítulo apresenta os principais requisitos de Responsabilidade Social que devem orientar as condutas dos nossos fornecedores 
e parceiros de negócio, de acordo com as normas básicas da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e os princípios do Pacto 
Global das Nações Unidas.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SAÚDE  
E SEGURANÇA

   SISTEMAS  
DE GESTÃO

   POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIA
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  Requisitos Mandatórios

Não é tolerado sob nenhuma circunstância o trabalho infantil. 
A idade mínima para contratação deve estar de acordo com 
o que é definido pela legislação nacional de cada país, ou 
conforme recomendações da OIT, devendo ser seguida e 
respeitada a mais rigorosa.

Caso a empresa utilize trabalhadores jovens as horas de 
trabalho devem ser seguidas conforme especificado pelas leis 
locais, sem interferir ou privar sua frequência nos estudos. Não 
se deve expor funcionários menores de 18 anos de idade a 
trabalhos ou situações perigosas, inseguras ou insalubres.

  Boas Práticas

Deve-se estabelecer políticas que contemplam a contratação de 
jovens aprendizes e estagiários, definindo-se as formas e idade 
mínima para execução dos trabalhos, dentro da organização, na 
cadeia de fornecimento e em parceiros de negócios.

Todos os encarregados, supervisores e fornecedores devem 
ser treinados e regularmente reciclados em relação às políticas 
de contratação de jovens aprendizes e estagiários.

Monitorar regularmente a eficácia das políticas de contratação 
estabelecida, na organização e na cadeia de fornecimento, 
realizando ações e adequações quando necessário, e 
garantindo que todos os direitos das crianças sejam protegidos.

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SAÚDE  
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DE GESTÃO

   POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIA

2.1. COMBATE AO TRABALHO INFANTIL

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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  Requisitos Mandatórios

Não é permitido o envolvimento e nem apoio a utilização 
de trabalho forçado. Os trabalhadores não podem ter 
seus documentos retidos ou serem obrigados a ressarcir o 
empregador de uma dívida por meio do trabalho (situação 
de peonagem, servidão contratual, trabalho prisioneiro 
compulsório, escravidão moderna). 

Deve-se estabelecer uma posição firme e clara em relação  
à proteção dos Direitos Humanos.

Todos os trabalhadores, permanentes e temporários, devem 
ter contratos de trabalho livremente acordados e assinados 
entre empregador e funcionário, ou conforme previsto nos 
termos da legislação local. Da mesma forma, esses contratos 
podem ser encerrados livremente pelos trabalhadores.

A empresa deve coibir a utilização de punição corporal, 
coerção psicológica ou física e o abuso verbal em relação 
aos trabalhadores.
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2.2. COMBATE AO TRABALHO FORÇADO (ESCRAVIDÃO MODERNA)

RESPONSABILIDADE SOCIAL



  ANTERIOR  | PRÓXIMO    |    ÍNDICE

Página 20

  Boas Práticas

Estabelecer políticas de contratação dentro da organização, 
na cadeia de fornecimento e em parceiros de negócios. Todos 
os encarregados, supervisores e fornecedores devem ser 
treinados e regularmente reciclados em relação às políticas de 
contratação.

Implementar imediatamente ações e medidas corretivas, 
caso seja identificado qualquer impacto adverso ou desvio, 
inclusive além dos estipulados por lei.
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2.2. COMBATE AO TRABALHO FORÇADO (ESCRAVIDÃO MODERNA)

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Monitorar regularmente a eficácia das políticas de contratação 
estabelecidas, na organização e na cadeia de fornecimento. 
Realizar ações de adequação e revisão quando necessário, 
garantindo que todos os Direitos Humanos sejam garantidos 
e protegidos.
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se coibir qualquer atitude de discriminação de qualquer 
pessoa por qualquer razão, mas não se limitando, a diferenças 
relacionadas a sexo biológico, identidade de gênero, cor da 
pele, raça, etnia, orientação sexual, estado civil, idade, perfil 
socioeconômico, aparência, deficiência física, mental e/ou 
intelectual, sistemas de valores éticos ou religiosos, origem/
nacionalidade/naturalidade, crenças, habilidades e experiências.  

Deve-se coibir qualquer atitude de discriminação de qualquer 
pessoa, por qualquer motivo, inclusive por conta das 
diferenças acima mencionadas. 

A empresa não deve permitir qualquer conduta relacionada 
a ofensas, discriminação, comportamentos inadequados e/
ou abusivos, inclusive retaliação, assédio moral e/ou sexual, 
devendo criar mecanismos de proteção a grupos vulneráveis.

  Boas Práticas

Não deve haver tratamento diferenciado, remunerações ou 
promoções feitas de maneiras desiguais entre profissionais, 
independentemente de qualquer condição, identidade ou 
caraterística mencionada neste guia. Deve-se promover um 
ambiente de trabalho diverso e inclusivo, em que todas as 
relações sejam pautadas no respeito e na ética, no qual as 
pessoas se sintam respeitadas e valorizadas em sua totalidade.

Todos os funcionários, encarregados e supervisores devem ser 
treinados e regularmente reciclados para reconhecer e evitar 
qualquer tipo de assédio, abuso ou outras formas de intimidação.

Ações ou programas específicos ligados ao tema devem ser 
realizados, promovendo o respeito e maior conscientização entre 
os colaboradores. Diversidade e inclusão devem estar vinculadas 
ao planejamento estratégico, missão e visão da companhia.
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2.3. TRATAMENTO JUSTO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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  Requisitos Mandatórios

A jornada de trabalho nunca deve exceder o máximo 
permitido pela legislação nacional vigente e a remuneração 
dos colaboradores deve estar de acordo com estas leis. O 
salário base e benefícios oferecidos aos empregados devem 
ser justos e pagos pontualmente, com objetivo de oferecer 
um padrão de vida adequado aos empregados e suas famílias, 
proporcionado alguma renda extra. 

Não são permitidos arranjos contratuais que possam 
prejudicar o trabalhador ou deduções de salários como 
medida punitiva ou disciplinar (exceto deduções definidas por 
disposições legais, previstas na lei).
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2.4. EXPEDIENTE DE TRABALHO, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Na ausência de leis locais, a jornada regular de trabalho não 
deve exceder 48 horas semanais, e a soma das horas regulares 
e horas extras não deve ser maior que 60 horas semanais, 
conforme estabelecido pela Convenção da Organização 
Mundial do Trabalho. Um plano gradual e sustentável deve ser 
implementado e monitorado para garantir que essas regras 
sejam cumpridas.
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  Boas Práticas

Dimensionar uma base média de funcionários adequada 
em tamanho, habilidades e recursos, de acordo com 
cada atividade. Deve-se ter transparência com todos os 
trabalhadores caso seja necessário realizar horas extras, sendo 
elas pagas com taxa de prêmio adequada e de acordo com as 
leis locais.

O horário de trabalho deverá permitir um equilíbrio entre 
trabalho e vida privada. Estabelecer programas que ajudem 
e ofereçam suporte ao trabalhador para construir provisões 
financeiras, aposentadoria e de previdência social, de acordo 
com as legislações locais de trabalho.

Estabelecer sistemas justos de remuneração reconhecendo 
o desempenho, qualificações, conhecimentos, habilidades 
e experiência do trabalhador. O salário deve ser avaliado 
regularmente, de acordo com o custo de vida local, 
necessidades básicas e referências de mercado.
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2.4. EXPEDIENTE DE TRABALHO, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se respeitar o direito de todos os funcionários de formar 
ou associar-se a sindicatos, bem como negociar coletivamente, 
assegurando que ninguém sofra represálias. Os funcionários 
devem conhecer e entender os seus direitos, sentindo-se livres 
em exercê-los. Diálogos abertos e construtivos sobre todos os 
aspectos do trabalho devem ser frequentes.

Não é permitido assédio, intimidação e tratamento 
diferenciado aos funcionários que aderirem ou se juntarem 
a associações de sua escolha e negociarem coletivamente 
a seu favor, ou como representante dos funcionários (se for 
permitido por lei).

  Boas Práticas

Quando solicitado por agentes de representação 
reconhecidos por lei, acordos e/ou negociações coletivas 
podem ser firmados (se forem legalmente permitidos).

Não se deve coibir o estabelecimento legal de comitês e/
ou representações independentes para os funcionários, com 
o objetivo de se discutir questões específicas, ou ligadas a 
saúde, segurança e atividades sociais.

Todas as exigências e objetivos definidos nas Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho sobre liberdade de 
associação e contratos coletivos devem ser atendidos.
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2.5. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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3.  QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SAÚDE 
E SEGURANÇA
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SEGURANÇA DE 
PROCESSOS E 

ATENDIMENTO 
À EMERGÊNCIAS

REQUISITOS DE 
QUALIDADE

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E 

SEGURANÇA DO 
PRODUTO

MEIO AMBIENTE, 
PROTEÇÃO DO CLIMA 

E GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS

SAÚDE E 
SEGURANÇA 

OCUPACIONAL

RESPEITO À VIDA QUE GERA TRANSFORMAÇÃO
Acreditamos que é fundamental para a estratégia de qualquer organização ter diretrizes bem definidas para monitorar e promover melhorias 
contínuas. Através delas, podemos superar expectativas de maneira consistente, garantindo o desempenho e a segurança do produto.

Para estabelecer processos e aquisições mais sustentáveis, seguimos políticas, processos e procedimentos eficazes para administrar 
os impactos ambientais. Nossa cadeia de fornecimento tem um papel estratégico nessas iniciativas. Por isso, sempre trabalhamos 
com fornecedores comprometidos com os mesmos objetivos: maior eficiência energética e de recursos, gestão da biodiversidade, 
redução de resíduos e reciclagem para o desenvolvimento de processos mais limpos e sustentáveis.

Também estamos comprometidos a alcançar o nível zero de acidentes e lesões, além do bem-estar geral dentro e fora dos locais 
de trabalho. Esse compromisso é reforçado pelas políticas e procedimentos de Saúde e Segurança e por campanhas massivas de 
comunicação e treinamento.

Este capítulo apresenta os principais requisitos de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança que devem orientar as atividades 
e operações de nossos fornecedores e seus subcontratados.

QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se implementar e manter um Sistema de Gestão da 
Qualidade com escopo adequado ao produto ou serviço 
oferecido aos seus clientes, como por exemplo a ISO 9001.

Deve-se cumprir com todos os requisitos legais aplicáveis, 
assuntos regulatórios e boas práticas reconhecidas e 
relacionadas a qualidade, grau de segurança, performance  
e eficácia do produto.

Produtos e serviços “Não Conformes”, uma vez classificados 
como procedentes, deverão passar por um processo de 
investigação, sendo registrados, tratados e acompanhados  
até a sua conclusão. Toda a análise de não conformidade 
deverá estar fundamentada pela investigação da sua causa, 
ação imediata e pela definição de planos de ação.

  Boas Práticas

Processos de auditorias externas realizadas por órgãos 
reconhecidos e credenciados deverão fiscalizar a eficiência  
e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

Buscar e promover excelência e inovação nos produtos e 
serviços oferecidos, para alcançar um crescimento sustentável.

Deve-se buscar o aperfeiçoamento e máxima performance 
em todas as atividades, garantindo a qualidade de produtos, 
processos e serviços e aumentando a produtividade e 
competitividade de modo responsável. Adotar princípios 
para tomada de decisões nas questões de qualidade que 
mantenham o cliente em foco, orientados pela proatividade, 
rapidez, flexibilidade, inovação e criatividade.
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3.1.REQUISITOS DE QUALIDADE

QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, 
SAÚDE E SEGURANÇA
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  Requisitos Mandatórios

Os produtos e serviços devem ser entregues em conformidade 
com as especificações definidas em contrato, ordens de 
compra ou acordos específicos, atendendo aos critérios de 
qualidade e segurança estabelecidos.

Deve-se comunicar no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência 
qualquer intenção de alteração da especificação técnica da 
matéria prima, processos de fabricação ou ainda alterações na 
cadeia de fornecimento que possam impactar os produtos, 
embalagens e serviços fornecidos.

Deve-se garantir a estabilidade das propriedades e 
especificações dos produtos durante todo o tempo de 
validade do produto fornecido.

Todos os materiais devem ser armazenados com segurança 
e em recipientes adequados e rotulados. As embalagens 
devem respeitar as características de segurança do produto, 
e sua identificação deve ser clara e apropriada. Informações 
relevantes de segurança dos produtos manipulados dentro ou 
fora da empresa devem estar sempre disponíveis para clientes, 
distribuidores e usuários finais.
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3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SEGURANÇA DO PRODUTO
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  Boas Práticas

Treinar e orientar todos os envolvidos na manipulação 
de produtos perigosos. Oferecer acesso fácil e rápido aos 
documentos de segurança do produto, disponibilizados  
no idioma local.

Deve-se disponibilizar publicamente e de modo proativo 
as informações de segurança do produto, para orientar os 
interessados em casos de emergência. Informações relativas 
a Meio Ambiente, Saúde e Segurança também deverão ser 
fornecidas para substâncias não perigosas.

Ações de monitoramento interno e nos fornecedores devem 
ser realizadas para garantir a conformidade e adequação das 
embalagens e equipamentos utilizados no transporte de 
substâncias perigosas. Deve-se realizar listas de verificação 
de carga e descarga para garantir que o produto seja 
armazenado e transportado de forma segura.
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se cumprir todas as leis e regulamentos nacionais  
e internacionais aplicáveis em relação à gestão ambiental  
e resíduos, bem como reconhecer e agir de acordo com  
as alterações realizadas. 

Todas as permissões, licenças, inventários, registros 
regulatórios ou informações de restrições necessários deverão 
ser obtidos, mantidos e atualizados de acordo com sua 
vigência. Todos os negócios e atividades de produção deverão 
ser realizados de acordo com estes documentos.

Planos de ação de emergência devem ser realizados para 
garantir que todos os acidentes ambientais sejam prontamente 
estancados, a fim de minimizar suas consequências. Sistemas 
deverão ser instalados para prevenir e mitigar o derramamento 
e liberações acidentais no meio ambiente.

Prestadores de serviços para coleta e descarte de resíduos, 
instalações de tratamento e aterros sanitários deverão ser 
monitorados e avaliados periodicamente. As instalações de 
destino final dos resíduos também deverão ser aprovadas.

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SAÚDE  
E SEGURANÇA

   SISTEMAS  
DE GESTÃO

   POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIA
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  Boas Práticas

Conduzir as operações, compras, fabricação, distribuição 
e fornecimento de produtos e serviços com o objetivo de 
proteger e preservar os recursos naturais, o clima e o meio 
ambiente. Esse objetivo deve fazer parte das estratégias, 
políticas e metas da empresa.

Os recursos naturais necessários (água, fontes de energia, 
matérias primas, por exemplo) deverão ser utilizados de forma 
eficaz e adequada. Deve-se monitorar e controlar o consumo 
destes recursos, bem como a emissão de gases do efeito estufa.

Metas relevantes para a conservação do meio ambiente devem 
ser estabelecidas e monitoradas, alinhadas aos objetivos 
estratégicos da empresa. Ações deverão ser sugeridas e 
realizadas quando não houver o atingimento dessas metas. 
A transparência em relação ao desempenho das metas de 
conservação deve ser assegurada.

Práticas Sustentáveis e Programas de Conscientização devem 
ser incorporadas em todas as operações e também em 
fornecedores, para reduzir gerações de resíduos, emissões 
de carbono e gases de efeito estufa, consumo de recursos 
naturais e impactos na biodiversidade.

Deve-se monitorar e revisar periodicamente as práticas de 
sustentabilidade e sistemas de gerenciamento ambiental, 
com apoio das comunidades locais e de pessoas competentes 
e experientes, para determinar se as políticas e procedimentos 
vigentes são adequados para alcançar esse objetivo.

Deverá haver um esforço contínuo para redução do uso de 
energia, matérias-primas e água, bem como minimizar os 
resíduos e as emissões no ar, na água e no solo. 
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se proporcionar um ambiente de trabalho saudável e 
seguro para evitar acidentes e lesões decorrentes ou associadas 
às atividades dos trabalhadores, ou como resultado das 
operações da empresa. A empresa deve proporcionar acesso a 
água potável, banheiros limpos, exames médicos periódicos para 
monitorar a saúde do trabalhador, equipamentos de segurança 
individuais e coletivos e também treinamentos para seu uso, 
tomando medidas para prevenir acidentes e danos à saúde.

Um sistema de Gerenciamento de Riscos deve ser implementado 
para avaliar os perigos (físicos, químicos, biológicos, psicológicos 
e ergonômicos) para cada atividade, incluindo serviços rotineiros 
ou não. Ações devem ser sugeridas e implementadas para reduzir 
a exposição a esses riscos.

Um programa de controle médico baseado nas avaliações 
de risco do local de trabalho deve ser implementado, 
para prevenir condições que possam levar a uma doença 

ocupacional. Políticas e procedimentos claros e eficientes 
para saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores 
devem ser estabelecidos e atualizados periodicamente. 
Essas políticas e procedimentos devem ser amplamente 
divulgados e comunicados.

Nas unidades produtivas ou instalações, os funcionários, 
supervisores, gerentes e guardas de segurança devem 
receber treinamento contínuo em relação aos riscos do 
local de trabalho, bem como as medidas de proteção contra 
exposição a produtos químicos perigosos. Fornecedores e 
prestadores de serviço também devem ser contemplados, 
garantindo sua segurança e saúde ocupacional.

Um sistema para emissão de Permissão de Trabalho deve ser 
realizado e mantido para toda atividade classificada como 
perigosa, como por exemplo trabalho em altura, trabalho em 
espaço confinado, trabalhos a quente.
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3.4. SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL
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  Boas Práticas

Orientar a todos que entram nas instalações industriais 
ou escritórios administrativos em relação às medidas de 
segurança em caso de emergência.

Treinamentos, Iniciativas e Programas de Promoção da 
Saúde devem ser realizados, como por exemplo vistorias 
de ergonomia, cursos de conscientização sobre saúde, 
campanhas de prevenção de lesões por esforços repetitivos 
e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.

Todos os trabalhadores devem ser devidamente treinados 
e reciclados quanto aos perigos, riscos, controles e 
procedimentos de segurança associados às suas atividades.

Deve-se estabelecer metas, objetivos e indicadores 
específicos de saúde e segurança ocupacional, como 
por exemplo redução da taxa de acidentes e incidentes, 
afastamentos médicos.

Comitês de segurança e de saúde ocupacional devem ser 
realizados com a participação dos funcionários, incluindo 
tomadas de decisões relacionadas ao local de trabalho.

Monitorar periodicamente a eficácia dos sistemas de saúde 
e segurança ocupacional e exposição a substâncias perigosas, 
sugerindo ações e revisando políticas e procedimentos para 
refletir as mudanças e riscos nos locais de trabalho.
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  Requisitos Mandatórios

Todo processo produtivo deve ser realizado priorizando a 
saúde e segurança dos funcionários, minimizando qualquer 
potencial de consequências negativas em caso de eventos 
indesejáveis, como por exemplo derramamento de produtos 
químicos, explosões, liberações de gases nocivos à saúde.

As instalações devem ser adequadas, contendo rotas de fuga 
e saídas de emergência. Os equipamentos de detecção e 
combate a incêndio devem ser periodicamente avaliados, 
realizando testes de funcionamento e garantindo que estejam 
sempre desobstruídos e disponíveis para uso. 

Plano de ação de emergência e equipes devidamente 
treinadas deverão ser estabelecidos de acordo com as 
normas de segurança e legislações locais. Esse plano deve 
ser revisado regularmente, e sempre que houver mudança 
significativa do local.

Deve-se realizar manutenção e calibração periódica 
dos instrumentos, detectores, válvulas de alívio de 
pressão, alarmes e equipamentos de segurança. Reatores 
e máquinas deverão ser equipados com sistemas e 
dispositivos de segurança adequados. Deve-se realizar 
manutenções periódicas e preventivas para os veículos 
contratados pela Oxiteno para transporte de produtos 
químicos, sejam eles matéria prima ou produto acabado. 
Registros da manutenção e calibração destes equipamentos 
devem ser mantidos.

Deve-se conduzir treinamentos e simulações periodicamente, 
considerando todos os elementos do plano de segurança 
para garantir que os funcionários entendam as regras de 
segurança e saibam como proceder em caso de emergência.
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  Boas Práticas

Dispor de dados e informações sobre a segurança dos processos 
produtivos, definindo os limites operacionais de segurança 
e os perigos potenciais desses processos. Diretrizes de 
comunicação com as famílias dos empregados, autoridades 
governamentais e mídia deverão ser estabelecidas.

Deve-se realizar revisões e revalidações de segurança 
regularmente, ou após mudanças significativas nos processos. 
A avaliação deve ser realizada por pessoa competente, 
documentando e registrando as medidas de segurança que 
foram definidas e implementadas.

Manter uma abordagem integrada com serviços de emergência 
externos, por meio de parcerias com fornecedores de serviços 
especializados ou de socorristas do serviço público, por 

exemplo o corpo de bombeiros local. As informações devem 
ser compartilhadas de forma proativa por todas as partes.

Equipes multidisciplinares devem realizar o monitoramento e 
avaliações periódicas de segurança nos processos produtivos, 
definindo procedimentos de funcionamento para as 
operações rotineiras e não rotineiras.

Avaliar os impactos potenciais das atividades sobre os 
funcionários e comunidade local, tomando medidas para 
mitigar ou evitar qualquer impacto negativo.
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4.  SISTEMAS  
DE GESTÃO
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INTELIGÊNCIA ADMINISTRATIVA QUE INSPIRA MELHORIAS
Na Oxiteno, temos o empenho verdadeiro de aprimorar nossa cadeia de valor como um todo, para desenvolver negócios cada vez 
mais competitivos e sustentáveis com fornecedores e parceiros. 

Temos políticas e procedimentos para garantir a implementação e manutenção de um sistema de gestão que promove a melhoria 
contínua dos processos e a sustentabilidade dos nossos negócios. Da mesma forma, a Alta Direção deve demonstrar compromisso 
e liderança com as decisões tomadas, tendo autonomia total para desenvolver um sistema de gestão eficaz, além de garantir 
engajamento das áreas e prover os recursos necessários.

Portanto, esse capítulo apresenta os principais requisitos para Sistemas de Gestão, de acordo com nossa Política de Fornecimento Responsável.
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se comunicar e estimular os fornecedores e parceiros 
de negócios para atender os princípios estabelecidos nessa 
Política de Fornecimento Responsável ou outra equivalente. 

Deve-se estabelecer critérios para seleção, qualificação e 
contratação de fornecedores, incluindo os compromissos 
e objetivos relacionados nessa Política de Fornecimento 
Responsável ou outra equivalente, realizando uma 
categorização dos fornecedores com base em sua 
sustentabilidade, considerando fatores de alto, médio e baixo 
risco. Fornecedores considerados como alto ou médio risco, 
devem ser avaliados ou auditados antes de sua contratação.
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4.1. COMPROMETIMENTO COM A SUSTENTABILIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO

SISTEMAS DE GESTÃO

Deve-se incorporar recursos humanos e financeiros para  
se garantir que sustentabilidade e responsabilidade social 
sejam implementadas, promovidas e respeitadas.
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  Boas Práticas

Deve-se levar em consideração os resultados das avaliações 
de sustentabilidade para tomada de decisão. Critérios 
para seleção de fornecedores, como por exemplo ética, 
responsabilidade social, dentre outros, devem ser levados  
em consideração além do preço e prazo de entrega.

Aspectos relevantes a sustentabilidade devem fazer parte  
de contratos, pedidos de compras ou acordos comerciais,  
de forma mútua. 

Um monitoramento da cadeia de fornecedores, com 
avaliações ou auditoria, deve ser constante, garantindo  
que eles cumprem os requisitos estabelecidos nessa  
Política de Fornecimento Responsável ou outra equivalente. 
Essas avaliações e auditorias devem ser documentadas.

Implementar um programa de treinamento e conscientização 
dos compradores em relação às questões de sustentabilidade 
dentro da cadeia de suprimentos.

Deve haver um esforço contínuo dos fornecedores para 
identificar fontes sustentáveis, melhorando e promovendo 
as práticas de sustentabilidade e responsabilidade social 
no ecossistema em que atua, participando ativamente em 
organizações colaborativas de suporte ao desenvolvimento 
de sustentabilidade.
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se implementar programas de sustentabilidade 
alinhados aos objetivos estratégicos da companhia, tomando 
as medidas necessárias para que todos os aspectos relevantes 
sejam cumpridos.

Deve-se monitorar periodicamente o desempenho dos 
programas de sustentabilidade, realizando revisões e 
implementado ações para promover a melhoria contínua.

  Boas Práticas

Monitorar periodicamente o desempenho dos programas 
de sustentabilidade em relação às companhias similares 
e equivalentes do setor de atuação, identificando e 
implementando as melhores práticas.

Uma avaliação periódica de sustentabilidade (interna e 
externa) deve ser realizada, para garantir a melhoria contínua. 
Esta avaliação deve ser feita por membros independentes  
e competentes.

Um relatório de sustentabilidade deverá ser desenvolvido  
e publicado regularmente, contendo as iniciativas e avanços 
realizados durante determinado período.
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se estabelecer um programa de treinamento a todas  
as equipes, funcionários e gerentes, para que estes obtenham 
e desenvolvam um nível adequado de conhecimento, 
capacidades e habilidades, incluindo sustentabilidade em 
seus processos e atividades.

Colaboradores de nível operacional, recém-contratados  
ou transferidos, devem ser treinados adequadamente antes 
do desenvolvimento de suas atividades.

Os treinamentos devem incluir lista de presença e avaliação 
de resultados, além de uma análise de risco sobre potenciais 
consequências do não cumprimento ou ausência no treinamento.

  Boas Práticas

Realizar treinamentos e reciclagens periódicas das equipes, 
funcionários e gerentes, para aperfeiçoar os processos e 
promover sugestões de melhoria.

Considerar a importância do desempenho, conhecimentos, 
capacidades e habilidades, para realizar o planejamento do 
progresso, promoções e de sucessões de funcionários.
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  Requisitos Mandatórios

Deve existir uma metodologia para identificar, avaliar e 
categorizar os riscos reputacionais para realização de qualquer 
novo negócio. Os resultados dessa avaliação devem ser 
documentados e armazenados.

  Boas Práticas

As avaliações de riscos reputacionais devem ser feitas com 
consultas realizadas pela própria organização, por especialistas 
ou empresa terceirizada. Uma periodicidade de reavaliações 
deve ser definida e executada.

Incorporar a gestão de riscos reputacional e desempenho 
de sustentabilidade como parte integral das práticas de 
excelência na comercialização de produtos.

POLÍTICA DE  
FORNECIMENTO 
RESPONSÁVEL  
OXITENO

   ÉTICA

   RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

   QUALIDADE, MEIO 
AMBIENTE, SAÚDE  
E SEGURANÇA

   SISTEMAS  
DE GESTÃO

   POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIA

4.4. GESTÃO DE RISCOS REPUTACIONAIS

SISTEMAS DE GESTÃO



  ANTERIOR  | PRÓXIMO    |    ÍNDICE

Página 43

  Requisitos Mandatórios

Deverá haver um plano de contingência que possa assegurar 
a continuidade operacional, considerando insumos, 
equipamentos e sistemas, garantindo assim o abastecimento 
de seus clientes. A intenção é que esse plano atue de forma 
preventiva, reduzindo, minimizando ou mitigando os impactos 
negativos gerados provenientes de algum tipo de interrupção.

  Boas Práticas

Deve-se determinar o nível de resiliência dos sistemas e de 
sua capacidade operacional para resistir aos eventos internos 
e externos. Isso significa ser capaz de se recuperar após um 
evento de interrupção no abastecimento, de qualquer natureza, 
sem perder os recursos vitais de trabalho e gerenciamento, 
mantendo o desempenho operacional do negócio.
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se identificar, implementar, monitorar e revisar todos 
os requisitos legais aplicáveis, incluindo a atualização e 
adequação a esses requisitos.

Deve-se obter, manter e renovar todas as licenças, permissões 
legais e autorizações para realização das operações. 

Deve-se definir um registro amplo e abrangente de substâncias 
perigosas, mantendo os requisitos e licenças para operar 
atualizados.

  Boas Práticas

Mapear, identificar e rastrear requisitos e legislações, usando 
metodologias e sistemas confiáveis como, por exemplo, o uso 
de tecnologia, ferramentas de TI, consulta a especialistas ou 
adesão a associações industriais.

Tomar medidas organizacionais e operacionais para reduzir 
e mitigar problemas e violações no cumprimento de leis, 
regulamentos e acordos definidos em contrato.
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  Requisitos Mandatórios

Deve-se estabelecer um sistema de documentação 
adequado, com políticas, manuais, diretrizes, procedimentos 
e registros (como por exemplo, relatórios de auditoria, 
taxas de ferimentos e enfermidades relacionadas ao 
trabalho, salário dos funcionários, inspeções realizadas por 
órgãos ambientais e de regulamentação, avaliações de 
desempenho). As informações documentadas só poderão  
ser compartilhadas de acordo com as disposições legais  
e antitruste.

  Boas Práticas

A documentação deve atender às normas e sistemas de 
gestão aplicáveis, sendo estabelecidas de forma clara em 
termos de precisão, verificação, armazenamento, backup  
e recuperação.

Tomar como base sistemas relevantes de gestão, como por 
exemplo Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente,  
para orientar, implementar, administrar, controlar todo tipo  
de documentação.
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5.  POLÍTICA DE 
CONSEQUÊNCIA
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5.1. Objetivo
Definir critérios e medidas internas a serem adotadas quando 
detectado ou reportado alguma ocorrência de desvio de 
conduta, descumprimento dos requisitos mandatórios 
descrito nesta Política de Fornecimento Responsável, ou 
desacordo com os Códigos de Ética e de Conduta da Oxiteno 
e do Grupo Ultra.

A Política de Consequência está sujeita a revisões e alterações 
conforme regulamentação, legislações aplicáveis, políticas e 
diretrizes internas.

5.2. Aplicação de ações corretivas
A aplicação de ações corretivas, medidas administrativas 
ou penalidades de carácter restritivo ou sancionatório 
para fornecedores e prestadores de serviços inicia-se na 
identificação de irregularidades em sua conduta, seja pelo 
descumprimento dos requisitos mandatórios descrito nesta 
Política de Fornecimento Responsável, ou desacordo com os 
Códigos de Ética e de Conduta da Oxiteno e do Grupo Ultra.
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POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIA

VALORES INEGOCIÁVEIS PARA PRESERVAÇÃO E INTEGRIDADE DAS RELAÇÕES COMERCIAIS

A adoção e aperfeiçoamento contínuo de ações de remediação, 
medidas administrativas ou penalidades serão sempre voltadas 
a mitigar o risco associado ao negócio com nossos fornecedores 
e prestadores de serviço, para que estes não tenham condutas 
não condizentes com os nossos valores e princípios. Toda a ação 
realizada será em carácter educativo e orientativo, visando o 
reconhecimento sobre um fato gerador, não havendo mais de 
uma consequência para o mesmo fato apurado.

5.3. Definições

CONSEQUÊNCIAS
Ações de remediação, medidas administrativas ou penalidades 
que poderão ser sancionadas como resultado do tratamento 
das denúncias e/ou infrações detectadas, sendo elas:

•  Ações corretivas: ações que visam a melhoria nos processos de 
trabalho, por meio de gestão dos processos, sistemas, e gestão de 
pessoas, podendo ser relacionadas a comunicação, treinamento, 
criação, revisão e implementação de controles internos ou outras. 
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POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIA

VALORES INEGOCIÁVEIS PARA PRESERVAÇÃO E INTEGRIDADE DAS RELAÇÕES COMERCIAIS

•  Medidas administrativas: consequências administrativas 
as quais serão sujeitos fornecedores e prestadores 
de serviços, pela infração aos princípios ou requisitos 
estabelecidos na Política de Fornecimento Responsável.

•  Penalidade: sanção a qual será sujeita fornecedores  
e prestadores de serviços, pela infração aos princípios 
ou requisitos estabelecidos na Política de Fornecimento 
Responsável.

DENÚNCIA
Relato por qualquer mídia ou meio de comunicação, 
de prática de infração aos princípios e compromissos 
estabelecidos na Política de Fornecimento Responsável. 

INFRAÇÃO
Toda ação ou omissão que esteja em desacordo com 
princípios e compromissos estabelecidos na Política  
de Fornecimento Responsável.
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POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIA

5.4. Consequências em casos de violações
O critério para a aplicação de ações de remediação, medidas administrativas ou penalidades se dará por qualquer falha no 
cumprimento ou não atendimento aos requisitos mandatórios descrito na Política de Fornecimento Responsável ou desacordo 
com os Códigos de Ética e de Conduta da Oxiteno e do Grupo Ultra.

Reforçamos nossa posição em relação à livre manifestação dos nossos fornecedores, prestadores de serviços, e seus funcionários, 
incluindo qualquer falha de um funcionário da Oxiteno ou de qualquer pessoa agindo em nome da Oxiteno. Solicitamos que seja 
registrado qualquer suspeita de violação ou violações reais. Para isso, a Oxiteno e o Grupo Ultra disponibilizam um canal aberto 
para denúncias que pode ser acessado por telefone ou via website pelo público interno e externo:

   CANAL ABERTO ULTRA 
0800 701 7172 (BRASIL) 
1-800-880-6491 (ESTADOS UNIDOS) 
800-099-0646 (MÉXICO) 
000-416-205-2740 (URUGUAI)

   WEBSITE (ACESSO DISPONÍVEL A QUALQUER PAÍS):  
www.canalabertoultra.com.br 
www.openchannel.com.br 
www.canalabierto.com.br

Este canal é operado por uma empresa terceirizada, sob gestão de uma área independente e assegura ao relator:
•  Anonimato;
•  Confidencialidade e diligência;
•  Sigilo na apuração da denúncia;
•  Imparcialidade;
•  Sanções imediatas contra qualquer retaliação ou exposição.
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POLÍTICA DE CONSEQUÊNCIA

Se remediações ou ações imediatas forem necessárias, o fornecedor deve informar as áreas de Suprimentos e Compliance  
da Oxiteno, o plano que será implementado e executado para solucionar a violação.

As consequências aplicáveis serão tomadas internamente pela Oxiteno, comunicada e discutidas com os fornecedores, podendo 
ser relacionadas a:

•  Realização de ações entre a Oxiteno e o fornecedor para alavancar sua performance;
•  Monitoramento e auditoria in loco nas instalações dos fornecedores;
•  Restrições comerciais e redução do volume de compras e/ou serviços.

Se após o prazo estabelecido para implementação das ações de melhoria da performance do fornecedor, ou remediação à 
violação de algum dos requisitos apresentados, sendo verificado por processo de auditoria ou outros que tal ação não foi eficaz, 
ou não sendo comprovada a resolução da violação, a Oxiteno se reserva no direito de descontinuar o relacionamento comercial, 
podendo chegar a desqualificação do fornecedor.

  ANTERIOR  | PRÓXIMO  
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Atitudes que 
constroem confiança

Comprometimento ativo 
que fortalece a coletividade

Respeito à vida que 
gera transformação

Inteligência administrativa 
que inspira melhorias

Valores inegociáveis para a preservação 
e integridade das relações comerciais

ESPERAMOS QUE ESTA POLÍTICA 
DE FORNECIMENTO RESPONSÁVEL 
AJUDE A PROMOVER NEGÓCIOS 
CADA VEZ MAIS SUSTENTÁVEIS, COM 
O OBJETIVO DE INCENTIVAR NOSSOS 
FORNECEDORES A DESENVOLVEREM 
E PRATICAREM MELHORIAS EM 
TODOS OS SEUS PROCESSOS.

A OXITENO CONVIDA VOCÊ A 
SE ENGAJAR EM UMA JORNADA 
DE SUSTENTABILIDADE E 
RESPONSABILIDADE NA CADEIA 
DE VALOR.
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