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INTRODUÇÃO
Este documento foi criado com o intuito de auxiliar fornecedores, vendedores, contratados e
outros parceiros com quem a Sodexo faz negócios (doravante conjuntamente denominados
“Fornecedores”) a entender e implementar o Código de Conduta do Fornecedor Sodexo.
Nossos Fornecedores são responsáveis por observar o Código de Conduta do Fornecedor
Sodexo e por garantir que eles exijam que seus próprios Fornecedores também o observem.
Este guia oferece uma visão geral dos elementos essenciais para a promoção da
conformidade, devida diligência e meios de correção para cada um dos princípios
estabelecidos no Código de Conduta do Fornecedor Sodexo.
Posteriormente, este Guia poderá constituir a base das avaliações do Fornecedor, que
poderão incluir autoavaliações, auditorias realizadas pela Sodexo e auditorias de
Fornecedores realizadas por terceiros.
Entretanto, este Guia não é completo. Ele visa auxiliar nossos Fornecedores na tomada das
medidas necessárias para atender as nossas expectativas, incluindo esforços para analisar
seu atual desempenho e criar planos de melhoria, desenvolver meios para garantir a devida
diligência e progressos contínuos em seu desempenho em relação às normas do Código de
Conduta do Fornecedor da Sodexo.
Além disso, esperamos que nossos Fornecedores contratados usem o presente documento
como um guia para implementar seus próprios princípios com seus próprios subcontratados e
Fornecedores, incluindo provedores de funcionários contratados.
A atualização deste Guia dar-se-á após quaisquer atualizações regulares do Código de
Conduta do Fornecedor Sodexo.
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INTEG RIDADE NOS NEGÓ CI OS
Princípio
A Sodexo está comprometida com os mais altos padrões de integridade nos negócios. Não
toleramos qualquer prática que seja inconsistente com os princípios de honestidade,
integridade e justiça em qualquer lugar do mundo em que atuamos.
A Sodexo busca identificar Fornecedores cuja conduta nos negócios esteja de acordo com
padrões éticos que sejam compatíveis com os nossos. Os padrões éticos da Sodexo constam
em nossa Declaração de Integridade nos Negócios, que estabelecem o seguinte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obedecer todas as leis e regulamentos aplicáveis.
Tratar o outro de forma justa, com dignidade e respeito.
Elaborar todos os registros de transações financeiras de forma cuidadosa e precisa.
Relatarprontamente e de forma honesta, condições financeiras e resultados de
operações.
Lidar de forma honesta e justa com clientes, Fornecedores e parceiros financeiros.
Evitar reais ou possíveis conflitos de interesse.
Evitar dar e/ou receber presentes de forma imprópria.
Salvaguardar os bens da Sodexo.
Proteger informações confidenciais e exclusivas.
Proteger a reputação da Sodexo.
Separar atividades políticas e pessoais dos negócios da Sodexo.
Relatar violações identificadas de todas as leis e regulamentos aplicáveis e padrões
éticos.

Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
NÃO se envolver em quaisquer atos de concorrência desleal, tampouco envolver-se em
qualquer tipo de suborno.
Criar e manter políticas referentes à integridade nos negócios.
Implementar medidas para a condução de negócios de maneira ética.
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DIREITOS HUMANOS E DIREITO S
FUNDAM ENT AIS NO TRABALHO
A Sodexo tem o compromisso de respeitar os direitos humanos onde quer que atue.
Colocaremos em prática esse compromisso trabalhando na implementação e no
fortalecimento de práticas e procedimentos para impedir, mitigar e, quando apropriado, reparar
impactos adversos sobre os direitos humanos que possam resultar diretamente de nossas
operações ou que possam estar ligados diretamente a nossos negócios por meio de nossos
relacionamentos com Fornecedores. Nossos compromissos,práticas e procedimentos de
implementação são informados por instrumentos internacionais, incluindo a Declaração
Universal de Direitos Humanos, a Declaração da OIT (Organização Internacional do Trabalho)
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho e pela orientação definida nas
Diretrizes da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico)para
Empresas Multinacionais e nos Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e
Direitos Humanos.
Esperamos que nossos Fornecedores conduzam seus negócios de maneira que demonstrem
respeito pelos direitos humanos de forma consistente com os princípios a seguir.

ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE TRABALHO
FORÇADO OU COMPULSÓRIO
Princípio
Os Fornecedores não utilizarão trabalho forçado, escravo, servidão por dívida ou outra forma
de trabalho involuntário forçado.
Os Fornecedores deverão garantir que o trabalho seja realizado de forma voluntária, em troca
de compensação legal e não sujeito a sanções ou processos penais reais ou iminentes,
violência, confinamento, retenção de documentos de identidade ou perda de direitos ou
privilégios legais. Os trabalhadores deverão ser livres para aceitar o trabalho e livres para
deixar o trabalho a qualquer momento, com aviso razoável de acordo com as leis e
regulamentos aplicáveis, acordos coletivos e restrições operacionais.
Os Fornecedores não deverão permitir servidão por dívida, que se refere a ofertas de
empréstimo ou adiantamentos salariais de empregadores a recrutadores de mão de obra em
troca de garantia, por um trabalhador, de seu trabalho ou de um membro da família a fim de
pagar o empréstimo.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Condições de trabalho
NÃO deverá se envolver em trabalho forçado, incluindo:
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•
servidão por dívida, trabalho involuntário, prisional (salvo como parte de um
programa formal e humano para preparar detentos para que sejam empregáveis após a
soltura), e tráfico de mão de obra; e
• trabalho que seja, de algum modo, obrigado por ameaças ou imposições de sanções
penais, violência, retenção de documentos de identidade, confinamento, não pagamento de
salários ou perda de direitos ou privilégios.
Demonstrar que existe uma política da empresa que proíbe trabalho forçado ou involuntário,
que todos os gerentes e trabalhadores estão cientes dela e que tal política inclui os seguintes
pontos:
• permissão para que os funcionários rescindam seu contrato de trabalho após aviso
razoável (sem multas financeiras ou outras de acordo com os estatutos legais);
• concessão imediata de cartas de liberação, mediante aviso razoável, sempre que a
carta for necessária para que um funcionário consiga um emprego em outra empresa;
• regras referentes a empréstimos e adiantamentos salariais.
Garantir que os funcionários sejam informados por escrito a respeito de seus termos e
condições de trabalho e que tais termos, conforme informados, cumpram as políticas
referentes à rescisão do contrato de trabalho, cartas de liberação, empréstimos e
adiantamentos salariais.
À medida que seja possível, garantir que os trabalhadores sejam contratados de forma direta
e transparente ou somente por meio de agências de recrutamento que tenham desenvolvido
políticas e estratégias para combater o tráfico de mão-de-obra e trabalho forçado e que não
exijam que os funcionários paguem uma taxa à agência como condição para conseguir o
trabalho.
Ter períodos de pagamento legais e razoáveis, bem como salvaguardas para garantir o
pagamento exato referente a todo período trabalhado.
Documentação
Garantir que as cédulas de identidade, passaportes ou outros documentos pessoais originais
estejam em posse dos funcionários ou sejam retidos pela empresa conforme permitido por lei.
Garantir que, caso os documentos sejam retidos conforme permitido por lei, o funcionário
esteja ciente da lei e de como recuperar o documentos pessoal e que, na prática, o funcionário
poderá recuperar prontamente os documentos pessoais, sem ameaça de retaliação ou
retaliação efetiva.
Manter documentação dos termos e condições de trabalho conforme comunicados aos
funcionários (tais como contratos de trabalho, cartas de contratação, reconhecimentos do guia
etc.).
Manter registros completos e precisos dos salários pagos e das horas trabalhadas.
Trabalho prisional
Garantir que qualquer contratação e uso de trabalho prisional seja feito de acordo e em
conformidade com um programa de reabilitação legalmente sancionado, não tenha a intenção
ou impacto de ser anticoncorrencial, de substituir empregos locais, de reduzir os padrões de
mão de obra ou interferir no acesso, por funcionários ou outros no mercado de trabalho, aos
direitos fundamentais no trabalho.
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Garantir que qualquer trabalho realizado por detentos seja produtivo e gerenciado em
conformidade com todos os padrões regulatórios e de qualidade relevantes.
Garantir que os termos e condições de trabalho requeiram horas razoáveis, remuneração
justa e acesso a processos de reclamação transparentes e justos.
Garantir que sejam implementadas salvaguardas a fim de garantir que os detentos tenham
acesso total e livre a sua remuneração para tal trabalho, quer durante o encarceramento ou
após a soltura.
Liberdades restritas
Garantir que os funcionários estejam livres para se deslocar durante o dia de trabalho para
usar o banheiro, beber água etc.
Garantir que os funcionários estejam livres para deixar o local de trabalho ao término de seu
turno.
Garantir que os funcionários não sejam obrigados a cumprir determinadas atividades como
condição para deixar o local de trabalho.

ABOLIÇÃO EFETIVA DE TRABALHO INFANTIL
Princípio
Os Fornecedores não deverão permitir que trabalhadores com idade inferior à idade legal
trabalhem em qualquer país ou jurisdição local em que o Fornecedor realize trabalhos para a
Sodexo. Caso a idade mínima para trabalho não seja definida, a idade mínima deverá ser de
15 anos. Independentemente da idade mínima legal, em casos em que menores sejam
autorizados a trabalhar, os Fornecedores deverão observar todas as exigências legais,
especialmente aquelas inerentes a horas de trabalho, salários, escolaridade mínima e
condições de trabalho.
Os Fornecedores deverão estabelecer e respeitar limites de idade claros para trabalhos que
possam ser mental, física, social ou moralmente perigosos ou nocivos para jovens
trabalhadores. Jovens trabalhadores são definidos como aqueles que estão acima da idade
mínima previamente definida e com idade inferior a 18.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Idade mínima
Demonstrar que existe uma política da empresa referente à idade legal mínima para trabalho
e que todos os gerentes e trabalhadores estão cientes dela.
Garantir que é possível fornecer a idade do funcionário mais jovem atual e historicamente
contratado nos últimos 03 anos.
Estabelecer um procedimento para estabelecer restrições de proteção especiais referentes
a turno da noite, trabalho perigoso ou manejo de substâncias nocivas, de acordo com as leis e
regulamentos locais aplicáveis, que possam prejudicar o desenvolvimento físico, espiritual,
moral ou social para jovens trabalhadores.
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Garantir que, caso jovens trabalhadores sejam contratados, eles trabalhem 08 horas ou
menos por dia, por turno, e que os turnos de trabalho não interfiram no ensino obrigatório.
Documentação de idade do funcionário
Exigir comprovante a idade dos candidatos antes da contratação, com cópias mantidas em
arquivo quando considerado necessário. Garantir que existam meios específicos de detectar
documentos fraudulentos e de estimar a idade no caso de ausência de documentos. Todos os
funcionários devem constar nos registros.
Trabalho aprendiz
Fornecer toda documentação e proteção exigidas pela lei local quando forem contratados
jovem aprendizes.

ELIMINAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A
TRABALHO E OCUPAÇÃO
Princípio
Os Fornecedores não deverão discriminar funcionários na contratação, promoção, salário,
avaliação de desempenho ou qualquer outro termo ou condição de trabalho com base em raça,
cor, nacionalidade, sexo, identidade de gênero, orientação sexual, religião, deficiência ou
qualquer outra condição proibida pelas leis e regulamentos aplicáveis.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Políticas e práticas
Demonstrar que o Fornecedor possui políticas e práticas de contratação para garantir que
os funcionários sejam contratados com base em fatores relevantes para sua capacidade de
realização do trabalho (por exemplo: capacidades, habilidades, experiência etc.) em vez de
características pessoais, tais como raça, etnia, sexo ou outros, ou exigências subjetivas que
possam ter a finalidade ou o impacto de excluir determinadas classes de pessoas.
Demonstrar que a política foi publicamente divulgada aos candidatos e a todos os
funcionários e que os gerentes de contratação são treinados para observar a política.
Ter uma política de não discriminação por escrito. Garantir que a política seja publicamente
informada a todos e que os gerentes sejam treinados para observar a política.
Garantir que os funcionários tenham oportunidades iguais de promoção, treinamento,
benefícios, horas extras, rescisão e aposentadoria com base em sua capacidade e não em
suas características ou crenças pessoais (especialmente para trabalhadores migrantes e
mulheres).
Garantir que os funcionários não recebam remuneração diferenciada em virtude de qualquer
uma das características listadas acima (especialmente para trabalhadores migrantes e
mulheres).
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Garantir que não seja realizado nenhum teste de gravidez ou outro teste de saúde que viole
a lei local ou resulte em discriminação. Qualquer teste ou questionamento deverá respeitar a
dignidade e o direito à privacidade dos funcionários e ser claramente relevante para as
exigências do trabalho.
Garantir que as dependências do Fornecedor atendam a necessidades específicas de
determinados grupos (por exemplo: gestantes, pessoas com deficiência e pessoas que
requeiram fidelidade a formas de expressão religiosa) contanto que não comprometam as
normas de saúde e segurança.
Garantir que a empresa conceda licença parental sem que o funcionário em questão corra o
risco de perder o emprego ou responsabilidade conforme exigido pelas leis e regulamentos
aplicáveis. Devem existir política e procedimento claros em conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis.
Garantir que a empresa ofereça meios adequados para que os funcionários exponham
preocupações ou queixas referentes à discriminação sem retaliação e tenham recursos
suficientes para investigar alegações e providenciar os reparos apropriados.

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E RECONHECIMENTO EFETIVO
DO DIREITO A ACORDO COLETIVO
Princípio
Os Fornecedores deverão respeitar o direito dos funcionários de aderir ou não ao sindicato de
escolha dos funcionários e de fazer acordos coletivos, livres de qualquer forma de retaliação,
intimidação ou assédio. Os funcionários não deverão estar sujeitos à intimidação ou assédio no
exercício de seu direito de aderir ou não a qualquer organização do trabalho.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Liberdade de Associação
Demonstrar que a empresa possui uma política e prática para permitir que todos os
funcionários associem-se livremente no local de trabalho de acordo com as leis e regulamentos
aplicáveis e que tal política foi comunicada de acordo com as leis aplicáveis.
Garantir que os representantes dos funcionários sejam livremente eleitos sem interferência
da gestão e sejam reconhecidos pela gestão de acordo com as leis aplicáveis.
Permitir que os representantes dos funcionários realizem atividades legais relacionadas aos
direitos e interesses dos funcionários sem interferência da gestão.
Garantir que os representantes dos funcionários sejam livremente capazes de atuar de
acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
Proibir discriminação com base em apoio ou oposição ao sindicato.
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Acordo coletivo
Realizar consultas regulares com sindicatos devidamente reconhecidos ou outros
representantes legais dos trabalhadores, quando houver tais representantes, no que tange a
questões de interesse mútuo, tais como condições de trabalho, remuneração, resolução de
disputa e relações internas de acordo com as leis aplicáveis.
Trabalhar dentro do contexto jurídico do país a fim de garantir o respeito pela liberdade de
associação e pelos direitos de acordo coletivo.

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS
Princípio
Os Fornecedores não deverão pagar menos que o salário mínimo de acordo com as leis e
regulamentos aplicáveis. Quando as leis e regulamentos aplicáveis não estabelecerem um
salário mínimo, os Fornecedores deverão pagar, no mínimo, o salário de mercado vigente para
o trabalho em questão.
Os Fornecedores deverão garantir que os trabalhadores em questão sejam compensados por
horas extras nas taxas especiais legalmente obrigatórias, não sejam obrigados a trabalhar
horas extras para ganhar salário mínimo e recebam todos os benefícios legais e/ou os seguros
previstos pelas leis e regulamentos aplicáveis.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Salário mínimo
Garantir que todo trabalho regular dos funcionários tenha remuneração correspondente ou
acima do salário mínimo legal ou salário acordado, o que for maior.
Horas extras
Garantir que os trabalhadores em questão sejam compensados pelas horas extras conforme
legislação vigente.
Benefícios
Garantir que a empresa forneça os benefícios legalmente necessários quando exigido por
lei, contrato de trabalho ou acordo coletivo.
Garantir que os benefícios sejam acordados ou pagos dentro dos prazos legalmente
necessários.
Folha de pagamento
Manter registros completos e precisos de folha de pagamento.
Comunicar, em um idioma que seja entendido por todos os funcionários, os salários, sistemas
de incentivo, benefícios e bônus a que eles têm direito segundo a lei.
Fornecer aos funcionários um holerite que inclua horas regulares e horas extras trabalhadas,
remunerações regulares e de horas extras, bem como deduções.
Ter um mecanismo formal e efetivo pelo qual os funcionários possam fazer perguntas e
levantar questões referentes a sua remuneração e providenciar os reparos apropriados.
Código de Conduta do Fornecedor Sodexo - Dezembro 2015 | Pág 10

Garantir que os salários sejam pagos de forma precisa, regular, na data exigida e sem
qualquer atraso de acordo com a lei local ou com os contratos de trabalho ou acordo coletivo.
Deduções
Garantir que a empresa forneça ferramentas de forma gratuita (excluindo uniforme, crachá,
depósitos de ferramenta etc., quando permitido pelo regulamento local).
Garantir que todas as deduções dos salários do funcionário estejam de acordo com as leis
e limites legais aplicáveis, sejam totalmente documentadas e comunicadas ao funcionário, e
sejam voluntariamente autorizadas por escrito pelo funcionário quando apropriado ou não de
outra forma expressamente permitida por lei.

HORAS DE TRABALHO
Princípio
Os Fornecedores deverão cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis referentes às horas
de trabalho dos funcionários, incluindo limites máximos de horas e exigências para os
intervalos. Os Fornecedores não deverão, em programação regular, exigir que os funcionários
trabalhem acima dos limites de horas extras legais, salvo conforme possa ser legal com base
na natureza do trabalho.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Políticas e práticas
Demonstrar que a empresa possui uma política e prática claras que definem as horas de
trabalho normais, as regras e compensação de hora extra, descanso remunerado e não
remunerado e intervalos para refeições, e que a política foi comunicada a todos os
funcionários.
Garantir que nenhum funcionário seja autorizado a trabalhar mais que o número máximo de
horas permitido pela lei aplicável.
Garantir que qualquer funcionário que fizer hora extra receba, o valor previsto na legislação
vigente..
Garantir que todas as regras referentes ao horário de trabalho, incluindo políticas e práticas
de hora extra, sejam comunicadas por escrito antes da aceitação do trabalho.
Fornecer os horários de trabalho em formato impresso ou eletrônico diretamente aos
funcionários tão logo seja possível.
Horas de trabalho
Monitorar e manter registros completos e precisos das horas regulares e horas extras dos
funcionários.
Garantir que há um processo em vigor para determinar, monitorar e controlar as horas de
trabalho dos funcionários (hora regular e hora extra). Os registros incluirão horários de início e
término, horas regulares e horas extras para cada funcionário.
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Horas extras
Garantir que a empresa tenha permissões ou renúncias à hora extra quando legalmente
necessário e que elas sejam precisas, atuais e válidas.
Garantir que todos os gerentes e funcionários sejam informados a respeito das leis e
regulamentos nacionais aplicáveis e das políticas e procedimentos da empresa no que tange
às horas de trabalho, horas extras e dias de descanso.
Garantir que as horas extras não ultrapassem os limites habituais para a indústria e local ou
que sejam impostas pela lei aplicável, o que for menor.
Garantir que a hora extra somente seja usada quando for necessária para responder
efetivamente a picos de demanda ou circunstâncias comerciais incomuns.
Garantir que a hora extra não ultrapasse os limites legais, prejudique o funcionário ou a saúde
e segurança no local de trabalho e não seja imposta a trabalhadores vulneráveis como um
termo e condição contínua de trabalho ou parte da prática normal para suprimir a taxa de
salário por hora ou o número de trabalhadores contratado.
Garantir que os funcionários não sejam obrigados a fazer horas extras a fim de ultrapassar o
salário mínimo legal.
Intervalos
Garantir que os funcionários tenham intervalos para refeição e descanso adequados e
razoáveis considerando-se a natureza do trabalho e a duração do dia de trabalho e que, no
mínimo, cumpram as exigências legais.
Dias de descanso
Garantir que os dias de descanso sejam concedidos conforme legalmente exigido e que os
gerentes/supervisores estejam cientes dos limites legais.

SAÚDE E SEGURANÇA
Princípio
A Saúde e a Segurança são parte integrante da missão da Sodexo para melhorar a Qualidade
de Vida. A Sodexo tem o compromisso de alcançar uma cultura de saúde e segurança global e
um desempenho de saúde e segurança de nível mundial. O envolvimento e o compromisso de
nossos Fornecedores são essenciais para a melhoria contínua em direção a esse objetivo.
Os Fornecedores deverão proporcionar um local de trabalho e condições de trabalho seguros
e saudáveis. As normas de saúde, segurança e outras normas de local de trabalho devem, no
mínimo, estar de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
Diretrizes do Fornecedor.
O Fornecedor deverá:
Política de Saúde e Segurança
Demonstrar que a empresa possui uma política clara para Saúde e Segurança e que a
política foi comunicada a todos os funcionários.
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Exigências legais e outras
Estabelecer um processo para identificar e garantir a conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis às atividades comerciais do Fornecedor.
Objetivos, metas e monitoramento
Estabelecer um processo para definir os objetivos e metas de saúde e segurança e para
monitorar o desempenho.
Relatório de incidente e análise de causa raiz
Estabelecer um processo para incentivar os funcionários a relatar lesões e problemas de
saúde no local de trabalho e determinar a causa dos incidentes que resultam ou poderiam
resultar em lesões ou problemas de saúde.
Responsabilidades e Obrigações
Estabelecer um processo para garantir que as responsabilidades pela saúde e segurança
sejam claramente definidas dentro da empresa.
Avaliação e Controle de Perigo e Risco
Ter um processo para identificar, avaliar e controlar os perigos à saúde e segurança dos
funcionários e outros que possam ser afetados para evitar lesões e problemas de saúde,
incluindo:
• Um processo para identificar, avaliar e controlar exposições a agentes químicos e
biológicos no local de trabalho;
• Um processo para identificar, avaliar e controlar perigos físicos, incluindo incêndio,
ergonomia no local de trabalho, ruídos, vibração e radiação;
• Um processo para identificar, avaliar e controlar perigos físicos decorrentes da
operação, manutenção e teste da fábrica e equipamentos, incluindo o fornecimento de
barreiras físicas e não físicas projetadas para impedir o contato humano e a exposição à
fábrica e a peças potencialmente perigosas de máquinas e equipamentos;
• Um processo para oferecer aos trabalhadores Equipamentos de Proteção Pessoal
(EPP) quando os perigos não puderem ser adequadamente controlados por outros meios.
Comunicações
Garantir que a empresa tenha um processo para comunicar informações de saúde e
segurança aos trabalhadores, incentivar a participação do trabalhador em programas de saúde
e segurança do Fornecedor e receber informações de saúde e segurança do quadro de
pessoal.
Treinamento, Informações e Instruções
Estabelecer um processo para garantir que novos e antigos funcionários recebam
treinamento, informações e instruções sobre saúde e segurança apropriados para sua
respectiva função, incluindo:
• Procedimentos de trabalho seguro;
• Uso, cuidado e substituição de quaisquer EPP necessários;
• Procedimentos de emergência.
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Planos e saídas de emergência
Garantir que a empresa tenha um processo para estabelecer, manter e testar planos de
emergência para todos os locais de trabalho do Fornecedor, incluindo:
• Manutenção de mecanismos de acesso e saída seguros para todos os locais de
trabalho;
• Plano de emergência para o caso de incêndio, emergência médica, desastre natural e
condições climáticas rigorosas.
Condições de trabalho
Garantir que todas as áreas de trabalho tenham iluminação natural e/ou artificial e sejam
mantidas a uma temperatura apropriada para proteger funcionários de lesões ou problemas de
saúde.
Ajustes de bem-estar
Garantir que os funcionários tenham acesso à água potável.
Garantir que, quando houver uma cantina localizada no local de trabalho, haja mesas e
assentos suficientes para os trabalhadores e que sejam fornecidos utensílios de higiene e água
potável.
Garantir que todos os locais de trabalho do Fornecedor mantenham um número suficiente
de banheiros que permitam privacidade ao trabalhador.

CONDIÇÕES DE VIDA
Princípio
A moradia do trabalhador, quando fornecida, deverá atender aos mesmos padrões de saúde e
segurança que aqueles aplicáveis no local de trabalho.
As condições de vida deverão respeitar a dignidade e o direito à privacidade dos funcionários.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Garantir que os dormitórios estejam de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis
relevantes que regem as instalações de dormitório.
Garantir que, sempre que possível, quando os prédios dos dormitórios estiverem localizados
em um local físico diferente do local de trabalho, o transporte até os dormitórios esteja
disponível.
Garantir que as instalações dos dormitórios ofereçam, no mínimo, acesso imediato a
banheiros limpos, água potável e instalações higiênicas para o preparo e armazenamento de
alimentos e para refeições, sejam mantidas limpas e seguras e tenham saída de emergência
apropriada, água aquecida para banho, aquecimento e ventilação adequados, ofereçam
espaço pessoal razoável juntamente com privilégios de saída e entrada razoáveis.
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PRÁTICAS DISCIPLINARES
Princípio
Os Fornecedores deverão tratar todos com dignidade. Os Fornecedores não deverão aplicar
ou ameaçar aplicar castigos corporais ou quaisquer outras formas de abuso ou assédio físico,
sexual, psicológico ou verbal a qualquer funcionário.
Os Fornecedores deverão ter um processo disciplinar claro que proíba violência, assédio ou
intimidação de qualquer forma física ou emocional e comunicá-lo em um idioma que seja
entendido pelos funcionários.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Práticas disciplinares
Garantir que exista um procedimento disciplinar por escrito e estabelecido, que esteja de
acordo com as exigências legais locais e que seja claramente comunicado a todos os
funcionários.
Garantir que sejam mantidos registros por escrito das medidas disciplinares tomadas, que
tais registros sejam comunicados aos funcionários e lançados em arquivo.
Garantir que todos os gerentes e supervisores recebam treinamento sobre prática disciplinar
adequada, que os registros do treinamento sejam mantidos e que a conformidade dos gerentes
sejam monitorada.
Assédio
Garantir que o local de trabalho seja livre de assédio, abuso, intimidação ou bullying sexual,
psicológico, físico e verbal.
Garantir que as práticas de segurança no local de trabalho sejam apropriadas ao sexo e não
invasivas, levando em consideração as necessidades específicas dos sexos, e não interfiram
na dignidade e privacidade humanas.
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MEIO AMBIENTE
Princípio
Os Fornecedores deverão cumprir todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis.
Os Fornecedores trabalharão para melhorar continuamente suas medidas de proteção
ambiental, por exemplo, por meio da implementação de um programa ou plano de ação de
melhoria ambiental.
Os Fornecedores deverão trabalhar para manter, proteger e restaurar o meio ambiente por
meios como conservação de energia, reciclagem e descarte adequado de resíduos, bem como
por recuperação ambiental.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Gestão ambiental
Garantir que a empresa tenha uma política ambiental por escrito.
Garantir que todas as instalações fabris do Fornecedor tenham um programa ambiental
documentado abrangendo, no mínimo, proteção ambiental, prevenção de poluição,
conformidade com a legislação ambiental, melhoria contínua e compras públicas sustentáveis.
Todas as demais instalações não fabris deverão ter um programa ambiental documentado.
Garantir que a empresa esteja trabalhando para ter um sistema de gestão ambiental que
permita que ela cumpra uma norma reconhecida internacionalmente, como ISO14000.
Garantir que, caso tenha havido violações ambientais resultantes de penas pecuniárias e/ou
sanções não pecuniárias nos últimos 03 anos, um plano de ação foi implementado.
Gestão de resíduos perigosos
Garantir que todas as instalações:
• mantenham registros de todos os resíduos produzidos no local;
• armazenem os resíduos em uma área isolada dos novos materiais;
• tenham permissões de descarte de resíduo apropriadas, quando necessárias;
• tratem resíduos perigosos antes de liberá-los no meio ambiente ou de descartar os
resíduos fora do local;
• providenciem para que os resíduos sejam adequadamente removidos por uma
organização apropriada.
Garantir que todas as instalações realizem teste anual de esgoto e que os resultados
fornecidos estejam dentro dos limites legais.
Emissões atmosféricas
Garantir que exaustores sejam efetivamente usados nas operações que emitam odores
químicos e/ou gases.
Garantir que todas as instalações realizem amostragem de ar anual a fim de garantir níveis
de emissão atmosférica e que possam fornecer amostras e evidências que atendam aos
limites legais.
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Ruído
Garantir que ruídos sejam administrados em conformidade com as exigências legais.

INCLUSÃO CADEIA DE SUPRIMENTOS
Princípio
Comunidade Local da Sodexo – o Programa de Inclusão da Cadeia de Suprimentos é parte
integrante da missão do Grupo de melhorar a Qualidade de Vida das pessoas que trabalham
para nossos Fornecedores, de promover o desenvolvimento das comunidades locais e de
demonstrar nosso compromisso de envolver e influenciar parceiros na responsabilidade social
e econômica em toda a cadeia de suprimentos.
Envolver Fornecedores de forma diversa e inclusiva nas comunidades locais em que atuamos
oferece a nossos Fornecedores e à Sodexo a vantagem de estar em contato com as melhores
empresas, e as mais ágeis e inovadoras.
A Sodexo espera que seus Fornecedores demonstrem uma composição de força de trabalho
diversificada que admita ativamente a idade, sexo, raça, nacionalidade ou origem étnica,
religião, idioma, convicções políticas, orientação sexual e condição física e promova a inclusão
da cadeia de suprimentos em todas as suas próprias cadeias de suprimentos.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Garantir que, no mínimo anualmente, ele possa apresentar à Sodexo um plano de
diversidade e inclusão e medidas que tenham sido tomadas, bem como o progresso que esteja
sendo feito em seus negócios.
Garantir que ele possa apresentar, no mínimo anualmente, medidas que tenham sido
executadas para promover a inclusão com seus principais parceiros da cadeia de suprimentos.
Esperar que, progressivamente, a Sodexo procure quantificar de forma mais concreta as
medidas tomadas e os resultados para evidenciar a natureza inclusiva da força de trabalho do
Fornecedor e seu impacto.
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IMPLEMENTAÇÃO
Princípio
Os Fornecedores deverão tomar as medidas apropriadas para garantir que os princípios deste
Código sejam comunicados a seus funcionários e em todas as suas próprias cadeias de
suprimentos. Os Fornecedores também deverão tomar medidas apropriadas para garantir que
os princípios deste Código sejam adotados e aplicados por seus funcionários, Fornecedores,
agentes e contratados na medida do possível.
Os Fornecedores deverão estabelecer processos ou mecanismos em que os funcionários
possam levantar questões de interesse, sem medo de represálias ou repercussões negativas.
A Sodexo reserva-se o direito de realizar os controles que considerar necessários para
assegurar que este Código seja respeitado em toda a sua Cadeia de Suprimentos. Isso pode
incluir autoavaliações, auditorias realizadas pela Sodexo e auditorias de Fornecedores
realizadas por terceiros.
Em um futuro próximo, será necessário relatar exigências sobre medidas relevantes que um
Fornecedor venha a tomar em suas próprias operações e em sua cadeia de suprimentos.
Este Código será atualizado regularmente para que se mantenha válido com base no feedback
de parceiros internos e externos.
Diretrizes do Fornecedor
O Fornecedor deverá:
Comunicação
Garantir que seus Fornecedores sejam informados a respeito das exigências do Código de
Conduta do Fornecedor Sodexo.
Exigir que seus próprios Fornecedores assinem o Código de Conduta do Fornecedor
Sodexo ou o próprio Código dos Fornecedores, se eles tiverem um.
Tomar medidas apropriadas para conferir se seus Fornecedores cumprem os princípios
previstos no Código de Conduta.
Procedimento de queixa
Garantir que os locais de trabalho do Fornecedor tenham mecanismos de queixas
claramente comunicados que permitam que os funcionários levantem questões de interesse
quanto à gestão sem medo de represálias ou repercussões negativas. Quando possível, os
funcionários deverão ter mais de um canal para levantar questões.
Garantir que quaisquer referidos mecanismos sejam legítimos, acessíveis, previsíveis,
imparciais, transparentes, fontes de aprendizagem contínua com base no envolvimento e
diálogo e respeitem os direitos humanos. Atenção especial deve ser dada às necessidades de
grupos especiais, incluindo trabalhadores migrantes e mulheres.
Garantir que todas as reclamações sejam prontamente investigadas e abordadas.
Rever os procedimentos de queixas periodicamente a fim de garantir, como questão prática,
que eles sejam dignos de crédito, acessíveis e eficazes.
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