Hamburg Süd
Código de Conduta para Fornecedores
A base: o cumprimento da lei e das convenções
Hamburg Süd1 observa a legislação aplicável e espera o mesmo de seus colaboradores e
parceiros de negócios, incluindo seus Fornecedores2. Isso se aplica independentemente de
serem leis nacionais, internacionais ou supranacionais, regulamentos, convenções ou
quaisquer outras disposições (doravante referidas como "Leis") e se estas Leis se refiram à
saúde, segurança, meio ambiente, concorrência, direitos aduaneiros, trabalho individual ou
coletivo e relação de emprego, etc. De acordo com tais Leis também é estritamente proibido
induzir terceiros a iniciar ou participar de atos ilícitos.

Separação de interesses privados e corporativos
Funcionários da Hamburg Süd são obrigados a tomar suas decisões de negócio no melhor
interesse da Hamburg Süd e não considerar os interesses pessoais ao tomar tais decisões.
Os Fornecedores não podem, portanto, tentar influenciar um funcionário da Hamburg Süd
ou alguém intimamente relacionado com o empregado de qualquer forma ou maneira.
Ao decidir sobre o relacionamento de negócio apenas critérios objetivos são relevantes para
a Hamburg Süd: Os Fornecedores são selecionados com base em critérios objetivos,
adequados, tais como: preço, qualidade e existência de gestão da qualidade, confiabilidade,
padrões tecnológicos, adequabilidade de produto/serviço, etc. Sob nenhuma circunstância,
as relações pessoais ou interesses podem afetar a celebração de um contrato. O
Fornecedor deve informar por escrito os conflitos de interesse existentes e potenciais.

Não violações às leis anticorrupção
Devido às convenções internacionais de combate à corrupção de funcionários públicos e de
funcionários da administração pública e de combate à corrupção no exercício do comércio,
Leis rigorosas semelhantes se aplicam em todo o mundo, de modo que a corrupção
cometida no exterior também é muitas vezes punível nos termos da legislação local. O
Fornecedor deve cumprir todas as leis anticorrupção aplicáveis.
Além disso, o Fornecedor deve observar que os funcionários da Hamburg Süd em conexão
com a sua atividade não podem pedir nem aceitar benefícios pessoais não autorizados de
Fornecedores e o Fornecedor é solicitado a abster-se de oferecer tais benefícios. Artigos de
mercadorias comuns de baixo valor para uso comercial são geralmente permitidos. Convites
(para almoços de negócios, etc), que tenham uma razão de negócios, sejam realizados em
um contexto apropriado e não sejam suscetíveis de afetar as decisões de negócios, são
permitidos de acordo com as obrigações de manutenção de registros aplicáveis de acordo
com as Leis.
1

O termo "Hamburg Süd" refere-se a Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft A/S & Co KG ou suas
afiliadas nas áreas de transporte e logística na Alemanha e no exterior, que usam esse código de conduta ou em cujo nome
é usado.

2

O termo “Fornecedores” refere-se a qualquer empresa, corporação ou pessoa fornecendo e/ou entregando produtos,
componentes, materiais ou serviços à Hamburg Süd.
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Proteção de segredos comerciais
Fornecedores podem receber informações confidenciais providas pela Hamburg Süd para a
preparação de ofertas durante as negociações, e para o cumprimento posterior do contrato.
Os Fornecedores devem respeitar a confidencialidade de tais informações e não divulgar ou
revelar a terceiros ou utilizar para o seu próprio benefício ou de terceiros quaisquer
informações recebidas. Isso se aplica a informações marcadas como tal, bem como à
informação que possa se presumir não seja publicamente conhecida e também não se
destine a ser publicamente conhecida, porque a sua divulgação pode ser útil para
concorrentes da Hamburg Süd ou ser prejudicial para a Hamburg Süd ou parceiros
comerciais. A obrigação de manter a confidencialidade aplica-se tanto durante a vigência do
contrato como após a sua conclusão.
As informações confidenciais devem ser protegidas contra o acesso não autorizado por
terceiros; internamente o Fornecedor tem que garantir que informações confidenciais só
sejam acessíveis para os funcionários que precisam dessas informações para realizar suas
tarefas e que têm a obrigação de confidencialidade por meios legais apropriados.
Se um acordo de não-divulgação separado for acordado entre fornecedor e Hamburg Süd,
tal acordo deverá substituir as disposições deste código de conduta.

Responsabilidade Social
Hamburg Süd espera de seus Fornecedores o cumprimento às Leis aplicáveis e
reconhecidas internacionalmente em matéria de direitos humanos. Isso inclui aquelas Leis
relacionadas à proteção dos trabalhadores que proíbem qualquer forma de trabalho forçado,
punição corporal e o uso de trabalho infantil na acepção das convenções da OIT, ou outras
Leis nacionais aplicáveis. Inclui ainda a não discriminação ilegal de funcionários e o
cumprimento às Leis aplicáveis sobre as horas de trabalho, salários e outras Leis de
trabalho. O Fornecedor deve também garantir o cumprimento dessas mesmas Leis por seus
subcontratados ou fornecedores.

Sustentabilidade
Hamburg Süd se esforça para utilizar os recursos ambientais com o maior cuidado e
moderação possível, para evitar riscos para os seres humanos e ao meio ambiente, e para
melhorar continuamente todos os procedimentos e processos para reduzir o impacto
ambiental de suas atividades. Hamburg Süd espera o mesmo de seus Fornecedores.

Informação sobre violações
Se um Fornecedor tiver conhecimento de violações deste código de conduta, seja por ações
próprias ou ações de seus colaboradores, concorrentes ou funcionários da Hamburg Süd, o
Fornecedor deve informar à Hamburg Süd imediatamente. O Fornecedor tem que informar a
violação a seus contatos na Hamburg Süd, seus supervisores ou ao Compliance Officer da
Hamburg Süd (compliance@hamburgsud.com). Se o Fornecedor presumir que a
comunicação de descumprimento resultará em desvantagens para ele, ele pode contatar o
Compliance Officer anonimamente ou solicitar a ele que mantenha sua identidade em sigilo.
Além disso, é possível reportar utilizando o sistema de denúncia operado por terceiros
(www.maersk.ethicspoint.com). Por motivos legais, você deve usar o link específico ou
número de telefone para o país do qual você está informando.
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