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randstad global 

código do fornecedor. 

 
1. introdução 

Sustentabilidade tem sido um dos principais valores da Randstad desde que a companhia foi 

fundada: nós operamos de uma maneira que o interesse de todas as partes, direta ou 

indiretamente, é atendido simultaneamente. Como uma empresa líder em serviços de RH, com a 

missão de ‘moldar o mundo do trabalho’, nós identificamos o que precisamos para fazer nossos 

negócios com integridade. A Randstad é signatária do Pacto Global das Nações Unidas, portanto, 

respeita e apoia os seus dez princípios, relacionados aos direitos humanos, trabalho, meio 

ambiente e ao combate à corrupção (http://pactoglobal.org.br/10-principios/). 

 
Os princípios que versam sobre o trabalho são trazidos pela Declaração da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, que trata sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho: liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, 

eliminação de todas as formas de trabalho compulsório ou forçado, abolição efetiva do trabalho 

infantil e a eliminação da discriminação no trabalho.  

(https://www.ilo.org/brasilia/publicacoes/WCMS_230648/lang--pt/index.htm). 

 
Estamos comprometidos em fazer os princípios do Pacto Global parte da nossa estratégia, da 

nossa cultura e das atividades do nosso dia a dia. Estes dez princípios fazem parte dos nossos 

Princípios de Negócio (https://www.randstad.com.br/sobre-nos/principios-empresariais/). 

 

2. código de conduta do fornecedor 

Este código de conduta tem como objetivo garantir que a aquisição de bens, obras e serviços 

ocorra de forma socialmente responsável e em conformidade com os nossos princípios 

empresariais, portanto, geram obrigações para os nossos fornecedores. Estar em conformidade 

com este código é um fator importante na decisão da Randstad de adentrar ou manter 

relacionamento com um fornecedor. A Randstad se reserva no direito de alterar a qualquer 

tempo este código.  

 

3. monitoramento 

Consultas serão feitas periodicamente com os fornecedores, a fim de verificar a conformidade 

com este código. Se houver razão para uma análise, a Randstad poderá realizar uma auditoria, 

por si ou por um terceiro por ela designado, do fornecedor nesta área. Se o fornecedor (ainda) 

não puder cumprir as disposições deste código, a Randstad discutirá com a parte quais medidas 

deverão ser adotadas para garantir o cumprimento deste código brevemente.  

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm)
http://www.randstad.com/about-randstad/corporate-governance/business-principles/)
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4. legislação 

Consultas serão feitas periodicamente com os fornecedores, a fim de verificar a conformidade 

com este código. Se houver razão para uma análise, a Randstad poderá realizar, por si ou por 

um terceiro por ela designado, a auditoria do fornecedor nesta área. Se o fornecedor (ainda) não 

puder cumprir as disposições deste código, a Randstad discutirá com a parte quais medidas 

deverão ser adotadas para garantir o cumprimento deste código brevemente.  

 

5. sistema de consulta e verificação  

A Randstad tem preferência por fornecedores que possuam sistemas de certificação padrão 

de gestão e qualidade (por exemplo, ISO 9001 e 14001). Os fornecedores devem ser 

capazes de entregar as seguintes informações:  

● Informações relevantes sobre o impacto das operações de negócios no meio ambiente, 

na saúde e segurança. 

● Quais objetivos o fornecedor tem formulado nesta área e qual o período de tempo 

estimado para atingi-los; 

● Informações estimadas relacionadas ao grau de avanço que a empresa está tendo 

para alcançar os objetivos definidos.  

 

6. direitos humanos e trabalho infantil  

O fornecedor deve respeitar os direitos humanos e os direitos das crianças, de acordo com 

os tratados e disposições internacionais e deve ser capaz de demonstrar que todos os seus 

produtos e serviços são feitos sem qualquer violação aos preceitos de direitos humanos e 

sem o uso de trabalho infantil.  

7. empregados 

O Fornecedor deve respeitar e apoiar os princípios relativos ao trabalho de acordo com os 

padrões da Randstad, conforme descrito na Introdução deste Código. Nós tratamos a saúde e a 

segurança em nossos negócios, ambos para nossos colaboradores internos, temporários e 

terceiros, com a maior prioridade, e esperamos o mesmo do nosso fornecedor. O fornecedor 

também deve garantir que os colaboradores que venham a prestar serviços para a Randstad 

estejam cientes do conteúdo deste código e das regras da Randstad que estejam em vigor 

(incluindo as normas ambientais). Além disso, o fornecedor também é responsável por garantir 

que os funcionários que venham a atuar nas unidades de negócio da Randstad sejam qualificados 

e tenham os conhecimentos adequados para o trabalho.  

8. anti-suborno 

De acordo com os nossos princípios de negócios, nós não oferecemos, pagamos ou aceitamos suborno.  

Nós não aceitamos presentes ou hospitalidades que possam criar influência indevida ou aparência 

de influência indevida. A Randstad possui em vigor uma política que obsta a prática de suborno e 

corrupção e garante que seus empregados, terceiros e subcontratados não cometerão, de forma 

alguma, suborno e corrupção, atos estes vedados pela legislação local e pelos tratados 

internacionais.  

9. sub-fornecedor e subcontratados 

O fornecedor garante que seus fornecedores e subcontratados também respeitarão os 

princípios estabelecidos neste Código.  
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meio ambiente 
A Randstad elege fornecedores que tenham 
ações voltadas ao respeito pelo meio 
ambiente em  diversos aspectos:   

 
desperdício 
No âmbito da legislação aplicável, um 
fornecedor elegível deve ter procedimentos 
para a separação, manuseio, 
armazenamento, transporte, uso/ reutilização 
e remoção de resíduos com segurança.  

 
 

emissão  de CO2  
Um fornecedor elegível tem como objetivo 
minimizar o uso de combustíveis fósseis e 
mantém a emissão de CO2 a mais baixa 
possível. Os níveis de emissão de veículos  
utilizados na prestação dos serviços para a 
Randstad devem atender, pelo menos, os 
padrões locais de economia de combustível e 
limitação de emissões ou,  na ausência de 
tais padrões, as Normas Europeias mais  
recentes aplicáveis (Euro Normas). 

 
 
 
 

prevenção a poluição  
Um fornecedor elegível deve ter objetivos 
claros para a redução da poluição 
ambiental. Novas Tecnologias para 
reduzir a poluição ambiental devem ser 
aplicadas, a menos que o fornecedor 
possa demonstrar que a implementação 
poderá ser desproporcionalmente 
onerosa. 
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