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Introdução 

Na Kellogg, somos conduzidos por nossa visão e propósito.  

Nossa visão é enriquecer e encantar o mundo através de alimentos e marcas relevantes.  
Nosso propósito é nutrir famílias de forma que elas consigam crescer e prosperar.   

Em nossa busca por isso, estamos comprometidos em defender e praticar nossos Valores K, integridade, 
responsabilidade,  paixão,  humildade,  simplicidade  e  resultados,  em  todas  as  nossas  ações.    Nosso 
fundador, W.K. Kellogg, construiu nossa empresa sobre esses pilares, os quais ele foi exemplo na forma 
como  conduzia  negócios,  tratava  os  funcionários  e  servia  à  comunidade.    Nossa  visão  e  propósito 
garantem  que  nos  concentremos  em  nossos  consumidores  e  clientes,  enquanto  nossos  Valores  K 
asseguram que nossas ações sejam legais, éticas e responsáveis em todas as nossas operações.  

Assim  como  nossa  empresa  cresceu,  nosso  alcance  global  também  e,  por  extensão,  nossas 
responsabilidades para com as pessoas que atendemos,  incluindo nossos consumidores,  funcionários, 
fornecedores e todos os envolvidos e afetados por nossas operações. É por isso que temos as mesmas 
expectativas para todos os nossos parceiros da cadeia de suprimentos e suas operações que temos para 
nós mesmos.  

Este Código de conduta global do fornecedor descreve os padrões e práticas de negócios os quais exigimos 
que todos os nossos fornecedores diretos e estendidos sigam.  O escopo deste requisito inclui todos os 
níveis de  fornecedores,  fabricantes, empreiteiros, parceiros de  joint venture, agentes, distribuidores e 
consultores  (cada um deles um “fornecedor” e coletivamente “fornecedores”). Também  se estende a 
empresas‐mãe,  subsidiárias,  agentes,  subempreiteiras  e  entidades  afiliadas  e  se  aplica  a  todos  os 
funcionários, incluindo trabalhadores permanentes, temporários, contratados, estrangeiros ou migrantes 
(cada um deles um  “funcionário” e  coletivamente  “funcionários”).   É  responsabilidade do  fornecedor 
garantir a conformidade com a intenção e a execução deste código entre todos os funcionários e em toda 
a  sua cadeia de  fornecimento,  incluindo  todos os  sub‐níveis de  fornecedores/indivíduos, por meio de 
divulgação, educação e verificação.  

A Kellogg  se  reserva o direito de verificar a conformidade  com este  código por meio de mecanismos 
internos  ou  externos  de  avaliação,  tais  como, mas  não  limitado  a,  questionários  de  autoavaliação, 
avaliações independentes, pesquisas e auditorias. Reservamo‐nos o direito de rescindir qualquer contrato 
ou relacionamento comercial no qual um fornecedor não esteja em conformidade com este código.1 2 

 

                                                            
1 Este Código de conduta do fornecedor aplica‐se a todos os fornecedores e é considerado um requisito mínimo para a conduta 

operacional. Se um contrato específico de fornecedor contiver disposições ou requisitos mais rigorosos, esse contrato direto 
prevalecerá no caso de inconsistência com este código. 
2 O conhecimento e a concordância com os princípios deste código são exigidos em todos os contratos da Kellogg. Na ausência 

de um contrato direto, a aceitação de um Pedido de Compra e seus Termos e Condições padrão associados comprometem o 
fornecedor e todas as suas operações a aderirem a este código. 

  CÓDIGO DE CONDUTA GLOBAL DO 
FORNECEDOR
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Integridade nos negócios 

Conformidade legal  Os fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis 
nos países em que operam. Para provedores de serviços, a localização da 
prestação  de  serviços  deve  ter  preferência. Os  fornecedores  também 
devem  cumprir  todos  os  tratados  e  as  normas  e  regulamentos 
internacionais,  como  aqueles  relacionados  ao  comércio  internacional 
(incluindo  sanções,  controles  de  exportação  e  obrigação  de  relatar), 
proteção  de  dados  e  regras  de  transferência  de  dados  e  leis  de 
concorrência antitruste.  

Anticorrupção  Os fornecedores não devem, diretamente ou através de outros, oferecer, 
prometer, dar ou aceitar qualquer forma de pagamento ou incentivo para 
obter uma vantagem comercial indevida. Os fornecedores não devem se 
envolver  em  fraude,  suborno  (incluindo  pagamentos  de  facilitação), 
propinas, lavagem de dinheiro, desvio, extorsão ou qualquer outra forma 
de corrupção. Os fornecedores devem, conforme for aplicável, cumprir a 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, a Lei de Práticas de 
Corrupção no Exterior dos EUA e a Lei de suborno do Reino Unido e não 
deve  tomar nenhuma ação que viole ou  faça os parceiros de negócios 
violarem qualquer lei anti‐suborno ou anticorrupção aplicável  

Conflito de interesses  Os fornecedores devem divulgar qualquer situação que possa parecer um 
conflito de  interesses,  incluindo  laços econômicos ou relações pessoais 
como  de  amizade,  familiar  ou  romântica  entre  seus  funcionários,  os 
funcionários da Kellogg ou as autoridades eleitas nas jurisdições em que 
operamos.  

Presentes empresariais  Os  fornecedores  podem  oferecer  aos  nossos  funcionários  pequenas 
bebidas,  refeições  de  negócios  e  entretenimento  modesto  e/ou 
presentes de negócios de valor simbólico, como bonés, canetas e blocos 
de papel com a  logomarca da empresa.   Tais presentes não devem ser 
frequentes  e  nem  parecer  inapropriados.  Dinheiro  ou  equivalentes  a 
dinheiro, como vale‐presente ações, nunca são apropriados. Esperamos 
que nossos funcionários sigam orientações semelhantes.    

Competição justa  Os  fornecedores  não  devem  se  engajar  em  cooperação  ilegal  com 
concorrentes,  incluindo manipulação  de propostas,  fixação de preços, 
repartição do mercado ou qualquer outra conduta proibida que limite a 
concorrência livre e justa. 

Informações confidenciais  Os fornecedores devem proteger as informações privadas e confidenciais 
de nossa empresa, usá‐las apenas de acordo  com nossas  instruções e 
protegê‐las  de  divulgação  não  aprovada  ou  não  intencional.    Esta 
obrigação continua depois que nosso relacionamento comercial termina. 
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Qualidade, saúde e segurança 

Qualidade e segurança  
do produto  Os fornecedores devem fornecer à Kellogg produtos, ingredientes e 

serviços de alta qualidade que atendam a todos os padrões de 
qualidade e segurança alimentar aplicáveis.  Os fornecedores devem 
demonstrar que possuem sistemas robustos de segurança alimentar e 
de gestão de qualidade, seguindo os Princípios de Avaliação de Perigos 
e Pontos Críticos de Controle (Hazard Assessment and Critical Control 
Points ‐ HACCP).  Os fornecedores devem comunicar imediatamente à 
Kellogg qualquer preocupação sobre a segurança do produto. 

Ambiente de trabalho  Os  fornecedores  devem  fornecer  aos  seus  funcionários  condições  de 
trabalho  seguras  e  saudáveis,  incluindo  água  potável,  saneamento 
adequado, iluminação, temperatura, ventilação e instalações adequadas 
para as necessidades de saúde das mulheres. As  instalações devem ser 
estruturalmente sólidas e bem preservadas de acordo com todas as leis 
e regulamentos aplicáveis.  

Segurança no trabalho  Os fornecedores devem proporcionar treinamento adequado e proteção 
para os funcionários contra possíveis riscos de segurança, incluindo, mas 
não se limitando a, aqueles associados à integridade elétrica, estrutural, 
maquinário,  produtos  químicos,  toxinas,  veículos,  riscos  de  queda  e 
configuração  das  instalações.  Os  funcionários  devem  receber 
equipamento de proteção individual (EPI) adequado e bem conservado. 
O EPI deve ser concedido pelo fornecedor sem custo para o funcionário. 
Os  fornecedores  devem  garantir  que  materiais  educacionais  e  de 
treinamento  associados  a  riscos  de  segurança  potenciais  sejam 
disseminados a  todos os  funcionários,  conforme apropriado para  suas 
funções e em seu idioma principal. Os protocolos relacionados à saúde e 
segurança devem ser claramente exibidos dentro das instalações ou no 
local das operações. Os  fornecedores devem documentar,  investigar e 
relatar às autoridades competentes quaisquer  incidentes que resultem 
em  ferimentos  a  um  funcionário  que  precise  de  cuidados  além  dos 
primeiros socorros básicos.    

Moradia  Quando as condições de moradia são  fornecidas aos  funcionários, seja 
pelo  fornecedor, por um agente ou agência do  trabalho, ou por outra 
afiliada,  as  instalações  devem  ser  limpas,  seguras  e  estruturalmente 
mantidas  de  acordo  com  todas  as  leis  e  regulamentos  aplicáveis.  As 
instalações  devem  promover  dignidade  humana  básica  por  meio  do 
acesso  a  água  potável,  áreas  de  preparação  de  alimentos  higiênicas, 
espaço  pessoal  razoável,  aquecimento  e  ventilação  adequados, 
banheiros  limpos e bem conservados e chuveiros. Todas as  instalações 
devem ter saídas claras e livres para o caso de uma potencial situação de 
emergência.  
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Preparação para emergências  Os  fornecedores  devem  identificar  e  avaliar  possíveis  situações  de 
emergência  e desenvolver procedimentos de  resposta de  acordo  com 
todas as instalações e áreas de operação. Estes devem incluir relatórios 
de  emergência,  procedimentos  de  notificação  e  evacuação  dos 
funcionários,  suprimentos  adequados  de  primeiros  socorros, 
equipamentos  de  detecção  e  supressão  de  incêndio  e  saídas  claras  e 
livres.  Treinamento  e  exercícios  regulares  devem  ser  realizados  para 
garantir que os funcionários possam executar procedimentos de resposta 
no caso de uma emergência. Rotas de saída de emergência devem ser 
postadas com clareza, preferencialmente usando infográficos. 

Padrões trabalhistas 

Direitos humanos  Os  fornecedores  devem  respeitar  seus  funcionários  garantindo‐lhes, 
dentro do contexto das operações comerciais do fornecedor, o direito à 
vida, à liberdade pessoal e à segurança pessoal. Os fornecedores devem 
cumprir  todas  as  leis  e  regulamentos  aplicáveis,  incluindo  tratados  e 
padrões internacionais, como os Dez Princípios do Pacto Global da ONU, 
Princípios  Orientadores  da  ONU,  Declaração  universal  dos  direitos 
humanos, Carta Internacional dos Direitos Humanos, Diretrizes da OCDE 
para  empresas multinacionais  e  Principais  normas  trabalhistas  da OIT 
como  codificado  nas  oito  convenções  centrais.  Deve  ser  dada  uma 
atenção especial para garantir que esses direitos sejam mantidos àqueles 
que estão em risco elevado de vulnerabilidade ou marginalização, como 
mulheres, jovens, povos  indígenas, minorias, pessoas com deficiência e 
trabalhadores migrantes ou estrangeiros. 

Sem trabalho forçado  De acordo com a definição da OIT de trabalho forçado, os fornecedores 
não devem usar ou facilitar o uso de trabalho forçado em nenhuma de 
suas manifestações, incluindo trabalho involuntário, compulsório, 
escravo ou de tráfico humano. Os funcionários não devem ser coagidos 
a trabalhar com o uso de violência ou intimidação ou através de meios 
como dívidas manipuladas, retenção de documentos de identidade ou 
ameaças de denúncia às autoridades de imigração. Os fornecedores 
podem usar os funcionários em programas oficiais e voluntários de 
reabilitação do governo e devem garantir que os trabalhadores estejam 
sujeitos aos mesmos termos, condições e salários que os outros 
funcionários. 

Taxas de recrutamento  Os  fornecedores  devem  seguir  o  “Princípios  de  pagamentos  do 
empregador” e aderir ao pilar dos Princípios de prioridade da  indústria 
de que “nenhum trabalhador deve pagar para trabalhar”. Os funcionários 
não  devem  pagar  nenhuma  taxa  ou  custos  aos  fornecedores, 
agentes/agência  de  trabalho  ou  qualquer  outro  terceiro  associado  ao 
recrutamento.  Exemplos  de  taxas  e  custos  incluem,  mas  não  estão 
limitados  a,  honorários  legais,  viagens,  hospedagem,  passaporte  e 
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processamento de  vistos,  exames médicos,  serviços de  apoio no país, 
equipamentos de proteção individual e treinamento.3 

Direito de ir e vir  Os  fornecedores  não  podem  restringir  a  liberdade  de  ir  e  vir  dos 
funcionários  através  de  confinamento,  aprisionamento  ou  detenção 
durante  ou  fora  do  horário  de  trabalho  em  qualquer  local,  incluindo 
campos de trabalho ou moradias de funcionários em acordo com o pilar 
dos princípios prioritários da indústria de que “todo trabalhador deve ter 
liberdade de ir e vir”. Os fornecedores não deverão reter ou manter em 
sua  posse  quaisquer  documentos  ou  itens  do  funcionário,  incluindo 
passaportes, documentos de  identidade,  jóias, cartões ou escrituras de 
terras. Todos os esforços devem ser feitos para fornecer aos funcionários 
locais seguros para manter tais  itens, os quais eles podem ter acesso a 
qualquer momento,  sem  notificação  ou  intrusão  de  quaisquer  outros 
indivíduos.3  

Coerção  Fornecedores,  agentes/agências  de  trabalho  ou  outros  afiliados  não 
devem usar nenhum meio de coerção, como  intimidação, ameaças ou 
assédio,  direta  ou  indiretamente,  para  pressionar  os  funcionários  a 
aceitar ou permanecer em um emprego. Todos os  funcionários devem 
escolher  livremente o seu emprego e devem estar cientes de todos os 
termos e  condições associados ao  seu  status de emprego,  funções de 
trabalho, remuneração e processo de rescisão do contrato de trabalho 
pelo fornecedor ou funcionário. O fornecedor, agente/agência ou outro 
afiliado deve fornecer essas  informações ao funcionário em seu  idioma 
principal e todos os elementos contratuais devem ser acordados antes do 
início das atividades de emprego. Os registros de todos os contratos e 
acordos com  funcionários devem  ser mantidos e disponibilizados para 
fins de revisão ou verificação pela Kellogg ou por um terceiro designado. 
O Fornecedor deverá agir de acordo com o pilar dos princípios prioritários 
da  indústria  de  que  “Nenhum  trabalhador  deve  ser  endividado  ou 
coagido a trabalhar”4  

Trabalho infantil  Os  fornecedores não devem empregar menores de 15 anos, abaixo da 
idade mínima de trabalho ou abaixo da idade mínima para completar a 
escolaridade obrigatória, conforme especificado pela legislação local. Os 
fornecedores devem seguir a  lei/exigência mais alta nos casos em que 
houver  uma  contradição.    Os  fornecedores  devem  cumprir  com  a 
Convenção 138 da OIT sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego e 
Trabalho e com a Convenção 182 sobre a eliminação das piores formas 
de trabalho  infantil. As exceções estão sujeitas àquelas permitidas pela 
legislação nacional e delineadas pela OIT. De acordo com a OIT, qualquer 
trabalho que possa comprometer a segurança ou a saúde física, mental 

                                                            
3 Orientações adicionais sobre os princípios prioritários do setor podem ser encontrados aqui  
4 Informações adicionais sobre os princípios prioritários da indústria podem ser encontradas em 

www.theconsumergoodsforum.com.    
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ou moral das crianças não deve ser feito por qualquer pessoa com menos 
de 18 anos.  

Retaliação  Os  fornecedores  não  devem  se  envolver  em  qualquer  forma  de 
retaliação, incluindo ameaças, intimidação, agressões físicas ou ataques 
jurídicos contra defensores dos direitos humanos ou ambientais ou que 
exerçam  seus  direitos  à  liberdade  de  expressão,  associação,  reunião 
pacífica ou protestos contra a empresa ou suas operações.  

Horas de trabalho  Os fornecedores devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis 
ou acordos coletivos com relação ao horário máximo de trabalho, horas 
extras,  período  de  férias,  períodos  de  licença,  licença 
maternidade/paternidade e  feriados. Todas as horas extras devem  ser 
voluntárias e compensadas a uma tarifa bonificada. As horas de trabalho 
não  devem  ser  excessivas,  de modo  que  a  saúde  ou  a  segurança  do 
funcionário  sejam  negativamente  afetadas.  O  tempo  adequado  de 
descanso, refeições e dias de folga devem ser fornecidos para garantir 
um ambiente de trabalho seguro e de acordo com todas as leis locais ou 
acordos coletivos.  

Salários e benefícios  Os fornecedores devem fornecer uma remuneração justa que esteja, no 
mínimo, em conformidade com todas as leis, regras e regulamentos de 
salário  e  horas  aplicáveis,  incluindo  aqueles  associados  a  benefícios 
obrigatórios  por  lei,  horas  extras  e  outras  situações  de  pagamento 
bonificado.  Os  salários  devem  ser  aplicados  a  uma  taxa  que  seja 
comparável  à  remuneração  salarial  padrão  do  setor. Os  fornecedores 
devem  providenciar  aos  funcionários  pagamento  em  dia  e  incluir 
declarações salariais transparentes que possam ser usadas para verificar 
a  compensação. Deduções  do  salário  como medidas  disciplinares  são 
proibidas. Nenhuma  dedução  deve  ser  feita  a  partir  dos  salários  dos 
funcionários  que  não  sejam  exigida  por  lei.  Os  reembolsos  de 
empréstimos  a  fornecedores,  agentes/agências  trabalhistas, ou outras 
afiliadas,  não  incluirão  taxas  de  juros  excessivas  ou  serão  feitos  de 
maneira  a  criar  uma  situação  de  endividamento  ou  trabalho  escravo, 
conforme definido pelo Fórum de Bens de Consumo.5 

Sem assédio  Os  fornecedores  devem  tratar  todos  os  funcionários  com  respeito  e 
dignidade.   Os  fornecedores devem garantir um ambiente de  trabalho 
livre de perseguição, intimidação, coerção, punição física ou assédio de 
qualquer  forma,  incluindo  física,  psicológica,  sexual  ou  verbal.  Uma 
atenção especial deve ser dada àqueles que estão em risco elevado de 
vulnerabilidade  ou  marginalização  devido  à  idade,  cor,  raça,  etnia, 

                                                            
5 As definições do FBC podem ser encontradas aqui  
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deficiência, estado civil ou familiar, identidade de gênero, nacionalidade, 
religião, sexo ou orientação sexual. 

Sem discriminação  Os fornecedores devem agir de acordo com a Convenção n.º 111 da OIT 
sobre  Discriminação  (Emprego  e  Ocupação)  e  tomar  decisões  de 
emprego  incluindo contratação, pagamento, benefícios, adiantamento, 
rescisão  e  aposentadoria  com  base  na  habilidade,  qualificações  e 
realizações  sem preferência ou exclusão baseada em  idade,  cor,  raça, 
etnia,  deficiência,  estado  civil  ou  familiar,  identidade  de  gênero, 
nacionalidade,  religião,  sexo,  orientação  sexual,  emprego  temporário, 
fixo ou prestação de serviço ou qualquer outro status. Os fornecedores 
devem  demonstrar  que  mulheres  e  homens  com  habilidades, 
qualificações e realizações semelhantes têm oportunidades de trabalho, 
salários, benefícios, cláusulas contratuais e instalações semelhantes.  

Direito de sindicalização  Os fornecedores devem respeitar os direitos de seus funcionários de se 
associar  livremente,  sindicalizar  e  negociar  coletivamente,  quando 
permitido  por  lei.  Os  funcionários,  ou  seus  representantes,  terão 
permissão para se comunicar abertamente com a gerência em relação às 
condições de trabalho ou práticas de gestão, sem medo de discriminação, 
represálias, retaliação, intimidação ou assédio.    

Documentação trabalhista  Os fornecedores devem empregar apenas funcionários com autorização 
legal para trabalhar de acordo com todas as leis e regulamentos locais.  A 
autorização deve ser validada através de documentação legal apropriada.  
Os  fornecedores não devem  confiscar, ou  reter de qualquer  forma,  a 
documentação legal dos funcionários. 

Contratação ética   Os fornecedores não devem se esforçar para evitar obrigações de leis ou 
regulamentos  trabalhistas  ou  previdenciários  por  meio  do  uso  de 
contratos,  subcontratações,  arranjos  domésticos,  esquemas  de 
aprendizagem ou uso excessivo de  contratos  com prazo determinado. 
Todos os acordos de emprego de terceiros devem cumprir a Convenção 
n.º 181 da OIT sobre agências de emprego privadas. 

Sustentabilidade/Uso da terra    

Meio ambiente  Os fornecedores devem cumprir com todas as leis ambientais aplicáveis, 
regulamentação  e  permissões  de  operação, mantendo  um  estado  de 
conformidade  legal  em  todos  os momentos.  Os  fornecedores  devem 
apoiar os nossos compromissos de responsabilidade corporativa através 
de melhoria contínua e indicadores de desempenho ambientais e sociais 
dentro das próprias operações e em toda a sua cadeia de fornecimento. 
As atividades podem incluir, mas não estão limitadas a: implementação 
de melhores práticas ou  iniciativas de  sustentabilidade  relacionadas  a 
operações  de  manufatura  de  práticas  agrícolas  ou  de  sistemas  de 
produção, participação em parcerias de capacitação ou fornecimento de 



Publicado: Junho de 2018                  Código de conduta global do fornecedor da Kellogg Company       

Página 8 de 10 

dados e informações adicionais. Os fornecedores devem se esforçar para 
reduzir e/ou otimizar o uso de energia, água e insumos agrícolas, reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa, minimizar a poluição da água e os 
resíduos,  incluindo  o  desperdício  de  alimentos  e  uso  de  aterros 
sanitários. Os  fornecedores devem  reportar o progresso dos principais 
indicadores de desempenho pelo menos uma vez por ano, ou conforme 
solicitado pela Kellogg. 

Desmatamento  Os fornecedores apoiarão as solicitações de colaboração, informações ou 
ações da Kellogg relacionadas a questões de desmatamento,  incluindo, 
entre  outras  coisas,  rastreabilidade,  transparência  e  atividades  de 
capacitação  em  apoio  ao  compromisso  do  setor  para  com  um 
desmatamento  líquido  zero  dentro  das  cadeias  de  fornecimento  até 
2020.  Os  fornecedores  devem  adotar  e  implementar  seus  próprios 
compromissos  e  políticas  para  monitorar  e  remediar  os  impactos 
ambientais e/ou sociais adversos do desmatamento como resultado das 
atividades de abastecimento em toda a sua cadeia de fornecimento. Os 
fornecedores devem  trabalhar  com  suas  cadeias de  suprimentos para 
interromper  todo  e qualquer novo desenvolvimento de  áreas de Alto 
Valor de Conservação (AVC) e Alto Estoque de Carbono (AEC). Quaisquer 
produtos provenientes de áreas AVC ou AEC desenvolvidos após 31 de 
dezembro de 2015 serão considerados como uma violação deste código 
e a Kellogg se reserva o direito de tomar medidas para tratar ou remover 
entidades  fora  de  conformidade  de  sua  cadeia  de  fornecimento. 
Requisitos  adicionais  relacionados  à  proteção  florestal  podem  ser 
encontrados na Política Global de Palma Sustentável da Kellogg (Kellogg 
Global Sustainable Palm Policy).  

Direitos da terra  Os fornecedores devem respeitar os direitos à terra de mulheres, povos 
indígenas e comunidades  locais afetadas por suas operações e práticas 
de suprimento. Os fornecedores devem garantir relatórios transparentes 
e divulgação de contratos de concessão e/ou licenças de operação. Toda 
a documentação deve ser fornecida a todas as comunidades afetadas em 
seu idioma principal.  Os fornecedores devem garantir negociações justas 
das  transferências  de  terras  e  absterem‐se  de  cooperar  com  o  uso 
ilegítimo  de  domínio  eminente  de  qualquer  governo  anfitrião  para 
adquirir  terras  que  serão  usadas  para  fornecer  produtos  e  serviços  à 
Kellogg. Os  fornecedores devem aderir ao princípio do Consentimento 
livre, prévio e informado dos povos indígenas.  Os fornecedores devem 
identificar  e  envolver  os  pequenos  produtores  para  garantir  que  eles 
tenham  acesso  a  valor  justo  de mercado  para  suas  culturas,  bens  ou 
serviços. Os fornecedores não devem se envolver em nenhuma forma de 
apropriação de terras. 
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Práticas de gerenciamento 

Abordagem Sistemática  Os  fornecedores  devem  manter  uma  cultura  de  integridade  e 
conformidade  e  fornecer  supervisão  suficiente  para  garantir  o 
cumprimento de todas as leis e normas aplicáveis, incluindo este Código 
de Fornecedor. Isso inclui ter indivíduo(s) com autoridade suficiente para 
garantir a conformidade e a comunicação de tais leis e normas dentro das 
próprias  operações  do  fornecedor  e  em  todas  as  suas  cadeias  de 
fornecimento associadas.  

Relatório de reclamações   Os  fornecedores  devem  disponibilizar  meios  de  realizar  relatórios 
confidenciais de reclamações/preocupações para todos os funcionários, 
levando em consideração as diretrizes de melhores práticas destacadas 
nos Princípios Orientadores da ONU. As questões devem ser abordadas 
de maneira oportuna e  respeitosa e  incluir a documentação de ações 
corretivas.  Além  disso,  incentivamos  os  fornecedores  a  comunicar  a 
disponibilidade da linha direta de ética da Kellogg Company como forma 
de os funcionários de toda a cadeia coletiva de fornecimento relatarem 
suas queixas.  

Continuidade de negócios  O fornecedor desenvolverá um plano de continuidade de negócios e um 

processo para recuperar o processo de produção ou serviços no caso de 

um desastre natural ou outro evento que interrompa os processos de 

produção, serviços ou a capacidade do fornecedor de cumprir com seus 

compromissos de entrega com a Kellogg. Se solicitado pela Kellogg, o 

fornecedor revisará seu plano de continuidade de negócios e fará 

alterações conforme acordado com a Kellogg, sujeito a quaisquer 

requisitos de confidencialidade. 

Diversidade de fornecedores  Os fornecedores devem se esforçar para usar empresas com propriedade 
diversificada em toda a sua cadeia de fornecimento, dando consideração 
adicional a grupos desprivilegiados em um esforço para apoiar e cultivar 
uma  cultura  de  diversidade  em  toda  a  nossa  cadeia  de  fornecimento 
coletivo. 

Manutenção de Registros  Os  fornecedores  devem  manter  todos  os  livros,  registros  e  contas 
financeiras de acordo com os regulamentos aplicáveis,  leis e princípios 
contábeis  geralmente  aceitos.  Este  requisito  inclui  dados  e 
documentação relacionados a todos os pagamentos feitos a autoridades 
ou  entidades  governamentais,  rastreabilidade  de  produtos,  segurança 
alimentar,  segurança  dos  funcionários  e  quaisquer  requisitos, 
documentos  e  registros  adicionais  exigidos  por  lei  ou  solicitados  pela 
Kellogg. 

Verificação de Conformidade  Os  fornecedores devem analisar as próprias operações e as operações 
desses  parceiros  da  cadeia  de  fornecimento  que  fornecem  bens  e 
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serviços à Kellogg para verificar a conformidade com este código.  Isso 
inclui garantir que o código esteja disponível e seja comunicado a todos 
os funcionários em seu idioma principal. Os fornecedores irão cooperar e 
permitir  que  a  Kellogg  ou  um  terceiro  autorizado  realize  auditorias 
(incluindo  auditorias  de  responsabilidade  social)  para  verificar  a 
conformidade. Se a Kellogg identificar violações deste código, a Kellogg 
trabalhará com o fornecedor para remediar os problemas. Se as questões 
não forem suficientemente resolvidas, a Kellogg se reserva o direito de 
remover o fornecedor da cadeia de suprimentos.  

Reportando preocupações  Qualquer  fornecedor  que  tenha  uma  preocupação  de  segurança  do 
produto  ou  que  acredite  que  um  funcionário  da  Kellogg  ou  qualquer 
pessoa agindo em nome da Kellogg tenha se envolvido em conduta ilegal, 
antiética ou  imprópria, deverá comunicar  imediatamente o assunto ao 
nosso  Escritório  de  Ética  e  Conformidade  em 
https://www.tnwgrc.com/Kellogg/ 

  

 


