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Uma mensagem
do nosso CEO

Desde a fundação do Walmart por Sam Walton, em 1962, nossos valores
se mantiveram como os pilares do nosso negócio - sendo que agir
com integridade é um dos mais importantes deles. Isto significa que
não é suficiente oferecer preços baixos e custos baixos todos os dias,
se fizermos isso às custas de quem nós somos como empresa. Nossas
práticas comerciais devem refletir os nossos princípios empresariais.
Solicitamos aos nossos fornecedores que se enquadrem nos mesmos
altos padrões que nós próprios mantemos. Pois quando garantimos que
esses padrões são aplicados em toda a cadeia de suprimento, fazemos
mais do que simplesmente oferecer produtos e serviços - construímos
e fortalecemos a confiança entre nós e com nossos clientes e as
comunidades locais que atendemos.
Portanto, ao ler as nossas Normas para Fornecedores, pedimos que
você o faça tendo como objetivo garantir que entende completamente
os aspectos relativos a compliance. Além disso, porém, esperamos que
você abrace o espírito com o qual essas normas foram desenvolvidas e se
amolde aos valores subjacentes a elas.
Obrigado por tudo que você faz pelo Walmart e pelos nossos clientes
todos os dias.

Doug McMillon
Presidente e CEO
Walmart Inc.
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Nossa cultura e nossos valores
O Walmart está empenhado em fazer negócios da forma certa. O Sam
Walton fundou uma empresa baseada em valores que hoje é sustentada
por quatro valores fundamentais: respeito, atendimento, excelência e
integridade.

Respeito pelo indivíduo
Nós tratamos as pessoas com dignidade, lideramos pelo
exemplo e ouvimos uns aos outros. Nós procuramos e
acolhemos as diferenças nas pessoas, ideias e experiências.

Atendimento ao cliente
Nós colocamos os nossos clientes em primeiro
lugar, antecipamos os seus desejos e necessidades e
ultrapassamos as suas expectativas.

Esforçar-se pela excelência
Nós somos uma equipe de alto desempenho e esperamos
o melhor de nós mesmos. Nós somos donos do nosso
trabalho e dos nossos resultados.

Agir com integridade
Nós somos honestos, justos e objetivos. Nós manifestamos
as nossas preocupações e cumprimos todas as leis e as
nossas políticas.
Esses valores guiam a forma como trabalhamos e tomamos decisões, e nos
ajudam a construir confiança junto dos nossos clientes. Os fornecedores
desempenham um importante papel em nos ajudar a realizar essa missão.

“…Não há nada que substitua o trabalho árduo, a integridade e a
dedicação para tornarmos este mundo um pouco melhor do que
quando viemos a ele.”
- Sam Walton, Fundador, Walmart Inc
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Como usar as
nossas normas

Por que temos normas

O Walmart passa por constantes mudanças, mas os nossos valores são
fortes e consistentes. O nosso Código de Conduta descreve os valores
e comportamentos que esperamos dos nossos associados; essas normas
complementam o Código de Conduta aplicando os valores do Walmart
aos nossos relacionamentos com fornecedores.

Quem está coberto pelas nossas normas
As normas se aplicam aos fornecedores do Walmart Inc. e de subsidiárias
controladas pelo Walmart globalmente.
Os fornecedores abrangem qualquer pessoa que forneça produtos para o
Walmart, incluindo mercadorias para revenda e para uso próprio do Walmart.
Um acordo assinado com o fornecedor, a aceitação de uma ordem de compra
e/ou a disponibilização de mercadorias para o Walmart constituem a aceitação
dessas normas e servem como a afirmação contínua de compliance por parte do
fornecedor. Além disso, o Walmart pode celebrar contratos com determinadas
outras partes que demandem que essas partes ajam em conformidade com essas
normas. Neste documento, referimo-nos a qualquer pessoa coberta pelas normas
como um “fornecedor”.
Os nossos fornecedores incluem algumas das maiores e mais bem conceituadas
empresas do mundo, assim como empresas menores que oferecem produtos para
uma única loja.
Eles englobam a vasta gama de produtos que nós compramos e vendemos. De
um modo geral, os nossos fornecedores são líderes em suas respectivas áreas
de atuação e colocam em prática seus próprios programas robustos de ética e
compliance. Mesmo assim, o Walmart possui valores fortes e solicitamos a cada
um dos nossos fornecedores que se enquadre nos mesmos altos padrões.
Os fornecedores são responsáveis pela compliance com essas normas em todo o
seu negócio e em todo o processo de fornecimento de produtos para o Walmart.
Isso inclui a responsabilidade pela conduta de todos os fornecedores,
subcontratados e representantes que empreguem como parte do seu
negócio com o Walmart (abrangendo, por exemplo, fábricas, instalações de
processamento e provedores de matéria prima, componentes e ingredientes).
Qualquer pessoa que viole as Normas pode estar sujeita às consequências, até e
inclusive a rescisão do contrato com o Walmart.
O Walmart se reserva o direito de auditar ou inspecionar as instalações dos
fornecedores, a qualquer momento, para determinar se estão cumprindo ou não
essas normas.
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Quando se manifestar
Se você não souber qual a coisa certa a fazer, peça ajuda. Embora o Walmart não possa lhe
fornecer aconselhamento jurídico, podemos ajudá-lo a entender as nossas expectativas.
Caso você veja ou ouça algo suspeito, comunique a questão imediatamente. Isso inclui
qualquer possível violação dessas normas e situações em que um associado do Walmart
pode estar agindo de forma incompatível com os nossos valores. Fechar os olhos ou deixar
que outra pessoa cuide do problema pode parecer mais fácil, mas o comportamento
antiético ou ilegal atinge a todos e afeta a confiança. Veja abaixo as instruções sobre como
e onde fazer as denúncias.

Como se manifestar
A maioria das perguntas sobre como atender as expectativas do Walmart, como
também para conhecer as suas preocupações, devem ser endereçadas ao seu principal
parceiro de negócios do Walmart, que deverá procurar o Departamento de Ética e
Compliance do Walmart, se for necessário.
As questões a seguir devem ser reportadas conforme está indicado abaixo para que a
comunicação chegue rapidamente às equipes adequadas:
•

Os itens abaixo devem ser reportados imediatamente ao Departamento de Ética
e Compliance do Walmart, quando digam respeito ao relacionamento comercial
entre um fornecedor e o Walmart:
-

Suborno
Trabalho forçado, trabalho involuntário, trabalhadores vítimas de tráfico e
trabalhadores menores de idade
Violência ou assédio no trabalho
Violações de sanções
Fabricação de produtos em uma instalação não aprovada para a produção do
Walmart
Atividades governamentais de investigação ou execução da lei

•

Condições que imponham riscos iminentes à saúde e segurança dos trabalhadores
e incidentes envolvendo morte, interrupção relevante das operações, danos
significativos e prejuízos materiais consideráveis devem ser reportados às
autoridades governamentais apropriadas, de acordo com as exigências locais.
Esses eventos devem ser, também, comunicados ao Departamento de Ética e
Compliance do Walmart.

•

Caso informações confidenciais do Walmart tenham sido violadas ou
comprometidas, esse fato deverá ser reportado ao Centro de Operações
Emergenciais do Walmart, no telefone +1-479-277-1001, assim como ao
Departamento de Ética e Compliance do Walmart.

O que esperar ao fazer uma
denúncia
Faça a denúncia de forma precisa e tanto quanto for do seu conhecimento, fornecendo
o máximo de detalhes que puder. O nosso processo de denúncia não se conclui quando
alguém apresenta informações falsas – declarações falsas violam as normas e podem
provocar consequências.
Caso você faça uma denúncia na Linha de Ajuda de Ética, receberá um número de
caso para acessar o seu relato. O Departamento de Ética e Compliance do Walmart irá
acompanhar a sua preocupação, conforme for apropriado, e um investigador poderá
contactá-lo. Caso alguém lhe procure, pedimos que colabore – precisamos que você
responda às perguntas e aos pedidos de documentos de forma completa, precisa e
rápida. Se nós lhe pedirmos para reter registros, faça-o até o momento em que lhe
disserem que não será mais necessário.
Se um problema for detectado, o Departamento de Ética e Compliance trabalhará junto
à unidade de negócios para resolvê-lo.

Formas de entrar em contato
www.walmartethics.com

ethics@walmart.com

800-963-8442 (1-800-WM-ETHIC) nos EUA, Canadá e Porto Rico, ou o
seu número de telefone local que está listado no final dessas normas. A Linha
de Ajuda de Ética e Compliance está disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana, além de estar disponível em muitos idiomas locais.
Walmart Inc.
Aos cuidados de: Departamento de Ética Global e Compliance, 702 SW
8th Street, Bentonville, AR 72716-0860

Quando houver dúvidas, comunique as questões ao Departamento de Ética e
Compliance do Walmart.
Você pode fazer denúncias anônimas na Linha de Ajuda de Ética e Compliance, dentro
do que é permitido por lei.
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Trabalhar da forma certa

Esperamos que as empresas que trabalham conosco compartilhem os
nossos valores. Isso significa fazer as coisas da forma certa, sem utilizar
atalhos, e tratarmos uns aos outros com respeito.

Agir em conformidade com as leis e
a política do Walmart
O Walmart tem como princípio fazer a coisa certa e está comprometido em cumprir
as leis dos locais em que opera. Esperamos que os nossos fornecedores façam o
mesmo.
•

Conduza o seu negócio de forma ética e íntegra. Não faça nada que possa impor
ao Walmart o risco de violar as leis ou ter a sua reputação afetada, ou, ainda,
que possa ser interpretado como influência indevida, enganosa, fraudulenta ou
abusiva para o Walmart.

•

Compreenda e cumpra todas as leis relevantes. Mesmo que uma conduta seja
legalmente autorizada no local em que ocorrer, ela será proibida se criar uma
violação legal no país para o qual os produtos serão transportados ou vendidos.

•

Aja em conformidade com todos os contratos, políticas, procedimentos e
exigências do Walmart aplicáveis. O Walmart disponibiliza as exigências e os
recursos de tempos em tempos, incluindo-os no seu portal de compliance de
fornecedores. É sua responsabilidade manter-se atualizado em relação a todas as
exigências aplicáveis. No caso de as exigências dessas Normas ou da política do
Walmart serem mais rigorosas que as exigências legais, você deverá atender as
exigências do Walmart.

•

Obtenha as licenças, permissões, certificações, registros e direitos necessários
para funcionar e fornecer produtos para o Walmart. Mantenha esses itens e
cumpra todas as condições para emissão.

•

Solucione quaisquer problemas onde ocorrerem e aplique as regras de
compliance às suas operações caso não estejam compatíveis.
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Compreender e gerenciar o risco
O gerenciamento efetivo de riscos é essencial ao cumprimento das leis e das
expectativas do Walmart. Como fornecedor, você deverá ativamente gerenciar os
riscos relacionados ao seu negócio com o Walmart, por meio das seguintes ações:
•

Entender e avaliar os riscos relativos ao seu segmento, produtos e mão de obra.
Pesquisar e manter-se atualizado quanto às leis, regulamentos, padrões, melhores
práticas do setor, condições de venda e conhecimento científico relevantes aos
seus produtos.

•

Adotar sistemas robustos de gerenciamento de operações, segurança e qualidade.

•

Treinar os seus funcionários, fornecedores, subcontratados e fábricas.

•

Conhecer os seus fornecedores, subcontratados e fábricas e monitorar o
seu desempenho. O Walmart possui políticas que exigem dos fornecedores
fabricantes de determinados tipos de produtos – incluindo os de marca própria,
os que exibem marcas exclusivas do Walmart e aqueles dos quais o Walmart será o
importador oficial – a divulgação para o Walmart de como e onde esses produtos
são fabricados e quem os está produzindo. Os fornecedores são solicitados a
compreender essas políticas e cumpri-las tanto quanto for aplicável.

•

Colocar em prática procedimentos para monitorar a sua conformidade com as
leis, políticas e essas Normas.

•

Atribuir de forma clara quem são as pessoas competentes e responsáveis pelas
regras de compliance na sua organização.

E se?
Eu forneço sacolas plásticas de compras para o Walmart. Na minha proposta
informei ao Walmart que compraria as sacolas de uma fábrica nos Estados
Unidos, mas uma fábrica no Canadá está me oferecendo um preço melhor
por sacolas com a mesma qualidade. Posso comprar as sacolas na fábrica no
Canadá?
Depende. As políticas do Walmart exigem a divulgação de determinadas
fábricas que produzem artigos para o Walmart. E nós talvez tenhamos
confiado na sua informação de que está fabricando as sacolas nos Estados
Unidos, por outras razões. Você deve informar o fato ao seu principal
parceiro de negócios Walmart, e ele o ajudará a decidir que atitude tomar
em seguida.
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Nunca se envolver com suborno
Contamos com o suporte dos fornecedores às regras de compliance do Walmart com
as leis e políticas anticorrupção aplicáveis. Também esperamos que os fornecedores
apliquem esses mesmos valores em seu negócio.
•

Nunca ofereça, pague ou receba um suborno.

•

Nunca dê, ofereça, autorize ou prometa dar dinheiro ou qualquer outra coisa de
valor a qualquer pessoa - incluindo funcionários públicos – a fim de influenciar
indevidamente qualquer ato ou decisão, ou obter um benefício inapropriado.

•

Aja em conformidade com as leis anticorrupção relevantes. Essas leis podem
incluir a Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) e a Lei
Antissuborno do Reino Unido.

•

Denuncie qualquer suborno ao Walmart, mesmo as tentativas de suborno
malsucedidas.

E se?
No meu país é legalmente permitido fazer pequenos pagamentos a
funcionários públicos a fim de acelerar os prazos de processamento.
Posso fazer esses pequenos pagamentos?
Não. Tais pagamentos de “facilitação” são considerados
pagamentos para influenciar indevidamente um ato ou decisão
e são proibidos pelas Normas. Isso vale mesmo que essa prática
seja legal no país em que acontece.
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Criar um ambiente de trabalho respeitoso
O Walmart respeita a dignidade de cada indivíduo e valoriza as suas habilidades
específicas. Os indivíduos devem ser tratados de forma justa e respeitosa quanto
a sua aparência, crenças, cultura, afiliações ou quaisquer outras características
pessoais. Discriminação, assédio e tratamento injusto denigrem a dignidade dos
indivíduos e não são aceitos nos negócios do Walmart ou de seus fornecedores.
Os funcionários dos fornecedores e os trabalhadores das suas cadeias de
suprimento devem ser capazes de expressar livremente as suas preocupações
quanto a discriminação, assédio e tratamento injusto, sem medo de sofrer
retaliação.
•

•

Propicie um ambiente justo, consistente e inclusivo, e tome todas as decisões
trabalhistas utilizando como base critérios neutros e objetivos. Além de
cumprir todas as leis aplicáveis, os fornecedores não poderão se envolver
com, ou tolerar, discriminação, assédio e tratamento injusto com base na
raça, cor, ancestralidade, etnia, religião, sexo, gravidez, nacionalidade, idade,
deficiência, estado civil, status de veterano, status militar ou obrigação
de prestar o serviço militar, orientação sexual, identidade ou expressão de
gênero, ou informações genéticas de um indivíduo. Caso se perceba um
conflito entre esta expectativa e as leis aplicáveis, comunique o fato ao
Walmart.
Forneça um mecanismo para que os trabalhadores reportem as suas
preocupações à gerência, a você como o fornecedor e a terceiros. Esses
mecanismos devem garantir o anonimato e proibir a retaliação para
denúncias de boa fé. O Walmart disponibiliza os canais de denúncia do seu
Departamento de Ética e Compliance para os trabalhadores que tenham
preocupações em relação a fornecedores e instalações que fabricam
produtos para o Walmart. Fornecedores de produtos com marcas do Walmart
e produtos em que o Walmart será o importador oficial são obrigados a
distribuir pôsteres do Walmart em toda a sua cadeia de suprimento a fim
de ajudar a divulgar para os trabalhadores as expectativas do Walmart e a
disponibilidade daqueles canais de denúncia.

•

Analise as denúncias de envolvimento dos seus gerentes, funcionários ou
subcontratados em assédio, comportamento ameaçador ou discriminação.

•

Não pratique punição física, inclusive nas ocasiões de imposição de medidas
disciplinares.
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Empregar e remunerar as pessoas
da forma certa
Valorizamos os nossos associados e acreditamos que, quando cuidamos bem
dos nossos associados, eles cuidarão bem dos nossos clientes. O mesmo vale
para a cadeia de suprimento: as empresas que tratam os seus trabalhadores de
forma justa e cumprem as leis e acordos trabalhistas relevantes são fornecedores
melhores.
•

Ofereça remuneração, benefícios, horário de trabalho, intervalos, dias de
descanso, férias e licenças de acordo com o exigido por lei e pelos acordos
aplicáveis. Certifique-se de que os trabalhadores entendam essas condições.

•

Não aplique descontos salariais ilegais ou excessivos, não retenha salários ou
pague salários com atraso ou irregularmente.

•

Cumpra todas as leis, regulamentos e acordos aplicáveis à contratação de
trabalhadores jovens.

•

Reconheça a liberdade de associação e acordo coletivo. Respeite o direito
dos trabalhadores de se filiarem a uma associação de funcionários ou
sindicato, ou de se recusarem a fazê-lo, sem qualquer interferência, de
acordo com as leis e práticas aplicáveis.

•

Confirme que todos os trabalhadores estão adequadamente autorizados
a trabalhar. Isso inclui a verificação da elegibilidade do trabalhador para
trabalhar no país e ocupar o cargo relevante, antes da contratação.
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Não faça uso de trabalho
involuntário, de pessoas vítimas de
tráfico ou menores de idade
As pessoas não devem ser exploradas no emprego, e o Walmart priorizou trabalhar
com as partes relevantes para combater o trabalho escravo e outras práticas de
exploração em cadeias de suprimento globais. Esperamos que os fornecedores
levem a sério a sua responsabilidade de prevenir tais práticas.
•

Não utilize trabalho escravo. Elimine a mão de obra involuntária - incluindo
trabalhadores menores de idade, escravizados, coagidos, obrigados, reclusos
involuntários, explorados, vítimas de tráfico de pessoas ou forçados - das suas
operações, assim como das operações dos subcontratados e da cadeia de
suprimento.

•

Tome conhecimento dos indicadores de trabalho involuntário e trate-os
ativamente. Utilize sistemas para monitorar os sinais de pessoas exploradas
e vítimas de tráfico, especialmente nos locais em que o negócio incluir
populações vulneráveis como imigrantes, mulheres e jovens.

•

Conduza o recrutamento de pessoal de forma responsável. Não cobre dos
trabalhadores vulneráveis tarifas de recrutamento ou similares – mesmo que
a cobrança de tais tarifas seja autorizada pelas leis locais. Se essas tarifas
forem cobradas, esperamos que você as reembolse. Também esperamos que
você comunique aos trabalhadores migrantes as condições do seu contrato
de trabalho, em sua língua nativa, antes que deixem seus países de origem.
Estenda as mesmas normas aos seus representantes e quaisquer agências e
recrutadores de mão de obra que participem do processo de recrutamento
de pessoal.

•

Permita a livre circulação dos trabalhadores. Não retenha documentos de
identidade pessoal ou outros pertences valiosos dos trabalhadores, não
controle a livre circulação dos trabalhadores em razão de dívidas pendentes
com você, agências ou outros terceiros, e permita aos trabalhadores rescindir
o seu contrato de trabalho com uma antecedência razoável.

E se?
Os trabalhadores da minha instalação estão preocupados com a segurança
dos seus passaportes e autorizaram a gerência da unidade a guardá-los em
um cofre do escritório. Isso está OK?
Não. A impossibilidade de os trabalhadores acessarem seus
documentos de identidade pessoal restringe, imediatamente, sua livre
circulação. Oferecer um espaço com armários pessoais com chave
pode ser uma boa forma de garantir a segurança de pertences valiosos.
A minha empresa embala frutas e vegetais vendidos pelo Walmart. Somos
uma empresa sazonal e dependemos de uma agência de mão de obra
temporária para nos fornecer trabalhadores durante a alta estação. Alguns
trabalhadores nos informam que pagaram taxas para a agência a fim de
garantir o emprego. O que devo fazer?
Você deve solicitar à agência que suspenda a prática de cobrança de
taxas de recrutamento. Os custos do recrutamento devem ser pagos
pelo empregador, e não pelo trabalhador. Caso a agência continue a
cobrar os trabalhadores, você deve reembolsá-los. Se você suspeitar
que os trabalhadores se encontram em uma situação de trabalho
escravo ou forçado, deverá reportar o fato ao Walmart.
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Criar locais de trabalho seguros
O Walmart espera que os fornecedores se responsabilizem pela segurança e
bem-estar dos trabalhadores que fabricam produtos para o Walmart.
•

Forneça um ambiente de trabalho seguro, limpo e saudável, conforme
apropriado ao seu segmento, espaço geográfico e equipe de trabalho. Isso
inclui garantir que as instalações sejam estruturalmente seguras, adequadas
à sua finalidade, compatíveis com as leis e normas elétricas e de segurança
contra incêndio, e bem conservadas.

•

Propicie o acesso a instalações limpas e higiênicas e a água potável.

•

Coloque em prática procedimentos e salvaguardas apropriados para prevenir
acidentes e ferimentos dos trabalhadores. Estabeleça rotinas adequadas
de manutenção, monitoramento e inspeção, treinamento e proteção dos
trabalhadores e medidas de segurança contra incêndio. Tome as providências
necessárias para proteger os trabalhadores contra a exposição a produtos
químicos perigosos, doenças infecciosas e outros riscos semelhantes.
Observe as restrições aplicáveis ao trabalho insalubre exercido por
trabalhadores jovens.

•

Ao trabalhar próximo a associados do Walmart ou em instalações do Walmart,
certifique-se de que os seus funcionários não coloquem em risco a segurança
dos nossos associados e clientes.

Proteger o meio ambiente

E se?
Como parte de uma inspeção de qualidade, recentemente visitei uma instalação que
utilizo para fabricar jeans para o Walmart. Observei uma rachadura na parede que
não tinha visto em visitas anteriores. O que devo fazer?
Esperamos que as instalações que fabricam produtos para o Walmart sejam
seguras e estruturalmente sólidas. O fornecedor deve garantir que a fábrica
obtenha a opinião de um engenheiro qualificado quanto à segurança da
instalação e, em seguida, deve trabalhar com a fábrica para aplicar quaisquer
medidas corretivas que se façam necessárias. Caso você desconfie que haja um
perigo iminente à integridade dos trabalhadores, é sua tarefa como fornecedor
garantir que sejam tomadas precauções para proteger a sua segurança.
Informe-nos se você detectar que uma instalação está estruturalmente
insegura e descreva as medidas que está tomando para garantir a segurança dos
trabalhadores.
Eu opero uma fábrica em uma área que pode ser insegura à noite. Posso restringir
a possibilidade de os trabalhadores saírem do complexo da fábrica para fins de sua
proteção?
Mesmo as medidas de segurança bem-intencionadas podem limitar a circulação
dos trabalhadores, o que de alguma forma os impede efetivamente de sair
do trabalho. Ao mesmo tempo em que você é responsável pela segurança e
integridade dos trabalhadores presentes na sua instalação, também é de sua
responsabilidade garantir que qualquer trabalhador que deseje sair possa fazê-lo.

O Walmart está comprometido a cumprir todas as leis ambientais e promover uma
maior sustentabilidade no varejo. Nós colaboramos com os fornecedores e outros
no sentido de incentivar uma mudança positiva em toda a cadeia de suprimento e
ajudar a reduzir as emissões, eliminar resíduos e preservar os recursos naturais. O
Walmart trabalha com fornecedores que compartilham esses valores e os estimula
a desenvolver as suas próprias metas de sustentabilidade. O Walmart desenvolveu
políticas de sustentabilidade aplicáveis a muitos produtos que nós vendemos. Os
fornecedores devem consultar essas políticas a fim de saber mais sobre as metas e
expectativas de fornecimento sustentável do Walmart.
Além de cumprir todas as leis e regulamentos ambientais relevantes, os
fornecedores deverão:
•

Projetar e executar sistemas que gerenciem de forma adequada os resíduos
líquidos, águas pluviais, lixo, emissões atmosféricas e materiais recicláveis.

•

Manipular, armazenar, transportar e descartar resíduos químicos e insalubres
de forma responsável.

NORMAS PARA FORNECEDORES

11

Oferecer produtos excepcionais
As nossas expectativas em relação aos produtos que compramos e vendemos são
elevadas, e assim também é a expectativa dos nossos clientes. Quando o Walmart
e a nossa cadeia de suprimento chamarem a atenção das pessoas, queremos que
elas gostem do que veem. Só conseguiremos atingir esse objetivo se trabalharmos
com fornecedores que estejam tão comprometidos quanto nós.

Manter altos padrões de segurança
e qualidade
E se?
A minha empresa faz o enlatamento de vegetais com a marca própria do
Walmart. Implementamos um sistema de gestão de segurança alimentar
em nossa fábrica. O que mais é exigido em termos de segurança
alimentar?
O Walmart espera, geralmente, que as fábricas de todos os fornecedores sejam certificadas por um padrão comparável ao da Iniciativa
Global de Segurança Alimentar (Global Food Safety Initiative) e
pediremos um comprovante de que a sua fábrica está certificada. Nós
também esperamos que você nos comunique quaisquer questões relativas à segurança imediatamente. Por fim, talvez lhe seja solicitado que
apresente outras evidências de que está gerenciando de forma efetiva
riscos específicos à segurança alimentar.
Meu produto foi aprovado em todos os testes de segurança do produto
necessários, mas verifiquei um aumento nas reclamações de clientes alegando que se feriram ao utilizá-lo. O que preciso fazer?
Como fornecedor, você tem a responsabilidade de acompanhar essas
reclamações e investigar se o produto é inseguro ou não. Caso você
acredite que o seu produto pode ser inseguro, além de cumprir todas
as exigências legais aplicáveis, você deverá procurar o seu principal
parceiro de negócios Walmart a fim de informá-lo sobre o fato e as
providências que tomará a respeito.

NORMAS PARA FORNECEDORES

O Walmart conquista a confiança do cliente na medida em que oferece os
produtos seguros e de alta qualidade que os nossos clientes adoram. Esperamos
que os nossos fornecedores nos ajudem a manter a confiança por meio das
seguintes ações:
•

Fornecer-nos produtos que atendam a todas as exigências legais e do
segmento, assim como as normas de segurança, qualidade e técnicas do
Walmart.

•

Implementar sistemas apropriados de gestão de riscos para deter os perigos à
segurança de alimentos e produtos. Os fornecedores devem submeter esses
sistemas a validação e verificação independente.

•

Monitorar os produtos fabricados quanto à segurança e qualidade e,
prontamente, reportar questões relevantes ao Walmart. Questões relevantes
incluem o não cumprimento de normas de segurança reconhecidas e defeitos em
rótulos ou instruções de uso de produtos que aumentam o risco de uso inseguro.
No caso de produtos alimentícios, as questões relevantes também incluem
alterações na especificação do produto e perigos microbiológicos, químicos ou
físicos que afetam a segurança do produto.

•

Notificar o Walmart sobre revogações e retiradas de produtos (recall),
voluntárias e obrigatórias, quando for identificado que os produtos não
atenderam às exigências aplicáveis.

•

Participar ativamente com o Walmart e autoridades regulatórias quando das
revogações e retiradas de produtos.
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Observar leis e diretrizes para o
Comércio, Sanções e Segurança

Rotular e comercializar os
produtos de forma precisa

As nossas elevadas expectativas em relação aos fornecedores se estendem por
toda a cadeia de suprimento, incluindo a fabricação de produtos da forma certa,
o cumprimento de todas as leis aplicáveis ao comércio e a garantia de que os
produtos sejam transportados de forma segura e protegida.

A conquista e manutenção da confiança do cliente requer que sejamos precisos e
transparentes quanto aos produtos que vendemos. O Walmart não pode fazer isso
sozinho –os fornecedores desempenham um importante papel ao ajudar os nossos
clientes a tomar decisões conscientes.

•

•

Disponibilize para o Walmart informações oportunas e precisas sobre os
produtos que você fornece ao Walmart e aos nossos clientes. Nós confiamos
nessas informações para tomar decisões empresariais, jurídicas e relativas a
compliance, dentre outras finalidades.

•

Forneça apenas produtos genuínos, exatamente da forma como afirmam ser.

•

Cumpra as leis e regulamentos relevantes aplicáveis à rotulagem e seja
honesto com os clientes do Walmart. Certifique-se de que todos os rótulos e
descrições de produtos sejam claros, precisos, verdadeiros e não enganosos.
Inclua todas as isenções de responsabilidade, divulgações e garantias,
e fundamente quaisquer reivindicações que você fizer com as devidas
comprovações.

•

Quando for apropriado, os produtos devem conter instruções adequadas ao
seu uso ou consumo seguro.

•

•

Certifique-se de que os produtos não sejam fabricados - no todo ou em
parte - de forma a descumprir as leis ou fazer com que o Walmart descumpra
as leis. Especificamente, os fornecedores devem cumprir todas as leis e os
regulamentos aplicáveis a comércio, sanções, minerais de conflito, colheita
permissível e bem-estar animal.
Estabeleça controles para proteger a cadeia de suprimento contra usos
indevidos, como contrabando, terrorismo, fraude e roubo. O Walmart
participa dos programas Parceria entre Comércio e Alfândega contra
o Terrorismo, nos Estados Unidos, Parceiros na Proteção, no Canadá, e
programas de Operador Econômico Autorizado e similares em vários outros
países em que operamos. Os fornecedores responsáveis por produtos para os
quais o Walmart será o importador oficial deverão fazer a supervisão tendo
como base os princípios e exigências de segurança desses programas, além de
ajudar o Walmart a manter uma cadeia de suprimento segura e protegida.
Faça a formulação e rotulagem de produtos de tal forma que possam ser
transportados, armazenados e vendidos sem comprometer os produtos ou a
cadeia de suprimento.

•

Quando o fornecedor for responsável por fornecer produtos para o Walmart,
deverá garantir que os contêineres e transportes utilizados sejam seguros,
sólidos, limpos e adequados à entrega segura e protegida do produto ao
Walmart.

•

Tome as medidas necessárias para prevenir o transbordo ilegal ou a rotulagem
indevida de produtos a fim de ocultar o seu país de origem.

NORMAS PARA FORNECEDORES

E se?
Eu fabrico produtos de marca própria para o Walmart. Meu comprador
do Walmart me pediu para dar o preço de um produto que tenha uma
certificação de sustentabilidade internacionalmente reconhecida. Encontrei
um fornecedor que disse ser capaz de fabricar o produto para mim e obter a
certificação a um preço excelente. O que mais preciso fazer?
Como fornecedor, é sua responsabilidade garantir que qualquer
reivindicação que você faça em relação ao produto que está fornecendo seja verdadeira. Você precisa tomar medidas para verificar que a
certificação oferecida é autêntica e que o produto de fato atende às
condições da certificação.
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Colaborar com o Walmart

O Walmart não é capaz de atingir os seus objetivos sem relacionamentos sólidos
com os fornecedores. Honestidade, transparência e colaboração são essenciais
para a construção e manutenção de um relacionamento sólido.

Identificar e evitar conflitos de interesse
Pedimos aos nossos associados que evitem situações onde possam colocar os
seus interesses pessoais ou de terceiros à frente dos interesses do Walmart. O
relacionamento com fornecedores do Walmart é uma área crucial em que podem
surgir conflitos, por isso precisamos da sua ajuda.

E se?

•

Evite desenvolver relacionamentos pessoais com associados do Walmart que
poderiam comprometer ou aparentemente comprometer a independência,
integridade, imparcialidade ou julgamento de associados do Walmart. Se
esses relacionamentos existirem, deverão ser comunicados ao Walmart. A
adequação ou não de um relacionamento pessoal depende das circunstâncias
em que ocorre. Procure o seu principal parceiro de negócios Walmart para
discutir os possíveis problemas.

•

Não ofereça brindes e atividades de entretenimento a associados do Walmart
que possam exercer alguma influência no seu negócio com o Walmart ou para
qualquer terceiro que, da mesma forma, possa influenciar o seu negócio com
o Walmart (por exemplo, firmas de auditoria e laboratórios de testagem).
Os associados do Walmart e outras pessoas que possam influenciar as
decisões empresariais do Walmart não podem aceitar brindes e atividades de
entretenimento. Portanto, pedimos que não lhes ofereça nada.

•

Não faça doações em nome do Walmart –- o Walmart tomará as suas próprias
decisões relativas a doações.

•

Você pode fornecer amostras de produtos ao Walmart para fins de avaliações
e testagens habituais, de acordo com as políticas e procedimentos do
Walmart, mas deverá se certificar de que está fornecendo a quantidade
de amostras exata, e não além da necessária, e evitar a aparência de
improbidade.

Eu trabalho para um fornecedor do Walmart e tenho ingressos extras
para um futuro jogo de futebol que não poderei usar. Posso oferecê-los
ao comprador do Walmart com quem eu trabalho?
Não. Não é permitido ao associado do Walmart aceitar ingressos.
Mesmo que você ofereça ingressos ao preço nominal, ele pode
não refletir o seu valor real de mercado e o Walmart consideraria
a diferença entre o valor nominal e o valor de mercado como um
brinde. Além disso, o associado do Walmart só teria acesso aos
ingressos em razão de estar no seu emprego e, por isso também, é
proibido aceitá-los.

NORMAS PARA FORNECEDORES
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Enfrentar a concorrência de forma justa
O Walmart está comprometido com a concorrência livre e justa e conduz os seus
negócios em conformidade com as leis antitruste e de defesa da concorrência.
Esperamos dos nossos fornecedores as seguintes ações:
•

Centrar as negociações nos custos do Walmart. O Walmart estabelece os seus
preços de varejo de forma independente e não visa a influenciar (direta ou
indiretamente) os preços dos nossos concorrentes.

•

Abster-se de pedir ao Walmart que limite o seu negócio com outra empresa
ou que limite as vendas de produtos de marca própria.

•

Não oferecer ou fornecer ao Walmart informações concorrencialmente
sensíveis relacionadas a concorrentes do Walmart ou outros terceiros. Os
fornecedores devem se lembrar de que eles próprios podem ser concorrentes
do Walmart, em situações nas quais, por exemplo, o fornecedor também
vende diretamente para o cliente ou concorre com os produtos de marca
própria do Walmart.

Agir como um parceiro para proteger o
Walmart e os nossos clientes
Os nossos fornecedores são líderes em matéria de inteligência de mercado e
inovação. Colocar o cliente em primeiro lugar significa que, às vezes, permitimos
aos fornecedores o acesso a informações de propriedade e privadas do Walmart,
incluindo informações de clientes. Os fornecedores que receberem esse privilégio
manterão os mesmos padrões que nós próprios mantemos.
•

Não compartilhe quaisquer informações confidenciais do Walmart com
qualquer terceiro, incluindo outros varejistas ou fornecedores. Informações
confidenciais incluem quaisquer informações privadas, comercialmente
sensíveis ou proprietárias, incluindo preços de atacado ou outras condições
de suprimento, planos de produtos, designs e fórmulas de produtos de
marca própria, preços de varejo futuros ou privados, planos ou estratégias
promocionais, inteligência de mercado, volumes ou previsões de produção ou
vendas, e segredos comerciais.

•

Um amigo meu, que trabalha em outra empresa, me pediu para lhe informar a estratégia de promoções de eletrodomésticos do Walmart para o
próximo trimestre. O que devo fazer?

Proteja as informações pessoais que você receber do Walmart, ou coletar
em nosso nome, implementando salvaguardas para garantir a coleta,
armazenamento, compartilhamento, uso e destruição de tais informações de
forma adequada. Cumpra todas as leis e políticas aplicáveis a privacidade e
uso de dados.

•

Não compartilhe essas informações. Como nosso fornecedor, esperamos que você proteja as informações privadas, concorrencialmente
sensíveis e/ou de propriedade do Walmart e somente as use para os
fins pelos quais lhe foram reveladas.

Siga todas as diretrizes aplicáveis ao uso de propriedade do Walmart –
incluindo a propriedade intelectual e fundos do Walmart – e a proteja contra
o uso indevido.

•

Apresente ao Walmart somente reivindicações financeiras precisas e
justificadas.

•

Não permita que o Walmart sirva como veículo para lavagem de dinheiro,
financiamento de terrorismo ou fraude. Quando for relevante, estabeleça e
mantenha controles designados a prevenir tais atividades.

•

Não fale em nome do Walmart. Quando autorizado por lei, consulte o
Walmart antes de fornecer informações sobre a empresa ou os seus clientes
para um órgão público ou outro solicitante. Se você precisar ajudar alguém a
entender a posição do Walmart em uma situação de conflito, peça ajuda ao
seu principal parceiro de negócios Walmart.

E se?

NORMAS PARA FORNECEDORES

15

Cooperar com o Walmart

Números da Linha de Ajuda de Ética Global

O Walmart toma medidas para garantir que estamos agindo segundo os nossos
elevados padrões e de uma forma consistente com os nossos valores. Às vezes
pedimos ajuda aos nossos fornecedores, e precisamos da sua cooperação.

Argentina 0800-888-0124

Quênia 0800 221 9008

Bahrein 800-WM-ETHIC (963-8442)

Lesoto 800 62000

Bangladesh 000800-031016

Malawi 0800-026-9000

Bélgica 800-WM-ETHIC (963-8442)

Malásia 1-800-817-362

Botsuana 00269-800-7861-036

México 800 963 8422

Brasil 0-800-761-1943

Marrocos +212-5204-85021

Camboja 1800-20-8963

Moçambique 824001

Canadá 800-963-8442

Myntra (Índia) 1800-102-1482

Canadá (francês) 800-805-9121

Namíbia 800000077

Chile 800-550707

Países Baixos 0-800-024-9759

China 400-120-4020

Nova Zelândia 800-WM-ETHIC (9638442)

•

•

•

Colabore com as investigações do Walmart relativas a possíveis violações
de leis, regulamentos, políticas, contratos ou destas Normas. Responda a
consultas e solicitações de informações e seja rápido e honesto.
Disponibilize os seus produtos, as suas instalações e os seus registros para
fins de auditoria, inspeções e testagens. Obtenha as auditorias, inspeções e
testagens obrigatórias segundo a política do Walmart. Forneça os resultados
para o Walmart e colabore para resolver quaisquer problemas encontrados.
Desenvolva e mantenha registros precisos. Isso inclui registros financeiros,
registros de produção, registros de negociações com órgãos públicos
e funcionários públicos, relativamente ao seu negócio com o Walmart,
e registros de mercadorias fornecidas ao Walmart. Mantenha registros
suficientes para demonstrar a sua conformidade com essas Normas e todas as
outras expectativas do Walmart.

Perguntas ou Preocupações
Fale com o seu parceiro de negócios principal do Walmart ou
contate o Departamento de Ética e Compliance.

www.walmartethics.com

ethics@walmart.com

800-963-8442 (1-800-WM-ETHIC) nos EUA, Canada, e Porto
Rico, ou o seu número de telefone local. A Linha de Ajuda de
Ética e Compliance está disponível 24 horas por dia e 7 dias
por semana, além de estar disponível em muitos idiomas locais.
Walmart Inc.
Aos cuidados de: Departamento de Ética Global e
Compliance, 702 SW 8th Street, Bentonville, AR 727160860

Colômbia 01800-913-7496
Costa Rica 0800-542-5443
República Dominicana 1-888-751-8878
Equador 1-800-000-884
Egito 0800-000-9471
El Salvador 800-6126

Nicarágua (local) 505 2248 2275
Nigéria 0708 060 1109
Paquistão 00800-90-033-041
Panamá 800-0413

Flipkart (China) 400-120-0384

Peru 0800-78378

Flipkart (Índia) 1800-102-1482 e 800050-1482

Filipinas 800-WM-ETHIC (963-8442)
PhonePe (Índia) 1800-102-1482

Flipkart (Israel) 1-809-467272

Rússia 800-WM-ETHIC (963-8442)

Flipkart (Singapura) 800-492-2426

Singapura 800-130-1529

Flipkart (EUA/Canadá)

África do Sul 0800 203 246

1-800-564-4163

Coreia do Sul 800-WM-ETHIC (9638442)

França 0800-903277
Alemanha 800-WM-ETHIC (963-8442)
Gana 030 708 4830
Guatemala 1 800 8350377
Honduras 800 222 00141
Hong Kong 800-930-587
Índia 000-800-040-1503
Indonésia 007-803-321-8281
Irlanda 800-WM-ETHIC (963-8442)
Israel 1-809-477-259
Itália 800-WM-ETHIC (963-8442)
Japão 0120-692-344
Jordânia 0800-22319
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Nicarágua (TF) 001-800-220-1967

Espanha 900-876292
Sri Lanka 800-WM-ETHIC (963-8442)
Suazilândia 8001333
Taiwan 800-WM-ETHIC (963-8442)
Tanzânia 0800 78 0006
Tailândia 001-800-13-203-9969
Turquia 00-800-113-6848
Uganda 0800 113224
Reino Unido 0800 051 8266
Emirados Árabes Unidos 8000-3201-39
Estados Unidos 800-963-8442
Vietnã 120-32-518 e 122-80-160
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