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SESSÃO A. INTRODUÇÃO
 ARTIGO A.1 FINALIDADE

1. A FIRE SOLUTIONS TREINAMENTOS E
SERVIÇOS EM SEGURANÇA LTDA  (Safety e
Work) preconiza que sua conduta, a conduta
das  empresas que compõem seu grupo
empresarial e a dos colaboradores,
subcontratados, terceiros e parceiros
comerciais relacionadas a ela correspondam
e se adaptem a princípios éticos, de
responsabilidade social (RSE) e de
desenvolvimento sustentável de aceitação
geral, e também ao seu Sistema de
Governança e Sustentabilidade, sem prejuízo
do cumprimento da legislação vigente em
todas as esferas da estrutura do estado
Brasileiro.

2. Este Código de conduta do fornecedor,
tem por objetivo tornar efetivos os princípios
éticos contidos no Propósito e Valores do
Grupo Safety e Work e nortear o
desempenho dos profissionais que o
integram, em um ambiente global, complexo
e em constante transformação.

3. Este Código de conduta do fornecedor, foi
elaborado levando em consideração as
recomendações de boa governança, de
reconhecimento geral nos mercados
nacionais e internacionais, os princípios de
desenvolvimento sustentável aceitos pela
SAFETY E WORK e o compromisso com a
prevenção de atos ilícitos, constituindo uma
referência básica a ser observada pelo Grupo
Safety e Work.

4. O Código de conduta do fornecedor reflete
o compromisso do Grupo Safety e Work com
os princípios de ética empresarial e
transparência em todas as esferas de ação,
estabelecendo um conjunto de princípios e
diretrizes para orientar e garantir
comportamentos éticos e responsáveis de
todos os administradores, profissionais e
fornecedores do Grupo Safety e Work.

5. O Código de conduta do fornecedor
integra o Sistema de Governança e
Sustentabilidade, alinhando-se com os
princípios de organização corporativa nele
estabelecidos.



ARTIGO A.2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

1. Os princípios e diretrizes de conduta
contidos neste Código de conduta do
fornecedor aplicam-se a todos os seus
profissionais (administradores, executivos,
colaboradores, estagiários e aprendizes),
subcontratos e terceiros, independentemente
do seu nível hierárquico, da sua localização
geográfica, sua dependência funcional ou da
empresa do Grupo Safety e Work na qual
prestam seus serviços, bem como a todos os 
 fornecedores das empresas que integram o
Grupo Safety e Work e às empresas, embora
não integrantes do Grupo Safety e Work, nas
quais o Grupo Safety e Work detenha
participação e exerça influência na gestão,
dentro dos limites legalmente estabelecidos.

2. Em caráter de exceção às disposições do
artigo anterior, as empresas nas quais o Grupo
Safety e Work não detenha o controle e que
possuam seu próprio código de conduta de
fornecedor, bem como suas subsidiárias, serão
excluídos do âmbito de aplicação deste Código
de conduta do fornecedor, devendo, contudo,
tais códigos de  conduta ou ética serem
inspirados pelo Propósito e Valores do Grupo
Safety e Work  e nos princípios contidos  neste
Código de conduta do fornecedor.

3. Este Código de conduta do fornecedor
aplica-se, conforme o caso, a administradores,
profissionais e fornecedores de joint ventures,
associações temporárias de empresas e outras
associações equiparadas, quando a Companhia
assumir a sua gestão.
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4. Os profissionais que atuam como
representantes do Grupo Safety e Work e
entidades não pertencentes a ele devem
observar o Código de Ética no exercício da
referida representação, na medida em que
não seja incompatível com as regras da
empresa ou entidade em que atuam como
representantes do Grupo Safety e Work.

5. O cumprimento do Código de conduta
do fornecedor é entendido sem prejuízo do
estrito cumprimento do Sistema  de
Governança e Sustentabilidade, em
particular, das normas internas de conduta
nos mercados de valores mobiliários e seus
regulamentos de implementação, das
políticas de governança corporativa e
conformidade regulatória.

6. Os colaboradores do Grupo Safety e Work
que, no desempenho de suas funções,
gerenciam ou dirigem equipes de pessoas,
devem assegurar que os profissionais
diretamente ligados a seu cargo    
 conheçam e cumpram o Código de
conduta do fornecedor. Além disso, devem
liderar pelo exemplo, sendo referência      de
conduta no Grupo Safety e Work.



SEÇÃO E.
COMPROMISSOS
ÉTICOS PARA
FORNECEDORES DO
GRUPO SAFETY E
WORK
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ARTIGO E.2. COMPROMISSOS ÉTICOS ANTE
DELITOS, CORRUPÇÃO, SUBORNO,
EXTORSÃO, FRAUDES, CONCORRÊNCIA
LEAL E ANTITRUSTE.

1.Os fornecedores desenvolverão suas
relações comerciais com o Grupo Safety e
Work de acordo com os princípios da ética
comercial e gestão transparente.

2.Os fornecedores devem cumprir com as
políticas, normas e procedimentos do Grupo
Safety e Work em matéria de prevenção
delitos e contra a corrupção, suborno,
extorsão e fraudes, assim como os mais altos
padrões de conduta ética e moral, e de
convenções internacionais, em conformidade
com as leis aplicáveis sobre este assunto,
certificando-se de que os procedimentos
necessários para este propósito sejam
estabelecidos.

3. É proibido aos fornecedores prometer,
oferecer ou pagar, direta ou indiretamente,
qualquer suborno, pagamento ilícito ou
vantagem indevida para facilitar transações e
operações, em benefício de qualquer terceiro
ou de qualquer profissional das empresas
Grupo Safety e Work referentes às suas
relações contratuais com essas empresas.

4.Os fornecedores também estão proibidos de
prometer, oferecer ou pagar, direta ou
indiretamente, dinheiro e outros objetos de
valor, para: (I) influenciar qualquer ato ou
decisão de um terceiro, incluindo agentes
públicos ou um grupo profissional; (II) obter
uma vantagem indevida para o Grupo; ou (III)
induzir um terceiro ou um profissional Grupo
Safety e Work a exercer influência sobre o ato
ou decisão de um funcionário público.

ARTIGO E.1. OS FORNECEDORES DAS
EMPRESAS DO GRUPO SAFETY E WORK

1.Esta seção contém os princípios éticos que
devem pautara atuação dos fornecedores de
bens e serviços das empresas Grupo Safety e
Work, os quais deverão ser expressamente
aceitos por eles antes de  iniciar sua relação
contratual com as referidas empresas.

2. As disposições deste Código de conduta do
fornecedor, são entendidas sem prejuízo das
condições e requisitos  adicionais que possam
ser estabelecidos na legislação aplicável, nas
práticas e regras das  diferentes jurisdições
onde o Grupo Safety e Work exerce as suas
atividades e nos diferentes contratos com
cada    fornecedor, que serão aplicáveis em
qualquer caso.

3. A aderência aos princípios contidos Código
de conduta do fornecedor se constitui em um
componente relevante para a seleção e
avaliação de fornecedores. Por outro lado, o
seu descumprimento prejudicará a relação
comercial do fornecedor com o Grupo Safety
e Work, podendo resultar, além da aplicação
de penalidades, na rescisão contratual, ou no
impedimento para futuras contratações.
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5.Os fornecedores devem abster-se de
tentativas de obtenção de informações
confidenciais junto aos profissionais Grupo
Safety e Work incluindo informações que não
estejam disponíveis para outros       
 fornecedores, concorrentes ou não, em
relação às negociações e contratos com as
empresas Grupo Safety e Work.

6 .Os fornecedores devem abster-se de
prometer, oferecer ou entregar brindes,
presentes ou hospitalidades de valor, de
qualquer natureza, a pessoas que sejam
agentes públicos (ou equiparados a tais) ou
entidades públicas, motivados ou
relacionados com a formalização de seus
contratos ou negócios o GRUPO SAFETY E
WORK. Os fornecedores não devem utilizar
os recursos financeiros disponibilizados pelo
GRUPO SAFETY E WORK em virtude dos
pagamentos de bens e serviços adquiridos,
para a concessão de qualquer pagamento ou
vantagem indevida para um agente público.

7.Em suas relações comerciais com terceiros,
originadas de contratos com empresas
GRUPO SAFETY E WORK,  os fornecedores só
podem oferecer brindes, presentes e
hospitalidades que sejam razoáveis de
acordo com as práticas comerciais usuais,
que tenham um propósito comercial
legítimo, que tenham valor irrelevante ou
simbólico, sendo possível o pagamento de
despesas de representação ou de refeição,
por necessidade da Administração Pública, e
que estejam em conformidade com as leis
anticorrupção, código de ética, políticas e
normas de integridade do GRUPO SAFETY E
WORK e de acordo com as regras de
integridade da entidade do beneficiário.

8.Os fornecedores devem cumprir todas as leis
e regulamentações contra a corrupção que
forem aplicáveis, nacionais.

9. A SAFETY E WORK não financia ou aporta
recursos financeiros a partidos políticos ou
candidatos,  sendo recomendável que seus
fornecedores adotem a mesma política. Os
recursos financeiros disponibilizados pela
SAFETY E WORK a seus fornecedores, por
contraprestação aos serviços prestados, na
forma prevista no contrato, não devem ser
usados para doações ou patrocínios para
partidos políticos e/ou candidatos.

ARTIGO E.3. CONFLITO DE INTERESSE DOS
FORNECEDORES.

Os fornecedores devem manter mecanismos
que garantam que, em caso de potencial
conflito entre o interesse do fornecedor e o
interesse pessoal de qualquer de seus
profissionais, a independência do
desempenho do fornecedor para com o
GRUPO SAFETY E WORK, conforme exigências
contratuais, e sua total sujeição à legislação
aplicável não serão afetadas.

ARTIGO E.4. DEVER DE PRIVACIDADE E
PROTEÇÃO DE DADOS DOS
FORNECEDORES.

1.As informações de propriedade do GRUPO
SAFETY E WORK confiadas ao fornecedor
serão, em geral, consideradas como
informações reservadas-secretas e
confidenciais.

2.É responsabilidade do fornecedor e de todos
os seus profissionais adotar medidas de
segurança suficientes para proteger as
informações reservadas-secretas e
confidenciais.
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3.As informações, tanto falada como escrita,
fornecidas pelos fornecedores aos seus
interlocutores no GRUPO SAFETY E WORK
devem ser verdadeiras, claras e confiáveis e
sem qualquer objetivo de induzir o
interlocutor a engano.

ARTIGO E.5. PRÁTICAS TRABALHISTAS DE
FORNECEDORES (SALÁRIOS, BENEFÍCIOS,
JORNADA DE TRABALHO, ESCRAVIDÃO
MODERNA, TRABALHO INFANTIL E
JOVENS TRABALHADORES, LIBERDADE DE
ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA E
ASSÉDIO E NÃO DISCRIMINAÇÃO).

1.Os fornecedores devem ter uma conduta
alinhada com o respeito aos direitos
humanos e trabalhistas fundamentais, em
conformidade com a legislação aplicável no
País, garantindo o pagamento justo de
salários, benefícios e jornada de trabalho
compatíveis com as respectivas classes
profissionais em atendimento as convenções
coletivas do sindicato laboral, dentro de sua
esfera de influência.

2.Os fornecedores devem promover suas
ações e adotar as medidas necessárias em
sua organização para eliminar todas as
formas de (escravidão moderna) trabalho
forçado ou obrigatório, servidão, 
 compulsório e de tráfico de pessoas, ou em
condições análogas à escravidão.

3.Os fornecedores rejeitarão expressamente
o uso do trabalho infantil e jovens
trabalhadores em sua organização,
respeitando as idades mínimas de
contratação de acordo com a legislação
aplicável, e adotarão mecanismos adequados
e confiáveis para a verificação da idade de
seus profissionais.

4.Os fornecedores respeitarão a liberdade de
associação sindical e o direito à negociação
coletiva de seus profissionais, com sujeição
às leis e regras aplicáveis em cada caso.

5.Os fornecedores devem se abster de
qualquer prática discriminatória em termos
de emprego e ocupação, tratando seus
profissionais de forma justa, com dignidade e
respeito. Para este fim, qualquer distinção,
exclusão ou preferência baseada em motivos
de raça, cor, sexo, religião, opinião política,
opção sexual, nacionalidade ou origem social
que tenha como efeito anular ou alterar a
igualdade de oportunidades do profissional
serão consideradas como discriminação no
trabalho. Os fornecedores também devem se
abster de qualquer forma de assédio contra
seus profissionais e devem combater
qualquer conduta ou prática relacionada
com a prostituição e exploração sexual de
menores e adolescentes.

6. Os fornecedores avaliarão a
implementação de medidas de conciliação
que favoreçam o respeito pela vida pessoal e
familiar de seus funcionários e facilitem o
melhor equilíbrio entre estas e as
responsabilidades de trabalho, de acordo
com as leis e práticas locais aplicáveis, e em
nenhum caso eliminarão as medidas
estabelecidas no momento de se tornarem
fornecedores GRUPO SAFETY E WORK. 



CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR  |   8

ARTIGO E.6. COMPROMISSOS DE
FORNECEDORES EM QUESTÕES DE
SEGURANÇA E SAÚDE.

1.Os fornecedores assegurarão a proteção de
seus profissionais, protegendo-os da
exposição indevida a riscos químicos,
biológicos, físicos e de tarefas que exigem
exercícios físicos intensos no local de
trabalho.

2.Os fornecedores identificarão e avaliarão
possíveis situações de emergência no local de
trabalho e minimizarão o possível impacto
por meio da implementação de planos de
emergência e procedimentos de resposta de
emergência.

3.Os fornecedores devem fornecer aos seus
profissionais o treinamento e os meios
necessários para realizar seu trabalho de
acordo com o contrato e responder por
qualquer dano ou perda cuja
responsabilidade lhes seja atribuída por ação
ou omissão, especialmente como
consequência de não adotarem as medidas
preventivas apropriadas para evitá-las.

ARTIGO E.7. COMPROMISSO DE
FORNECEDORES COM O MEIO AMBIENTE
(GESTÃO QUÍMICA RESPONSÁVEL, GESTÃO
SUSTENTÁVEL DE RECURSOS E REDUÇÃO
DE RESÍDUOS, QUALIDADE DO AR,
QUALIDADE DA ÁGUA, REQUISITOS DE
SUSTENTABILIDADE, EMISSÕES DE GEE E
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E RENOVÁVEIS).

1.Os fornecedores deverão ter uma política
ambiental efetiva e cumprirão todas as
obrigações que lhes correspondem pela
legislação aplicável.

2.Os fornecedores identificarão e
gerenciarão as substâncias químicas e outros
materiais que representam               um perigo
quando liberados para o meio ambiente, a
fim de assegurar seu manuseio,
transferência, armazenamento, reciclagem
ou reutilização e eliminação em condições
seguras e em conformidade com os
regulamentos aplicáveis. Todos os resíduos
ou emissões que possam prejudicar o meio
ambiente devem ser gerenciados,
controlados e tratados adequadamente, em
especial buscando-se a redução das
emissões de carbono que eles podem gerar,
bem como, contribuindo para qualidade do
ar e da água, através da redução e/ou
mitigação de emissões de substância
químicas nocivos ao meio ambiente.

3.Os Fornecedores deverão adotar o
consumo inteligente de água potável, de
forma a contribuir com a utilização
consciente deste recurso.

4.Os fornecedores a avaliarão as emissões de
GEE, bem como, deverão estar cientes da
importância da eficiência energética e
utilização de fontes de energia renováveis,
que podem auxiliar na redução e emissões
de GEE.

ARTIGO E.8. QUALIDADE E SEGURANÇA
DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
FORNECIDOS.

Todos os produtos e serviços prestados pelos
fornecedores devem cumprir os padrões e
parâmetros de qualidade e segurança
exigidos pelas leis e regulamentos aplicáveis
e critérios estabelecidos em contrato.
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ARTIGO E.9. SUBCONTRATAÇÃO.

1.Os fornecedores GRUPO SAFETY E WORK
serão responsáveis para que seus próprios
fornecedores e subcontratados estejam
sujeitos a princípios de ação equivalentes aos
presentes nesta seção.

2.As ações realizadas e os procedimentos
utilizados pelos fornecedores para cumprir
suas obrigações com o GRUPO SAFETY E
WORK não poderão supor ou implicar
violação direta ou indireta das Políticas
Corporativas, deste Código de conduta do
fornecedor ou das demais normas integrantes
do Sistema de Governança e Sustentabilidade
da Companhia.

3.A obediência aos princípios e regras
estabelecidos neste Código de conduta do
fornecedor não exime os fornecedores de
cumprirem com condições e requisitos
contratuais adicionais que possam ser
estabelecidos pelo GRUPO SAFETY E WORK,
considerando as especificidades de diferentes
jurisdições onde o contrato será executado e
as peculiaridades de seu objeto.

ARTIGO E.10. CANAL DE DENÚNCIAS
CONTRA RETALIAÇÃO PARA
FORNECEDORES.

1.O GRUPO SAFETY E WORK dispõe de um
canal de denúncias em
https://www.safetyework.com.br/canal-de-
denuncias que poderá ser usado pelos
fornecedores, seus profissionais e
subcontratados para comunicar
comportamentos que possam implicar uma
violação por parte de um profissional do
GRUPO SAFETY E WORK, do Sistema de
Governança e Sustentabilidade, deste
Código de conduta do fornecedor,
normativos de integridade ou relatar a
existência de qualquer ato praticado por um
fornecedor, por um de seus subcontratados
ou por seus respectivos profissionais, que
seja contrário à lei, às disposições deste
Código de conduta do fornecedor ou às
disposições dos normativos de integridade
do GRUPO SAFETY E WORK.

2.Os fornecedores devem informar à GRUPO
SAFETY E WORK ou a qualquer empresa do
seu Grupo, e com a maior brevidade
possível, a respeito de qualquer dos
comportamentos em desconformidade com
este Código de conduta do fornecedor,
normativos de integridade do Grupo ou
contrários à lei de que tenham
conhecimento devido à sua relação
comercial com a Companhia ou as empresas
do seu Grupo.

https://www.safetyework.com.br/canal-de-denuncias
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3.Os fornecedores, contratando com o
GRUPO SAFETY E WORK ou com qualquer
empresa do seu Grupo,  são obrigados a
informar a seus profissionais e seus
subcontratados a respeito do conteúdo
deste Código de Ética e a existência do Canal
de Denúncias do GRUPO SAFETY E WORK,
devendo diligenciar para que seus
subcontratados informem também a seus
profissionais a respeito desses dispositivos.
Os fornecedores devem disponibilizar
evidências do cumprimento dessa diligência
toda vez que forem solicitadas pelo GRUPO
SAFETY E WORK ou empresas do seu Grupo.

4.O GRUPO SAFETY E WORK não aceita
qualquer retaliação contra qualquer
fornecedor ou pessoa que demonstre
preocupação com questões referentes aos
assuntos tratados neste Código de conduta
do fornecedor, ou que informe qualquer
suspeita de violações a este documento.

5.Os fornecedores e subcontratados também
podem usar o Canal de Denúncias para fazer
consultas ou sugestões relacionadas a este
Código de conduta do fornecedor e, em
particular, às disposições estabelecidas nesta
seção.

SEÇÃO F.
DISPOSIÇÕES
COMUNS.

ARTIGO F.1. INTERPRETAÇÃO E
INTEGRAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA.

1.Este Código de conduta do fornecedor
deve ser interpretado de acordo com o
Sistema de Governança  Corporativa e
Sustentabilidade do GRUPO SAFETY E WORK.

2.O Código de conduta do fornecedor, por
sua natureza, não abrange todas as situações
e acontecimentos possíveis, mas estabelece
os critérios para orientar o comportamento
dos profissionais do GRUPO SAFETY E WORK
e, quando apropriado, resolver quaisquer
dúvidas que possam surgir no
desenvolvimento de sua atividade
profissional.

3.Quaisquer dúvidas que possam surgir para
os profissionais do GRUPO SAFETY E WORK
quanto à interpretação do Código de
conduta do fornecedor podem ser dirimidas
com o superior imediato. 

ARTIGO F.2. ACEITAÇÃO

1.Os profissionais das empresas do GRUPO
SAFETY E WORK (administradores,
executivos, colaboradores, estagiários e
aprendizes) e seus fornecedores
expressamente aceitam as regras de ação
estabelecidas neste Código de conduta do
fornecedor que lhes são aplicáveis.

2.Nos contratos de trabalho e de prestação
de serviços, deverá haver cláusula com a
obrigação expressa de obediência ao Código
de conduta do fornecedor.

3.Os profissionais que, no futuro, se
incorporem ou passem a fazer parte do
GRUPO SAFETY E WORK e os fornecedores
que contratem com as empresas do Grupo
aceitarão expressamente os princípios e
regras deste Código de conduta do
fornecedor, respectivamente.
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4.Os administradores devem firmar termo
de anuência em relação ao Código de
conduta do fornecedor, no ato de                          
sua posse.

ARTIGO F.3 DISSEMINAÇÃO,
TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

1.É da responsabilidade da
Superintendência de Compliance
promovera divulgação dos conteúdos do
Código de Ética tanto entre os profissionais
do GRUPO SAFETY E WORK como em
relação aos demais Grupos de Interesse.

2.Para promover sua divulgação entre os
profissionais da Companhia, a
Superintendência de Compliance preparará
e aprovará planos e ações para treinamento
e comunicação interna periódicos.

3.Os planos e ações de treinamento serão
conduzidos em conjunto com a área de
Recursos Humanos para execução de
acordo com as disposições do plano geral
de atividades de treinamento. Os planos e
ações de comunicação interna serão
conduzidos em conjunto com a área de
Comunicação Interna, considerando as
disposições do plano de comunicação do
GRUPO SAFETY E WORK.

4.As propostas de divulgação externa do
Código de conduta do fornecedor entre os
outros grupos de interesse serão
direcionadas pela Superintendência de
Compliance para a área de Comunicação
Externa, para sua avaliação e inclusão,
conforme apropriado, no plano de
comunicação do GRUPO SAFETY E WORK, 
 de acordo com as prioridades e objetivos
gerais que, em cada caso, estabelecem.

ARTIGO F.4. APROVAÇÃO E MODIFICAÇÃO

1.O Código de conduta do fornecedor será
revisado e atualizado anualmente, levando em
consideração o relatório anual de Compliance,
bem como as sugestões e propostas feitas
pelos profissionais e fornecedores do GRUPO
SAFETY E WORK.

2.O Comitê de Auditoria, de Compliance
podem formular propostas de melhoria ou de
adaptação do Código de conduta do
fornecedor como um todo.

3.Qualquer alteração deste Código de
conduta do fornecedor é de competência
exclusiva da diretoria do GRUPO SAFETY E
WORK.
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DECLARAÇÃO DE ACEITE DO CÓDIGO DE
CONDUTA DO FORNECEDOR

 
 

O fornecedor subscrito, declara ter lido e compreendido o Código de Conduta da Safety e Work
em sua totalidade, comprometendo-se a acatar seus termos e princípios em nome da
organização.

Empresa:______________________________________________________________________

Endereço:______________________________________________________________________

Representante Legal:_____________________________________________________________

___________________________________________________________
Assinatura

Data:____/____/________
 




