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para Parceiros de Negócios



Preâmbulo
Somos comprometidos com a Tecnologia para a Vida. Um compromisso desta natureza só é crível 
se a Alta Gerência, os Funcionários e os nossos Parceiros de Negócios cumprirem os mais elevados 
padrões possíveis no que diz respeito à integridade. A conformidade dos princípios éticos, sociais, 
econômicos e ecológicos é a condição prévia dos princípios de nossa empresa. Esses objetivos 
se aplicam não apenas aos Funcionários da Dräger, mas também a todos os nossos Parceiros de 
Negócios e por toda a nossa cadeia de fornecimento. 
O Código de Conduta da Dräger para Parceiros de Negócios (doravante denominado “Código de 
Conduta”) representa a base de toda cooperação. Está baseado nos princípios das convenções 
fundamentais e padrões internacionalmente reconhecidos para uma governança corporativa 
responsável (veja a lista em “Referências”).

Aplicação e Finalidade
A cooperação entre a Dräger e seus Parceiros de Negócios é baseada em uma cultura de confiança, 
respeito mútuo e transparência. Esperamos que nossos Parceiros de Negócios, além de sua 
contribuição de valor econômico, estejam em total conformidade com este Código de Conduta. Os 
valores descritos abaixo são a base para uma parceria estreita e de longo prazo com nossos Parceiros 
de negócios.

Para os fins deste Código de Conduta, o termo “Parceiros de Negócios” deve incluir todos os 
terceiros que atuam para Dräger, em nome da Dräger, ou em conjunto com a Dräger. Estes incluem, 
mas não estão limitados a fornecedores, consultores, prestadores de serviços, parceiros de vendas, 
agentes, representantes de vendas, subcontratados e outros parceiros com os quais trabalhamos.

Condições Gerais
Este Código de Conduta aplica-se em adição aos termos e condições de qualquer contrato existente. 
Em caso de conflito, as regras mais rígidas devem ser aplicadas.
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2.  Direitos Humanos e Práticas Trabalhistas  
(veja a lista em “Referências”)

2.1 Direitos Humanos. Nossos Parceiros de Negócios devem respeitar e apoiar a proteção 
dos direitos humanos fundamentais de todos os funcionários ou contratados associados a eles 
e devem tomar todas as medidas para evitar causar, contribuir ou estar vinculado a quaisquer 
violações dos direitos humanos.

2.2 Trabalho Infantil. Nossos Parceiros de Negócios devem rejeitar o uso ou o apoio de 
qualquer forma de trabalho infantil, conforme definido pelas Convenções da OIT e leis aplicáveis.

2.3 Trabalho Forçado. Nossos Parceiros de Negócios estão proibidos de utilizar, se 
envolver, tolerar ou obter vantagem de qualquer forma de trabalho forçado ou análogo ao 
trabalho escravo. 

2.4 Condições de trabalho justas. Nossos Parceiros de Negócios devem garantir a 
conformidade com as leis aplicáveis e os padrões da indústria para garantir condições de 
trabalho justas, incluindo aquelas sobre pagamento, tempo de trabalho e emprego regular.

2.5 Não discriminação. Nossos Parceiros de Negócios devem tratar seus funcionários 
com justiça e respeito e proibir qualquer discriminação com base em raça, religião, gênero, 
nacionalidade, orientação sexual, idade, deficiência física ou mental, afiliação política, 
associação a sindicatos ou quaisquer outras características pessoais.

2.6 Saúde e Segurança Ocupacional. Nossos Parceiros de Negócios são obrigados 
a proteger a saúde e a segurança no local de trabalho. Regras e procedimentos para 
minimizar o potencial de impactos adversos na saúde e segurança devem ser introduzidos e 
comunicados aos seus funcionários. Todas as disposições aplicáveis relativas à segurança e 
saúde ocupacional devem ser cumpridas.

2.7 Liberdade de Associação. Nossos Parceiros de Negócios reconhecem os direitos à 
liberdade de associação e negociação coletiva de acordo com as leis válidas e os padrões do setor.

1. Conformidade com Leis e Regulamentos
Todos os Parceiros de Negócios devem cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis nos 
países onde operam. Pode ser possível que em alguns países sejam aplicadas leis e regula-
mentos mais rígidos do que os estabelecidos neste Código de Conduta. Neste caso, o Parcei-
ro de Negócios deve cumprir as leis e os regulamentos locais mais rígidos.
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3. Concorrência Justa
A franqueza e a transparência são fundamentais para a credibilidade e a confiança nas relações 
comerciais. Portanto, a Dräger e seus Parceiros de Negócios agem como participantes justos e 
responsáveis do mercado, observando principalmente as seguintes regras.

3.1 Anticorrupção. Nossos Parceiros de Negócios não devem tolerar qualquer 
comportamento corrupto, qualquer forma ou tentativa de corrupção ou qualquer outra 
influência ilegal nas decisões de negócios. 

É proibido diretamente (ou indiretamente) oferecer, conceder, exigir, aceitar ou receber 
benefícios indevidos de qualquer forma, de qualquer funcionário público, Parceiro de Negócios 
ou terceiros. Espera-se que os Parceiros de Negócios conduzam razoáveis diligências devidas 
para prevenir e detectar a corrupção em todos os acordos comerciais.

É necessário ter um cuidado especial com presentes, convites, hospitalidade, doações, 
patrocínios e subsídios. Esses instrumentos devem estar em conformidade com a 
legislação aplicável e não devem exercer qualquer tipo de influência indevida nos negócios, 
independentemente de sua propriedade. 

A proibição de corrupção também se aplica aos chamados "pagamentos de facilitação" (ou 
seja, pagamentos indevidos a um funcionário público para acelerar ou garantir o desempenho 
de uma tarefa governamental de rotina). 

3.2 Conflitos de interesse. Nossos Parceiros de Negócios devem evitar todos os conflitos 
de interesse que possam levar a riscos de corrupção, mesmo os potenciais. No caso de um 
Parceiro de Negócios estar direta ou indiretamente relacionado a um funcionário da Dräger, a 
divulgação completa por escrito do conflito real ou potencial deve ser feita à Dräger.

3.3 Leis de Concorrência e Antitruste. Nossos Parceiros de Negócios observam todas as 
regras e leis relevantes da concorrência leal.

Os Parceiros de Negócios, portanto, não devem participar de comportamento 
anticoncorrencial ilegal, como cartelização, compartilhar mercados ou clientes ou manipulação 
de licitações. Também é proibido abusar de uma posição dominante no mercado ou solicitar 
boicotes. 

cumprir com todas as leis, regulamentos e padrões ambientais aplicáveis. Além disso, os 
Parceiros de Negócios devem se esforçar sistematicamente para reduzir os impactos de 
suas atividades e produtos ao meio ambiente. A Dräger incentiva os Parceiros de Negócios a 
manterem a certificação ISO 14001 ou alguma equivalente.

5. Conformidade com a Lei de Comércio Exterior
Nossos Parceiros de Negócios devem garantir o cumprimento de todas as leis e regulamentos 
aplicáveis que regem a importação e exportação de todos os produtos, peças, componentes, 
dados técnicos e tecnologia. Os Parceiros de Negócios devem fornecer informações 
verdadeiras e precisas (por exemplo, sobre classificação) e obter licenças de exportação e/ou 
autorizações quando necessário.

6. Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Nossos Parceiros de Negócios devem observar as leis e regulamentos legais aplicáveis em 
relação à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Eles só devem 
fazer negócios com pessoas cuja integridade tenha sido verificada na medida exigida por lei.

7. Fonte Responsável de Minerais e Minerais de Conflito
Nossos Parceiros de Negócios, em particular nossos fornecedores, devem garantir que os 
produtos fornecidos à Dräger estejam em conformidade com os requisitos cobertos pelo 
escopo dos regulamentos de controle de substâncias relevantes.

Nossos fornecedores devem declarar as substâncias potencialmente perigosas contidas na  
“Lista de Substâncias Declaráveis da Dräger”. Esperamos que nossos fornecedores 
implementem medidas razoáveis para identificar fontes de minerais de conflito em potencial 
(estanho, tântalo, ouro e tungstênio) em toda a cadeia de fornecimentos e forneçam 
informações sobre sua origem à Dräger.

Os fornecedores devem assegurar que o tântalo, estanho, tungstênio e ouro nos produtos 
que entregam à Dräger, não financiem direta ou indiretamente ou beneficiem grupos armados 
que cometem graves abusos aos direitos humanos. Os fornecedores devem exercer a devida 
diligência na origem e na cadeia de responsabilidade desses minerais e disponibilizar os 
resultados para a Dräger. 
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4.  Uso Responsável de Recursos Naturais (veja a lista em “Referências”)

A proteção ambiental deve ser uma prioridade dos nossos Parceiros de Negócios em todos 
os aspectos significativos de suas atividades. No mínimo, os Parceiros de Negócios devem 



9. Fraude e Falsificação
É proibido buscar ou obter vantagens de qualquer tipo agindo de forma fraudulenta, 
enganando terceiros, fazendo afirmações falsas ou permitir que qualquer outra pessoa 
faça qualquer uma dessas atividades. Isso também inclui furto, desvio ou qualquer tipo de 
apropriação indevida de propriedade. 

10. Proteção de Dados e Segurança da Informação
Nossos Parceiros de Negócios devem garantir a segurança de sua infraestrutura de TI, 
tecnologia de produção, dos sistemas de processamento de dados utilizados (internos ou 
externos) e de outros ativos de informação. Eles devem proteger a Dräger contra perda, dano 
ou interrupção das operações em termos de quaisquer dados. Isso inclui, mas não se limita 
a: dados pessoais, dados técnicos ou comerciais, documentos ou informação, bem como 
quaisquer amostras. Nesse sentido, os Parceiros de Negócios devem tomar as medidas 
adequadas para manter a segurança dos dados e garantir um nível apropriado de proteção 
com relação à confidencialidade, integridade, disponibilidade e capacidade de recuperação 
dos sistemas usados.

Os Parceiros de Negócios devem garantir a proteção dos direitos de privacidade de dados da 
pessoa em questão. Eles devem garantir que seus funcionários tenham se comprometido com 
os termos de confidencialidade e estejam familiarizados com os regulamentos de proteção de 
dados relevantes.

Nossos Parceiros de Negócios devem verificar regularmente seus processos internos, 
técnicos e organizacionais para garantir que qualquer processamento de dados sob sua 
responsabilidade seja realizado de acordo com os requisitos da legislação aplicável de 
proteção de dados e segurança da informação.
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8. Integridade Financeira
Nossos Parceiros de Negócios devem realizar relatórios contábeis e financeiros com 
integridade e de acordo com as leis aplicáveis e práticas das normas contábeis.

11. Proteção da Propriedade Intelectual
Nossos Parceiros de Negócios devem agir de acordo com as leis aplicáveis que regem as 
declarações de direitos de propriedade intelectual, incluindo proteção contra divulgação, 
patentes, direitos autorais e marcas registradas.



13. Conformidade da Cadeia de Fornecimentos
Nossos Parceiros de Negócios devem se esforçar para garantir que seus próprios parceiros 
de negócios cumpram o Código de Conduta da Dräger para Parceiros de Negócios ou, onde 
aplicável, o seu próprio código de conduta equivalente. 17. Contato

Em caso de dúvidas gerais sobre este Código de Conduta ou sobre o procedimento, o 
Parceiro de Negócios deve entrar em contato com sua pessoa de contato da Dräger, por 
exemplo, em vendas relevantes ou com o Departamento de compras.14. Documentação e Monitoramento

Nossos Parceiros de Negócios devem manter registros aplicáveis para demonstrar 
conformidade com este Código de Conduta e concordar que a Dräger pode verificar tal 
conformidade usando medidas consideradas apropriadas pela Dräger. Tais medidas também 
podem incluir investigação anunciada do Parceiro de Negócios conduzida por designados da 
Dräger. 

Os Parceiros de Negócios deverão responder por escrito imediatamente mediante solicitação 
a quaisquer perguntas que possam surgir em relação ao cumprimento deste Código de 
Conduta.

15. Consequências Jurídicas da Não Conformidade
A conformidade com os requisitos do Código de Conduta é essencial para nossa colaboração 
com os Parceiros de Negócios. A Dräger reserva-se o direito de tomar as medidas legais 
cabíveis se o Parceiro de Negócios não cumprir esses requisitos.

Referências:

1.  Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) - (International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) 

2.  Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) - 
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR))

3.   Direitos das Crianças e Princípios Empresariais (DCPE) - (Children’s Rights 
and Business Principles (CRBP))

4.   Organização Internacional do Trabalho (OIT) - (International Labour 
Organization (ILO)), todos os documentos listados abaixo: 

5.   OIT Convenção 79 (C79 Convenção sobre Trabalho Noturno de Jovens 
(Ocupações Não Industriais), 1946) - (ILO Convention 79 (C79 Night Work of 
Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946))

6.   OIT Convenção 87 (C87 - Liberdade de Associação, 1948) - (ILO Convention 
87 (C87 - Freedom of Association, 1948)) 

7.   OIT Convenção 98 (C98 - Convenção sobre o Direito de Organização e de 
Negociação Coletiva, 1949) - (ILO Convention 98 (C98 - Right to Organise 
and Collective Bargaining Convention, 1949))

8.   OIT Convenção 100 (C100 - Convenção da Igualdade de Remuneração, 1951) 
- (ILO Convention 100 (C100 - Equal Remuneration Convention, 1951)) 

9.   OIT Convenção 138 (C138 Convenção da Idade Mínima, 1973) - (ILO 
Convention 138 (C138 Minimum Age Convention, 1973))

10.   OIT Convenção 182 (C182 Convenção sobre as Piores Formas de Trabalho 
Infantil, 1999) - (ILO Convention 182 (C182 Worst Forms of Child Labour 
Convention, 1999))

11.   OIT Convenção 29 (C29 Convenção sobre Trabalho Forçado, 1930) - (ILO 
Convention 29 (C29 Forced Labour Convention, 1930)), com seu protocolo 
datado em11 de junho de 2014

12.   OIT Convenção 105(C105 Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado,  
1957 - (ILO Convention 105 (C105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957)

13.   OIT Convenção 111 (C111 Convenção sobre Discriminação (Emprego e 
Ocupação), 1958) -(ILO Convention 111 (C111 Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention, 1958))

14.   OIT Convenção 159 (C159Convenção de Reabilitação Profissional e Emprego 
(Pessoas com Deficiência), 1983) - (ILO Convention 159 (C159 Vocational 
Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983))

15.   OIT Convenção 155 (C155 Convenção de Segurança e Saúde Ocupacional, 
1981) - (ILO Convention 155 (C155 Occupational Safety and Health 
Convention, 1981))

16.   OIT Recomendação 164 (R164 Recomendação de Segurança e Saúde 
Ocupacional, 1981) - (ILO Recommendation 164 (R164 Occupational Safety 
and Health Recommendation, 1981))

17.   A Orientação da OCDE sobre as Diligências Previstas nas cadeias de 
fornecimentos responsáveis de minerais de áreas afetadas por conflitos e de 
alto risco - (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of 
Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)

18.   Convenção de Minamata sobre Mercúrio (2013) - (Minamata Convention on 
Mercury (2013))

19.   Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (2001) - 
(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (2001))

20.   ISO 26000:2010 Orientações sobre Responsabilidade Social - (ISO 
26000:2010 Guidance on Social Responsibility)

21.  OHSAS 18001

22.   Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais - (OECD Guidelines for 
Multinational Enterprises)

23.   REGULAMENTO (UE) 2017/821 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO (REGULATION (EU) 2017/ 821 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) - de 17 de maio de 2017 - que 
estabelece as obrigações de devida diligência na cadeia de fornecimento para os 
importadores da União de estanho, tântalo e tungstênio, seus minérios e ouro 
originários de países em áreas afetadas por conflitos e de alto risco (europa.eu)

24.  Lei da Escravatura Moderna do Reino Unido - (UK Modern Slavery Act)

25.  Pacto Global da ONU - (UN Global Compact)

26.   Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU - (UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights)

27.   Planos de ação nacional de direitos humanos da ONU - (UN National Human 
Rights Action plans)

28.   Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU - (UN Sustainable 
Development Goals)

29.   Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção - (UN Sustainable 
Development Goals)

16. Denúncia de Potenciais Violações
Se nossos Parceiros de Negócios suspeitarem ou tomarem conhecimento de uma violação 
da lei ou deste Código de Conduta que possa afetar o relacionamento comercial com a 
Dräger, devem relatar tal violação à Dräger entrando em contato com o Departamento de 
Conformidade da Dräger ou usando o “Canal de Integridade Dräger” o quanto antes. Ambas 
as opções acima estão disponíveis no site de Conformidade da Dräger 

www.draeger.com/compliance

Em caso de violação da privacidade de dados, é necessária uma  
notificação imediata.
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12. Princípio da Não Retaliação
Todos os funcionários, contratados ou qualquer outro terceiro interessado dos nossos 
Parceiros de Negócios devem permitir e encorajar o relato de questões éticas ou legais 
suspeitas ou reais, sem medo de retaliação. Nossos Parceiros de Negócios devem investigar 
as denúncias e tomar medidas corretivas, se necessário.

https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance
https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance

