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»Para nós, uma conduta íntegra é condi-
ção prévia para uma parceria e colabora-
ção baseadas na confiança.«

Dra. Christine Hohmann-Dennhardt
Membro do conselho de administração da Daimler AG
Integridade e Assuntos Jurídicos
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Como empresa multinacional com mais de 125 anos de tradição no setor automotivo, a Daimler tem uma 
responsabilidade social e esta responsabilidade é condição prévia e resultado de uma política corporativa 
baseada em valores. 

Como nossos parceiros comerciais, vocês contribuem significativamente para o nosso sucesso. O seu compro-
misso nos permitiu a implementação das nossas visões e a possibilidade de oferecer produtos fascinantes e 
soluções inovadoras aos nossos clientes. No futuro, juntamente com os nossos parceiros, pretendemos con-
tinuar a moldar o desenvolvimento do automóvel e da mobilidade de forma sustentável e bem-sucedida. Para 
isso, é importante ter os nossos valores compartilhados e um único entendimento para uma conduta ética.

A integridade é um dos nossos quatro valores corporativos e constitui o fundamento para as nossas atividades 
comerciais. Faz parte disso seguir às leis, respeitar os valores éticos fundamentais e agir de forma sustentável. 
Pois só seremos bem-sucedidos a longo prazo se respeitarmos as regras do jogo. Estou convencida de que as 
comunidades com valores definidos são aquelas que mais agregam valor.

Orientamos a nossa atuação corporativa pelos princípios do Pacto Global das Nações Unidas. Como membro 
fundador da iniciativa de Kofi Annan, desempenhamos um papel importante na definição desses princípios e 
fazemos parte do Grupo LEAD desde 2011. As nossas diretrizes, em especial o Código de Ética, se baseiam 
nos princípios do Pacto Global e estão em conformidade com os valores fundamentais da Daimler. As nossas 
regras refletem, além disso, os princípios que formulamos em conjunto com os nossos colaboradores, visando 
uma conduta íntegra na empresa e em nossas relações com vocês, como nossos parceiros comerciais. Essas 
diretrizes são uma referência para a nossa atuação e os nossos esforços no sentido do respeito e da manu-
tenção dos direitos humanos e dos empregados, bem como da proteção do meio ambiente e da luta contra a 
corrupção. 

Somos guiados pela convicção de que a responsabilidade corporativa não termina nos portões da empresa. Os 
nossos padrões são, por isso, os mesmos padrões que utilizamos para avaliar os nossos parceiros. No diálogo 
com vocês queremos contribuir para a disseminação do conhecimento de que somente atividades corporativas 
íntegras e baseadas em valores podem conduzir a um sucesso econômico sustentável. 

Este folheto contém uma apresentação compacta dos nossos princípios e das nossas expectativas relaciona-
das ao tema Integridade. O mesmo deve servir de guia para assumirmos a nossa responsabilidade comparti-
lhada nas atividades comerciais diárias. 

Só poderemos manter os nossos padrões éticos se todos nós falarmos uma só língua. Transmita esta atitude 
também aos seus parceiros contratuais e oriente os seus esforços para que eles também atuem de forma 
íntegra de acordo com os princípios deste folheto. 

Muito obrigada pela colaboração. 

Atenciosamente,

Dra. Christine Hohmann-Dennhardt 
Membro do conselho de administração da Daimler AG 
Integridade e Assuntos Jurídicos

Prezados parceiros comerciais,
Senhoras e Senhores,
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As empresas atuantes a nível global necessitam de valores aplicáveis mun-
dialmente e normas de conduta que garantam suporte e indiquem o cami-
nho a seguir nas atividades comerciais diárias. Trata-se de um entendimen-
to único do que é certo e errado – independentemente da área de negócios 
ou do continente em que operamos. 

Mais do que o simples cumprimento de regras, a Daimler pretende estabe-
lecer uma cultura corporativa íntegra em que todos atuem de acordo com 
valores compartilhados. Esperamos essa atitude de todos os nossos cola-
boradores, mas também dos nossos parceiros comerciais. Estão incluídos 
os nossos parceiros contratuais, tais como parceiros de “joint ventures”, 
distribuidores, representantes gerais, fornecedores, fabricantes de carroce-
rias, bem como parceiros de vendas, marketing e patrocínios. 

Nossas práticas comerciais se baseiam na Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos das Nações Unidas e nas Diretrizes para Empresas Multina-
cionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) como quadro de referência vinculativo. Outra importante orienta-
ção para as nossas ações é garantida pelo Pacto Global das Nações Uni-
das, que foi implementado na Daimler através dos »Princípios da respon-
sabilidade social«, entre outros. Por ocasião da adesão à iniciativa no ano 
de 2000, a Daimler assumiu a tarefa de observar e promover ativamente 
os princípios do Pacto Global em áreas relacionadas aos direitos humanos, 
normas de trabalho, proteção ambiental e combate à corrupção. 

Os princípios descritos neste folheto, que também têm como base as 
convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), estabelecem 
normas obrigatórias para a atuação dos colaboradores e parceiros a nível 
mundial. 

A Daimler espera, além disso, que os parceiros comerciais cumpram todos 
os regulamentos e leis em vigor. Já que ‘não conhecer’ não serve como 
desculpa, cada pessoa deve se informar sobre os regulamentos relevantes. 
Se as leis nacionais e internacionais, e as normas da indústria tratarem dos 
mesmos temas, aplicam-se sempre as cláusulas mais rigorosas.

Nossos princípios.
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Nossos princípios. 
Nossos padrões de trabalho.

Para nós, empreendedorismo e responsabilidade social são inseparáveis. Como uma 
empresa multinacional, estamos presentes em muitos países através das nossas unida-
des de produção e filiais. Como entidade empregadora e cliente, mantemos um contato 
constante com representantes regionais. Temos, assim, o dever e a oportunidade de 
ajudar ativamente a moldar o ambiente social e definir normas. Estamos cientes de que 
o nosso sucesso comercial depende das aptidões e do compromisso dos nossos funcio-
nários. Por isso, nos esforçamos para criar as melhores condições de trabalho possíveis 
e esperamos o mesmo dos nossos parceiros. 

Produção de motores em Stuttgart define padrões da indústria.

Respeito aos direitos humanos. A 
Daimler e os seus parceiros respeitam e 
apoiam a observância dos direitos huma-
nos reconhecidos internacionalmente.

Livre escolha de emprego. A Daim-
ler e os seus parceiros não permitem 
o trabalho forçado ou obrigatório. Os 
funcionários devem ter a liberdade de 
rescindir uma relação de trabalho desde 
que o aviso seja feito dentro de um prazo 
razoável. 

Condenação do trabalho infantil. A 
Daimler e os seus parceiros defendem a 
erradicação efetiva do trabalho infantil. 
As crianças não devem ser privadas de 
seu desenvolvimento. A sua segurança e 
saúde não devem ser prejudicadas.

Igualdade de oportunidades. A Daimler 
e os seus parceiros comprometem-se 
a garantir igualdade de oportunidades 
no emprego e proibir qualquer forma de 
discriminação. Não deve haver tratamen-
to diferente dos funcionários em relação 
a sexo, raça, deficiência, origem étnica, 
religião, idade, orientação sexual ou iden-
tidade sexual.

Liberdade de associação. A Daimler 
e os seus parceiros garantem que os 
funcionários possam falar abertamente 
com a direção da empresa sobre as con-
dições de trabalho, sem medo de sofrer 
repressão. Todos respeitam o direito dos 
funcionários de associar-se livremente a 
sindicatos, nomear representantes e ser 
eleito representante de um sindicato.

Justiça nos salários, horários de traba-
lho e benefícios sociais. A Daimler e os 
seus parceiros pagam as remunerações 
e garantem benefícios sociais de acordo 
com os princípios fundamentais dos 
salários mínimos tarifários acordados, 
regulamentos aplicáveis em matéria de 
horas extras e benefícios sociais exigidos 
por lei. Os horários de trabalho devem 
obedecer às leis em vigor, às normas da 
indústria ou às convenções da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) – 
devendo ser aplicado o regulamento mais 
rigoroso. 

Saúde e segurança no local de tra-
balho. A Daimler e os seus parceiros 
garantem segurança e saúde no local de 
trabalho pelo menos no âmbito das dis-
posições nacionais em vigor e defendem 
uma melhoria contínua das condições de 
trabalho. O trabalho deve ser organiza-
do de modo que todos os funcionários 
possam exercer as suas funções com se-
gurança e sem prejuízo da sua saúde. Isso 
inclui a medicina e segurança no trabalho, 
bem como aspectos ergonômicos e a pro-
moção da saúde no local de trabalho.
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Nossos princípios. 
Nossas relações comerciais.

Pretendemos estabelecer metas não apenas com excelentes produtos e serviços, mas 
também através de uma conduta eticamente correta. No contexto de relações comerciais 
complexas, assumimos responsabilidade não só pelas nossas próprias ações, mas tam-
bém pelas atividades dos nossos parceiros – tanto a nível moral quanto legal. Só pode-
remos manter os nossos elevados padrões éticos se todos os parceiros falarem uma só 
língua e compartilharem um único entendimento dos valores.

Compartilhando o entendimento dos valores da Daimler em cada situação de negócio.

Prevenção de conflitos de interesses. A 
Daimler e os seus parceiros de negócios 
realizam decisões sempre com impar-
cialidade e não se deixam influenciar por 
interesses pessoais. 

Proibição de corrupção. A Daimler e os 
seus parceiros comerciais não toleram 
quaisquer práticas de corrupção e tomam 
medidas contra as mesmas. Espera-se um 
nível máximo de integridade em todas as 
atividades e relações comerciais 

Prudência na contratação de parceiros. 
A Daimler e os seus parceiros de negó-
cios são responsáveis não apenas pelas 
suas próprias ações, mas também pelas 
atividades dos seus parceiros comerciais. 
Antes de ser fechado um contrato com 
novas empresas deve ser realizada uma 
verificação da integridade com base nos 
riscos. No caso de parcerias já existentes, 
essa verificação é realizada regularmente 
e sempre que surjam dúvidas relativas à 
integridade ou ocorram alterações signifi-
cativas como, por exemplo, em estrutura 
de propriedade. 

Controles rígidos das exportações. A 
Daimler e os seus parceiros asseguram o 
cumprimento de todas as leis aplicáveis 
em matéria de importação e exportação 
de mercadorias, serviços e informações. 

Proteção de dados abrangente. A 
Daimler e os seus parceiros de negócios 
respeitam todas as leis aplicáveis relativas 
à proteção de dados pessoais de funcio-
nários, clientes, fornecedores e parceiros 
comerciais. 

Concorrência leal. A Daimler e os seus 
parceiros comerciais garantem a concor-
rência leal. Respeitam as leis que prote-
gem e promovem a concorrência. São proi-
bidos acordos com concorrentes e outras 
medidas que impeçam o mercado livre. 

Proteção da confidencialidade comer-
cial. A Daimler e os seus parceiros exigem 
que seus funcionários mantenham sigilo 
comercial. Os conteúdos confidenciais 
não podem ser divulgados, transmitidos a 
terceiros ou disponibilizados sob qualquer 
outra forma sem a devida autorização. 
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Nossos princípios. 
Nossa responsabilidade para 
com o meio ambiente e a  
segurança.

Produção compatível com o meio 
ambiente. A proteção ao meio ambiente 
para a atual e as futuras gerações, e o 
respeito de todas as leis e regulamentos 
aplicáveis, constituem um objetivo funda-
mental da Daimler e dos seus parceiros. 
Em todas as fases da produção deve ser 
garantida a compatibilidade com o meio 
ambiente. No sentido de um desenvolvi-
mento sustentável, a empresa comprome-
te-se, ainda, a exercitar consistentemente 
a proteção ambiental, reduzindo, assim, 
o impacto ao meio ambiente. Neste pro-
cesso adquirem uma especial importância 
a utilização e o aperfeiçoamento de téc-
nicas que ajudem a economizar energia 
e água, bem como a reduzir os níveis de 
emissões e resíduos. 

Produtos compatíveis com o meio am-
biente. Todos os produtos devem satisfa-
zer as normas de proteção ambiental do 
seu segmento de mercado. Isso inclui o 
ciclo de vida do produto, bem como todos 
os materiais utilizados. Também devem 
ser identificadas substâncias químicas 
que possam representar um perigo se 
libertadas no meio ambiente. É impor-
tante ser criado um sistema de gestão 
de substâncias nocivas, para que estas 
possam ser manuseadas, transportadas, 
armazenadas, recicladas ou reutilizadas e 
eliminadas. 

Segurança e qualidade do produto. 
Quando for realizada a entrega, todos os 
produtos e serviços devem satisfazer os 
critérios definidos contratualmente em 
matéria de qualidade e segurança ativa 
e passiva, devem ser utilizados para a 
finalidade pretendida. A Daimler e os seus 
parceiros comprometem-se a informar 
os usuários dos seus produtos sobre a 
utilização correta e os riscos possíveis no 
contato com os mesmos. Os requisitos a 
nível legal sobre a responsabilidade pelo 
fato do produto são avaliados do ponto de 
vista técnico e legal, e garantidos em um 
processo de aprovação.

Definindo parâmetros para uma produção ambientalmente amigável. A planta da Mercedes-Benz em Rastatt.

Como pioneira na indústria automotiva, queremos moldar o futuro da mobilidade em 
colaboração com os nossos parceiros de forma segura e sustentável. A Daimler consi-
dera-se uma lançadora de tendências para o aperfeiçoamento de produtos sustentáveis 
e técnicas de produção, comprometendo-se com a melhoria da qualidade de vida e do 
meio ambiente nos locais onde está instalada. A proteção ambiental, a segurança e a 
saúde não estão isoladas em relação a outras metas do Grupo, mas são parte integrante 
da estratégia corporativa visando agregar valor a longo prazo. 
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Para a Daimler, os princípios éticos não são uma opção, mas sim uma con-
duta a ser seguida. Partilhamos a opinião de que nenhuma transação de ne-
gócios justifica colocar em risco a reputação da nossa empresa. Esperamos 
o mesmo dos nossos parceiros.

Os nossos parceiros se comprometem a direcionar a sua própria atuação 
pelos valores acordados por unanimidade e a refletir continuamente sobre  
eles. Os parceiros são chamados a transmitir aos seus funcionários os 
princípios e as obrigações associadas. Eles têm a liberdade de adotar regu-
lamentos mais abrangentes com requisitos mais elevados relativos a uma 
conduta eticamente correta. 

Adesão aos nossos princípios.

Recursos de informação. Além deste folheto estão disponíveis outras fontes 
de informação. Em www.daimler.com → Empresa → Corporate Governance 
→ Compliance é possível saber mais sobre a organização de Compliance da 
Daimler e sobre as normas de conduta comercial. O Relatório de sustenta-
bilidade da Daimler AG pode ser obtido em nachhaltigkeit.daimler.com. Para 
fornecedores, o Portal do Fornecedor da Daimler é a plataforma central de 
comunicações. Além das notícias atuais, como fornecedor você tem ao seu 
dispor em daimler.covisint.com todos os regulamentos relevantes e outras 
informações valiosas sobre a sua cooperação com a Daimler AG.
O seguinte link fornece informações sobre o Pacto Global das Nações 
Unidas: www.unglobalcompact.org

Oportunidades de treinamento. A Daimler oferece aos seus parceiros 
comerciais treinamentos sobre conteúdos importantes deste folheto. Esses 
treinamentos são realizados como Treinamentos online ou Treinamentos 
em sala de aula. Os parceiros serão informados a este respeito e convidados 
pela Daimler. 

Ponto de contato em caso de conduta incorreta. No interesse e para 
proteção da Daimler e dos seus parceiros devemos investigar eventuais 
infrações dos regulamentos. Se a conduta incorreta disser respeito a uma 
infração grave por parte dos nossos funcionários, o órgão responsável será o 
Business Practices Office (BPO) da Daimler. 

Se notar indícios concretos de uma conduta incorreta por parte dos seus fun-
cionários relativas à cooperação com a Daimler, verifique-as imediatamente e 
informe-nos caso se tratem de infrações graves.

Você encontra os dados de contato atuais do BPO na nossa página da 
Internet em www.daimler.com → Empresa → Corporate Governance → 
Compliance → Business Practices Office (BPO).

Agir com integridade. 
Nossas formas de apoio.



Our brands.

Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Financial Services
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