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»Consideramos uma conduta íntegra 
como condição essencial para uma  
parceria e colaboração de confiança.«

Dra. Christine Hohmann-Dennhardt
Membro do conselho de administração da Daimler AG
Integridade e Legal
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Enquanto empresa com atividade a nível global e com uma tradição de mais de 125 anos na indústria auto-
móvel, a Daimler tem uma responsabilidade social. Esta responsabilidade é uma condição essencial para uma 
gestão empresarial orientada para os valores e, ao mesmo tempo, o resultado desta gestão. 

Os nossos parceiros comerciais desempenham também um papel determinante no nosso êxito. O seu em-
penho ajuda-nos de forma decisiva a concretizarmos as nossas visões e a oferecermos aos nossos clientes 
produtos fascinantes e soluções de topo. Pretendemos no futuro, junto dos nossos parceiros, projetar o 
desenvolvimento do automóvel e da mobilidade com sucesso e de forma sustentável. Para tal, é importante 
partilharmos valores e termos um entendimento comum acerca do comportamento ético.

A integridade é um dos nossos quatro valores empresariais e constitui o fundamento das nossas atividades 
comerciais. Isto implica, evidentemente, o cumprimento das normas legais, o respeito por valores éticos e 
uma atuação sustentável. Só seremos bem sucedidos a longo prazo se cumprirmos as regras do jogo. Estou 
convencida de que partilhando valores seremos mais bem sucedidos na criação de valor.

Na nossa ação empresarial, orientamo-nos pelos princípios da iniciativa Global Compact das Nações Unidas. 
Como membro fundador desta iniciativa, lançada por Kofi Annan, contribuímos decisivamente para dar forma 
aos seus princípios, pertencendo desde 2011 ao grupo LEAD. As nossas diretrizes, e principalmente o nosso 
Código de Integridade, baseiam-se nos princípios da Global Compact e estão em conformidade com os valores 
de base da Daimler. Para além disso, as nossas regras consideram também os princípios que estabelecemos 
em conjunto com os nossos colaboradores com vista a uma conduta íntegra na empresa e na colaboração com 
os nossos parceiros comerciais. Estas diretrizes servem de base à nossa ação e obrigam-nos a ter em atenção 
e garantir os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores, bem como a proteger o meio ambiente e a 
combater a corrupção. 

Estamos convictos de que a responsabilidade empresarial não termina à nossa porta. Por isso, os padrões pe-
los quais nos regemos são os mesmos que exigimos aos nossos parceiros. Através do diálogo com os nossos 
parceiros comerciais, pretendemos ajudar a divulgar a nossa posição de que só através de uma ação empresa-
rial íntegra, orientada para os valores, pode levar a um sucesso económico sustentável. 

Esta brochura apresenta, de forma resumida, os nossos princípios e as nossas expectativas em relação à inte-
gridade. O objetivo é ajudá-lo a ser fiel à nossa responsabilidade comum nas complexas situações que surgem 
no dia a dia profissional. 

Apenas poderemos cumprir com os nossos padrões éticos se todos trabalharmos no mesmo sentido. Transmi-
ta esta atitude também aos seus parceiros contratuais e empregue os esforços necessários para garantir que 
também eles ajam com integridade de acordo com os princípios descritos nesta brochura. 

Muito obrigada pelo seu apoio! 

Atenciosamente, 

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

Estimados parceiros comerciais,
Exmos Senhores e Senhoras,
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As empresas com atividade a nível global precisam de valores e padrões de 
conduta universais que prestem apoio e orientem o trabalho diário na dire-
ção certa. Trata-se de um entendimento comum daquilo que está certo e 
errado, independentemente do setor de negócio ou do continente em que 
desenvolvemos a nossa atividade.

Para além do mero cumprimento de regras, a Daimler aspira a uma cultura 
empresarial íntegra em que se aja de acordo com os valores comuns. Esta 
é a atitude que esperamos de todos os colaboradores, mas também dos 
nossos parceiros comerciais, nos quais se incluem parceiros contratuais, 
como joint-ventures, concessionários autorizados, representantes gerais, 
fornecedores, fabricantes de carroçaria, bem como parceiros de distribui-
ção, marketing e patrocínios. 

As nossas práticas empresariais baseiam-se na Declaração dos Direitos do 
Homem das Nações Unidas, bem como nas Diretrizes para Empresas Mul-
tinacionais da Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econó-
micos (OCDE) que constituem um quadro de referência vinculativo. Outro 
pilar importante das nossas ações é a iniciativa Global Compact das Na-
ções Unidas, aplicada na Daimler, nomeadamente, através dos »Princípios 
de responsabilidade social«. Com a sua adesão à iniciativa no ano 2000, a 
Daimler comprometeu-se a cumprir e a promover ativamente os princípios 
da Global Compact nas áreas dos direitos humanos, normas laborais, pro-
teção ambiental e luta contra a corrupção. 

Os princípios descritos nesta brochura, que também se orientam pelas 
Convenções da Organização Mundial do Trabalho (OMT), constituem pa-
drões de conduta vinculativos para os colaboradores e os parceiros em 
todo o mundo. 

Para além disso, a Daimler espera dos seus parceiros comerciais que cum-
pram todos as regras e leis aplicáveis. E porque a ignorância não é des-
culpa, todos devemos estar informados sobre as regras aplicáveis. Se as 
legislações nacionais ou internacionais e as normas do setor abordarem os 
mesmos temas, aplicar-se-ão sempre as disposições mais rigorosas.

Os nossos princípios.
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Os nossos princípios. 
Os nossos padrões de trabalho.

Para nós, o empreededorismo e a responsabilidade social andam lado a lado. Enquanto 
empresa com atividade a nível global estão presentes em vários países. Enquanto entida-
de empregadora e cliente, temos contactos diversificados com diversos representantes 
regionais. Em consequência, temos o dever e a oportunidade de ajudar ativamente a 
desenvolver o ambiente social local e de estabelecer padrões. Estamos conscientes de 
que o nosso êxito comercial depende da competência e do empenho dos nossos funcio-
nários. Por isso, procuramos criar as melhores condições de trabalho possíveis e espera-
mos o mesmo dos nossos parceiros. 

Unidade de produção de motores da Daimler, em Bad Cannstatt, define novos padrões de qualidade para a indústria automóvel.

Respeito pelos direitos humanos. A 
Daimler e os seus parceiros respeitam e 
promovem o respeito pelos direitos huma-
nos reconhecidos internacionalmente.

Liberdade de escolha de emprego. A 
Daimler e os seus parceiros não permitem 
qualquer trabalho forçado ou obriga-
tório. Os funcionários devem ser livres 
de rescindir o seu contrato de trabalho 
mediante um prazo adequado. 

Abolição do trabalho infantil. A Daimler 
e os seus parceiros estão empenhados 
na abolição efetiva do trabalho infantil. 
As crianças não podem ser travadas no 
seu desenvolvimento. A sua segurança e 
saúde não podem ser comprometidas.

Igualdade de oportunidades. A Daimler 
e os seus parceiros comprometem-se a 
garantir a igualdade de oportunidades no 
emprego e a evitar qualquer tipo de dis-
criminação. Não é permitido conferir um 
tratamento desigual aos colaboradores 
em razão do sexo, da raça, de uma defici-
ência, da origem, da religião, da idade, da 
orientação ou da identidade sexual.

Liberdade de associação. A Daimler e os 
seus parceiros garantem que possa exis-
tir uma partilha de ideias aberta entre os 
funcionários e a direção da empresa no 
que diz respeito às condições de trabalho, 
sem receio de desvantagens. Respeita o 
direito dos trabalhadores de se asso-
ciarem, de aderirem a um sindicato, de 
nomearem um representante e de serem 
eleitos como representantes.

Justiça nas remunerações, horários de 
trabalho e prestações sociais. A Daim-
ler e os seus parceiros atribuem remu-
nerações e prestações sociais de acordo 
com os princípios gerais relativos às 
remunerações mínimas acordadas coleti-
vamente, aos regulamentos em vigor para 
as horas extraordinárias e às prestações 
sociais exigidas legalmente. Os horários 
de trabalho devem, pelo menos, cum-
prir a legislação aplicável, as normas do 
setor ou as convenções da Organização 
Mundial do Trabalho (OMT), em função da 
regulamentação mais rigorosa. 

Saúde e segurança no local de tra-
balho. A Daimler e os seus parceiros 
garantem a segurança e a saúde no local 
de trabalho, no mínimo, de acordo com 
as respetivas disposições nacionais em 
vigor, e apoiam a melhoria contínua das 
condições de trabalho. O trabalho deve 
ser organizado de tal modo que todos 
os colaboradores possam exercer a sua 
profissão em segurança e sem perigo 
para a sua saúde. Isto inclui a saúde e a 
segurança no trabalho, bem como aspe-
tos ergonómicos e a promoção da saúde 
a nível empresarial.



Ética nos negócios. A nossa responsabilidade comum. 13 

Os nossos princípios. 
As nossas relações comerciais.

Queremos estabelecer padrões, não só com produtos e serviços excecionais, como 
também com uma conduta irrepreensível em termos éticos. Num contexto de relações 
comerciais complexas, não nos responsabilizamos apenas pela nossa própria ação, 
mas também pelas atividades dos nossos parceiros, tanto em termos morais como 
a nível legal. Apenas podemos garantir os nossos elevados padrões éticos se todos os 
parceiros trabalharem no mesmo sentido e partilharem um entendimento comum dos 
valores.

Partilhar os valores da Daimler em todas as situações de negócio.

Evitar conflitos de interesses. A Daimler 
e os seus parceiros tomam decisões 
exclusivamente baseadas em factos e 
não se deixam influenciar por interesses 
pessoais. 

Proibição da corrupção. A Daimler e os 
seus parceiros não toleram qualquer prá-
tica de corrupção e tomam medidas para 
combater tais práticas. Espera-se uma 
integridade máxima em todas as ativida-
des e relações comerciais. 

Cautela na contratação de parceiros.  
A Daimler e os seus parceiros responsabi-
lizam-se não só pela sua própria atuação, 
como também pelas atividades dos seus 
parceiros comerciais. Antes do início de 
qualquer relação contratual com novos 
parceiros, deve proceder-se a uma análise 
da sua integridade com base nos riscos. 
Nas parcerias já existentes, esta análise 
deve ser efetuada regularmente e sempre 
que surgirem dúvidas em relação à integri-
dade ou ocorrerem alterações importan-
tes, por exemplo, na estrutura interna do 
parceiro. 

Controlo rigoroso das exportações.  
A Daimler e os seus parceiros asseguram-
-se de que todas as leis em vigor para a 
importação e exportação de mercadorias, 
serviços e informações são cumpridas. 

Proteção de dados exaustiva. A Daimler 
e os seus parceiros observam todas as leis 
em vigor relativamente à proteção dos da-
dos pessoais dos colaboradores, clientes, 
fornecedores e parceiros comerciais. 

Concorrência leal. A Daimler e os seus 
parceiros garantem uma concorrência leal. 
Observam as leis destinadas à proteção e 
promoção da concorrência, nomeadamente 
as leis relativas às Práticas Restritivas da 
Concorrência. São proibidos acordos com 
os concorrentes e outras medidas que 
constituam um entrave ao mercado livre. 

Salvaguarda de segredos comerciais. 
A Daimler e os seus parceiros obrigam 
os seus colaboradores a salvaguardar os 
segredos comerciais. Os conteúdos confi-
denciais não podem ser publicados, trans-
mitidos a terceiros ou disponibilizados de 
qualquer outra forma sem autorização. 
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Os nossos princípios. 
A nossa responsabilidade  
em termos de ambiente e  
segurança.

Produção ecológica. 
A Daimler e os seus parceiros comprome-
tem-se a proteger o meio ambiente para 
as gerações atuais e futuras, bem como 
a cumprir toda a legislação e regula-
mentação aplicável. Deve garantir-se, 
tanto quanto possível, a compatibilidade 
ambiental em todas as etapas da produ-
ção. Com vista a um desenvolvimento 
sustentável, a empresa sente-se também 
obrigada a melhorar a proteção ambiental 
de forma ativa e contínua para, assim, 
continuar a reduzir qualquer impacto 
negativo para o ambiente. Especialmente 
importante neste processo é a aplicação 
e o desenvolvimento contínuo de tecnolo-
gias que ajudem a poupar energia e água, 
e reduzam as emissões e os resíduos. 

Produtos ecológicos. Todos os produtos 
devem cumprir as normas de proteção 
ambiental do seu segmento de mercado. 
Isto abrange o ciclo de vida completo do 
produto, bem como todos os materiais 
utilizados. Os químicos e outras substân-
cias que possam constituir um perigo ao 
serem libertados para o ambiente devem 
estar identificados. Deve criar-se um sis-
tema de gestão de substâncias perigosas 
para que elas sejam manuseadas, trans-
portadas, armazenadas, recicladas ou 
reutilizadas, e eliminadas em segurança. 

Segurança e qualidade dos produtos. 
No momento da entrega, todos os produ-
tos e serviços devem cumprir os crité-
rios de qualidade e de segurança ativa 
e passiva estipulados contratualmente, 
devendo também poder ser utilizados em 
segurança para o efeito pretendido. A 
Daimler e os seus parceiros são obriga-
dos a informar de forma adequada os 
utilizadores dos seus produtos em relação 
à sua utilização e aos possíveis riscos 
relacionados com o seu manuseamento. 
Os requisitos legais de responsabilidade 
do produto são avaliados tecnicamente 
e legalmente, sendo garantidos num 
processo de aprovação.

Uma referência na produção ambientalmente sustentável. A fábrica de automóveis da Mercedes-Benz em Rastatt.

Enquanto pioneiros na indústria automóvel, pretendemos, junto com os nossos parcei-
ros, desenvolver a mobilidade do futuro de forma segura e sustentável. A Daimler consi-
dera-se precursora no desenvolvimento contínuo de produtos e tecnologias de produção 
o mais sustentáveis possível, apostando fortemente na melhoria da qualidade de vida e 
do meio ambiente nos locais onde está estabelecida. Neste aspeto, a proteção ambiental 
e a saúde e segurança não estão isoladas de outros objetivos, sendo sim partes inte-
grantes na estratégia empresarial orientada para a criação de valor a longo prazo. 
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Para a Daimler, os princípios éticos não são opcionais, mas sim uma máxi-
ma de conduta. Acreditamos que nenhum negócio justifica colocar a repu-
tação da nossa empresa em risco e esperamos o mesmo dos nossos par-
ceiros.

Os nossos parceiros comprometem-se a orientar a sua ação pelos valores 
acordados unanimemente e a refleti-los constantemente. Os parceiros são 
incentivados a transmitir aos seus funcionários estes princípios e as obri-
gações a eles associadas. Podendo também adotar regras adicionais com 
requisitos mais exigentes em termos de conduta ética. 

O cumprimento dos nossos princípios.

Recursos informativos. Para além desta brochura, estão disponíveis fontes 
de informação adicionais. Em daimler.com → Company → Corporate  
Governance → Compliance, poderá obter mais informações sobre a organiza-
ção de Conformidade da Daimler e sobre as normas de comportamento pro-
fissional. Poderá encontrar o relatório de sustentabilidade da Daimler AG 
em sustainability.daimler.com. Para os fornecedores, o Portal de Fornece-
dores Daimler é a plataforma central de comunicação. Enquanto fornecedor, 
poderá encontrar notícias atuais em daimler.covisint.com, bem como todos 
os regulamentos e informações úteis relevantes sobre a sua cooperação com 
a Daimler AG.
A seguinte ligação presta informações sobre a iniciativa Global Compact das 
Nações Unidas: www.unglobalcompact.org

Possibilidades de formação. A Daimler disponibiliza aos parceiros comer-
ciais formações sobre pontos importantes desta brochura. Estas formações 
realizam-se sob a forma de formações online ou formações presenciais. 
Os parceiros comerciais são informados e convidados para estas formações 
pela Daimler. 

Ponto de apoio em caso de má conduta. No interesse da Daimler e dos 
seus parceiros, bem como para sua proteção, devemos investigar qualquer 
infração às regras. Se a má conduta estiver relacionada com uma infração 
grave dos nossos colaboradores, entre em contacto com o Business Practices 
Office (BPO) da Daimler. 

Caso se aperceba de qualquer informação concreta relativa a uma má condu-
ta dos seus colaboradores durante a cooperação com a Daimler, proceda a 
uma investigação imediata e informe-nos de qualquer infração grave.

Os dados de contacto atuais do BPO encontram-se, em daimler.com → 
Company → Corporate Governance → Compliance → The Business Practices 
Office (BPO).

Agir com integridade. 
Como podemos ajudar.



Our brands.

Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Financial Services



Daimler AG
Stuttgart, Germany
www.daimler.com 
www.daimler.mobi


