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Enquanto fornecedor de bens ou serviços da Rentokil Initial, é uma parte importante 
da nossa marca.

Fornece-nos bens e serviços de alta qualidade que nos ajudam a manter e a expandir a 
nossa reputação. Foi selecionado porque acreditamos que os seus padrões de conduta e 
de integridade estão em conformidade com os nossos, e esperamos que mantenha estes 
padrões em todos os aspetos do seu trabalho com os colegas, clientes e acionistas da 
Rentokil Initial. Eles esperam o mesmo de si, com toda a justiça. 

Estes padrões estão no cerne do nosso plano para alcançar um crescimento lucrativo, 
através de um serviço ao cliente notável e de excelência operacional. Internamente, 
articulamos esta ideia no lema “Permitir às PESSOAS CERTAS fazerem as COISAS CERTAS, 
da MANEIRA CERTA”. No contexto dos fornecedores, isto traduz-se como “Trabalhar com 
os FORNECEDORES CERTOS, que nos fornecem os BENS/SERVIÇOS CERTOS, da MANEIRA 
CERTA. 

Este Código do Fornecedor permite alinhar a forma como conduzimos os nossos negócios 
com a forma como esperamos que interaja conosco, bem como com a sua forma de 
atuar na sua organização e com os seus próprios fornecedores. Aplica-se a todos os que 
forneçam bens ou serviços à Rentokil Initial, em qualquer parte do mundo. 

Alcançar os mais elevados padrões de conduta empresarial na nossa organização e na 
nossa rede de fornecedores global é essencial para o nosso sucesso a longo prazo, a 
fim de criar uma empresa de nível mundial para benefício de todos os nossos clientes, 
fornecedores e acionistas. 

Dependemos de si para nos ajudar a alcançar estes padrões. 

Brian Webb
Diretor de Compras e Fornecedores 

Introdução 
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Porque é que temos um Código de Conduta? 
O Código de Conduta da Rentokil Initial estabelece os fundamentos básicos que ajudam a orientar a conduta 
ética dos nossos colaboradores, definindo padrões de comportamento e respeitando os direitos humanos 
dos outros. O Código de Conduta define os princípios de conduta empresarial, associados aos nossos valores 
partilhados, que distinguem a Rentokil Initial como uma excelente empresa empregadora e fornecedora de 
serviços e produtos de topo a clientes de todo o mundo. Todos os colaboradores da Rentokil Initial deverão 
cumprir este Código. 

Código do Fornecedor  
Este documento baseia-se no nosso Código de Conduta, realçando aspetos específicos que se aplicam a si 
enquanto fornecedor de bens ou serviços à Rentokil Initial. Denominado Código do Fornecedor, faz parte do 
contrato que celebrou connosco e define os padrões que exigimos a todos os fornecedores, a nível global.  

Em muitos casos, conforme a natureza da nossa relação comercial, os detalhes das obrigações, dos 
processos e das políticas relacionados com alguns dos temas abordados no Código do Fornecedor serão 
definidos contratualmente. O Código do Fornecedor serve para complementar as disposições contratuais, 
não para substituí-las, o que significa que terá de cumprir tanto o Código do Fornecedor como os termos do 
seu contrato. Em caso de conflito direto (ou seja, na impossibilidade de cumprir ambas as disposições) entre 
uma disposição do Código do Fornecedor e uma disposição do seu contrato, este último prevalece.   

Cabe-lhe a si garantir que os seus funcionários, diretores, agentes, fornecedores e subcontratantes 
conhecem e cumprem o Código de Fornecedor da Rentokil Initial. 

E no que toca às leis dos diferentes países? 
O Código do Fornecedor estabelece princípios que se aplicam a todo o grupo Rentokil Initial e pretende 
fornecer diretrizes relativamente a questões legais ou éticas comuns, não tendo como finalidade descrever 
todas as leis ou políticas que se possam aplicar. Em caso de dúvida sobre se deverá seguir uma lei local ou o 
presente Código, deve ser aplicado o que defina os mais elevados padrões de comportamento.    

Serviço . Relações . Trabalho de Equipa 
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A nossa Missão, Visão e Valores

A nossa Missão   
Proteger as Pessoas. Melhorar Vidas.  

A nossa Visão   
Tornarmo-nos uma empresa de serviços de classe mundial, Protegendo as Pessoas e Melhorando Vidas 
através de:   
n Inovações líderes na indústria  

n	Produtos e serviços da mais alta Qualidade  

n	Preocupação com os nossos colegas, clientes e com as comunidades de todo o mundo. 

Como vamos fazer isto:  
Vamos tirar partido das ideias, do trabalho e do empenho dos nossos especialistas altamente 
qualificados, para sermos considerados campeões do serviço a clientes e universalmente 
reconhecidos pela excelência do nosso desempenho, tudo isto a um bom ritmo, da MANEIRA CERTA. 

Os nossos Valores   

Código do Fornecedor da Rentokil Initial
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Nada é mais importante 
para a Rentokil Initial do 
que a garantia de que 
“Todos vão para casa em 
segurança” no final do 
seu dia de trabalho. 

Código do Fornecedor da Rentokil Initial



Saúde e Segurança  
Nada é mais importante para a Rentokil Initial do que a garantia de que “Todos vão para 
casa em segurança” no final do seu dia de trabalho. 

A saúde e a segurança serão sempre a nossa prioridade, e nem os nossos colaboradores nem os nossos 
fornecedores podem ser transigentes nesta questão. 

n Irá colaborar com a Rentokil Initial para garantir que os trabalhos são realizados num ambiente  
 saudável e seguro. 
n Irá garantir que todos os riscos de saúde e segurança associados aos trabalhos que executa são  
 devidamente avaliados e compreendidos.  
n Irá realizar os trabalhos de forma segura e responsável, em conformidade com todos os   
 procedimentos de segurança e com as leis aplicáveis relativas à saúde e à segurança. 
n Irá garantir que os seus funcionários, subcontratantes e fornecedores são devidamente qualificados  
 para os trabalhos que executam e dispõem de todos os equipamentos necessários para realizar as  
 suas tarefas em segurança. 
n Irá comunicar quaisquer incidentes de saúde e segurança e riscos iminentes nos locais de trabalho  
 e instalações da Rentokil Initial, bem como incidentes ocorridos nas instalações dos clientes durante  
 a realização de trabalhos em nome da Rentokil Initial. 
n Ao trabalhar em locais e instalações da Rentokil Initial, o fornecedor e os respetivos funcionários  
 e subcontratantes irão obedecer às políticas e procedimentos específicos do local, bem como às  
 instruções do pessoal da Rentokil Initial, na medida do razoável. 

Igualdade e Justiça  
Valorizamos a diversidade e a inclusão e insistimos que todos devem ser tratados de forma 
justa, num ambiente de trabalho livre de discriminação e assédio. 

A Rentokil Initial compromete-se a tratar todos os colaboradores e outros indivíduos com dignidade e respeito e a 
trabalhar apenas com fornecedores que cumpram todas as leis e regulamentos do trabalho relevantes, de modo 
a garantir um ambiente livre de discriminação para todos. Os valores da sua empresa devem promover uma 
cultura em que o respeito mútuo e o crescimento individual são ingredientes essenciais para o seu sucesso. 

 
n Irá valorizar a diversidade e a inclusão e insistir que todos sejam tratados de forma justa e livre de  
 discriminação e assédio. 
n Não irá tolerar comportamentos desrespeitosos, intimidação, discriminação ou assédio. 
n Irá promover a igualdade e a justiça. 
n Não irá discriminar de forma ilegal ou injusta indivíduos ou grupos com base em fatores irrelevantes  
 para a sua capacidade de realizar o seu trabalho. 
n Irá comportar-se de forma profissional e cortês e não praticará atos de assédio, intimidação ou  
 comportamentos ofensivos no local de trabalho. 
n Assumirá a responsabilidade pelo cumprimento dos padrões, tratando com dignidade e respeito  
 todos os candidatos a funções, outros colegas, fornecedores, clientes e todas as pessoas com quem  
 contacte no decurso da sua atividade profissional. 
n Irá denunciar quaisquer situações de discriminação e assédio que ocorram em locais de trabalho ou  
 instalações da Rentokil Initial e cooperar com quaisquer investigações relacionadas. 
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Como é que isto se aplica a si?

Como é que isto se aplica a si quando trabalha para a Rentokil Initial?

Cuidar das pessoas   

Código do Fornecedor da Rentokil Initial



Direitos Humanos e Antiesclavagismo 
Os colaboradores deverão respeitar os direitos humanos dos seus colegas e de todas as 
pessoas com quem lidam.  

Estamos empenhados em trabalhar apenas com fornecedores que demonstrem o mesmo nível de respeito 
pelos respetivos funcionários e fornecedores. 

Direitos Humanos     
n Irá respeitar os direitos humanos dos seus funcionários e de todas as outras pessoas com quem lida,  
 conforme definido na Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
n Irá cumprir os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos definidos pela ONU.  
n Irá cumprir todas as leis laborais em vigor e seguir as melhores práticas do seu setor. 
n Não irá recorrer ao trabalho infantil. 
n Irá cooperar com a Rentokil Initial para garantir que estes padrões são cumpridos. 

Antiesclavagismo   
n Irá implementar políticas e procedimentos para garantir que você e os seus colaboradores,   
 fornecedores e subcontratantes cumprem todas as leis, estatutos, regulamentos e códigos em vigor  
 relativos a esclavagismo e ao tráfico de seres humanos. 
n Só irá empregar indivíduos que trabalhem de livre vontade. 
n Não privará ninguém dos seus documentos de identificação. 
n Não irá solicitar aos funcionários nem aceitar dos mesmos incentivos financeiros para facilitar a sua  
 contratação.  
n Irá comunicar-nos qualquer evidência ou suspeita de esclavagismo ou tráfico de seres humanos  
 numa cadeia de fornecimento que esteja relacionada com o trabalho que realiza para a Rentokil  
 Initial para nós.    
n Irá manter registos de rastreamento completos da cadeia de fornecimento de todos os bens e  
 serviços que fornece à Rentokil Initial. 
n Irá fornecer aos seus funcionários a formação necessária para garantir que compreendem e   
 cumprem estes requisitos.   
n Irá implementar procedimentos de análise contínua dos seus subcontratantes e fornecedores, para  
 garantir que não existe esclavagismo nem tráfico de seres humanos na sua cadeia de fornecimento. 
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Como é que isto se aplica a si?
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Suborno e Corrupção    
Temos tolerância zero no que diz respeito ao suborno e à corrupção, e esperamos o mesmo 
dos nossos fornecedores. 

n  Irá adotar uma atitude de tolerância zero no que diz respeito ao suborno e à corrupção. 
n  Irá implementar políticas e procedimentos para prevenir o suborno e a corrupção e para garantir  
 que você e os seus colaboradores, fornecedores e subcontratantes cumprem todas as leis, estatutos,  
 regulamentos e códigos em vigor relativos ao suborno e à corrupção. 
n  Irá comunicar-nos qualquer evidência ou suspeição de suborno e corrupção numa cadeia de   
 fornecimento que esteja relacionada com o trabalho que realiza para a Rentokil Initial.    
n  Irá fornecer aos seus funcionários a formação necessária para garantir que compreendem e   
 cumprem estes requisitos.    
n  Nunca irá dar ou oferecer a qualquer pessoa, nem aceitar ou solicitar de qualquer pessoa (incluindo  
 funcionários da Rentokil Initial, clientes, funcionários públicos e governamentais, entre outros),  
 direta ou indiretamente, qualquer tipo de suborno (sob a forma de vantagem indevida, seja   
 financeira ou outra).  
 

Concorrência e Antimonopólios   
A Rentokil Initial está empenhada em competir de forma justa e legal em todas as suas 
operações. 

Esperamos que todos os nossos fornecedores concorram no mercado de uma forma ética e legal que dê 
espaço para a concorrência saudável. 

n Irá cumprir todas as leis, estatutos, regulamentos e códigos em vigor. 
n Irá praticar uma concorrência justa, com base na qualidade e outros méritos dos seus serviços e  
 produtos. 
n Não irá participar em atividades que limitem a concorrência justa, tais como a fixação de preços, a  
 manipulação de concursos ou a repartição do mercado.  

Como é que isto se aplica a si?    

Como é que isto se aplica a si?  
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Conduzir os negócios com ética  
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Procuramos minimizar 
o nosso impacto no 
ambiente, e todos os 
colaboradores têm um 
papel a desempenhar na 
proteção do ambiente. 
Esperamos que os 
nossos fornecedores 
adotem uma atitude 
semelhante. 
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Ambiente    
Procuramos minimizar o nosso impacto no ambiente, e todos os colaboradores têm um 
papel a desempenhar na proteção do ambiente. Esperamos que os nossos fornecedores 
adotem uma atitude semelhante. 

No mínimo, todos os fornecedores deverão cumprir as leis aplicáveis e respeitar o ambiente em todas as 
atividades relacionadas com o trabalho, dentro ou fora das propriedades da empresa. 

n	 Deverá desenvolver, implementar e manter um sistema sustentável para gerir os seus riscos   
 ambientais. No mínimo, este sistema de gestão deverá garantir que: 
 o conduz as suas atividades com responsabilidade do ponto de vista ambiental; 
 o cumpre as leis aplicáveis relativas ao ambiente e obtém, mantém e atualiza todas as licenças e  
   registos necessários; 
 o identifica, avalia e gere os impactos ambientais decorrentes das suas atividades.  
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Respeitar o mundo onde trabalhamos  

Como é que isto se aplica a si?  
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Ativos da Empresa e Informações Confidenciais   
Os colaboradores da Rentokil Initial têm a obrigação de proteger e não utilizar 
indevidamente os bens e as informações confidenciais da empresa. 

Esperamos o mesmo dos fornecedores que trabalhem nas nossas instalações ou tenham acesso aos nossos 
bens ou informações.  

n	 Nos locais de trabalho ou instalações da Rentokil Initial, ou durante a realização de quaisquer trabalhos  
  para ou em nome da Rentokil Initial, manter-se-á atento a qualquer utilização indevida ou roubo dos  
  recursos da empresa e denunciará quaisquer situações preocupantes.
n	 Não utilizará indevidamente os ativos da empresa, por exemplo ao utilizar os telefones da empresa  
  para fazer um número excessivo de chamadas pessoais. 
n	 Irá garantir que os seus funcionários, fornecedores ou subcontratantes devolvem todos os bens da  
  empresa em sua posse, incluindo listas de clientes e manuais de funcionamento, antes de deixarem de  
  trabalhar para si ou sempre que a Rentokil Initial o solicite.
n	 Irá obedecer a todas as melhores práticas e políticas relativas à segurança das TI e manter-se   
  atualizado com formação sobre este tópico.
n	 Irá manter confidenciais todas as informações que lhe sejam divulgadas no decurso do seu trabalho  
  com a Rentokil Initial, em conformidade com os termos do contrato que celebrou connosco.  
n	 Não irá divulgar tais informações a terceiros sem o nosso consentimento prévio por escrito, exceto em  
  caso de disposição contratual expressa em contrário.
n	 Irá cumprir todas as leis, estatutos, regulamentos e códigos em vigor relativos à privacidade e à   
  proteção dos dados.    

    

Fraude e Branqueamento de Capitais   
A Rentokil Initial está empenhada em prevenir a fraude e o branqueamento de capitais e em 
desenvolver uma cultura antifraude, e esperamos o mesmo dos nossos fornecedores. 

n A sua conduta será sempre regida pela honestidade. 
n Irá implementar políticas e procedimentos para garantir que você e os seus colaboradores,   
 fornecedores e subcontratantes cumprem todas as leis, estatutos, regulamentos e códigos em vigor  
 relativos à fraude e ao branqueamento de capitais. 
n Irá denunciar de imediato qualquer atividade fraudulenta ou desonesta da qual tenha conhecimento  
 ou suspeite no decurso do seu trabalho com a Rentokil Initial.  
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Como é que isto se aplica a si?

Como é que isto se aplica a si?  

Proteger a nossa organização  
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Conflitos de Interesses    
Existe um conflito de interesses quando os interesses ou as relações exteriores de um 
colaborador interferem com os interesses da empresa ou influenciam a sua capacidade para 
tomar as decisões corretas.

Os nossos colaboradores não devem permitir o surgimento de conflitos entre os seus interesses e os da 
Rentokil Initial, e esperamos que os nossos fornecedores compreendam e respeitem isto. 
  

n  Irá evitar situações em que os interesses pessoais possam entrar em conflito com o seu dever para com  
 a Rentokil Initial ou para com os nossos clientes. 
n  Comunicará imediatamente à Rentokil Initial a existência de um conflito de interesse real ou   
 potencial. Quaisquer ações acordadas que visem resolver o conflito de interesses devem ser   
 confirmadas por escrito.  

 

Presentes e Hospitalidade    
Um funcionário da Rentokil Initial só pode aceitar presentes e hospitalidade se estes forem 
razoáveis, legítimos e autorizados.  

n  Irá respeitar e cumprir a Política de Presentes e Hospitalidade da Rentokil Initial. 
n  Não irá dar, prometer dar ou oferecer um presente nem hospitalidade na expetativa, com a intenção  
 ou com a esperança de receber alguma vantagem comercial, nomeadamente a atribuição de um  
 novo contrato ou a retenção de um contrato existente, ou para recompensar uma vantagem comercial  
 já atribuída. 
n  Não tentará ocultar ou disfarçar presentes e hospitalidade que tenham sido oferecidos ou recebidos.  
  

Em caso de dúvidas ou comentários relativos a qualquer um dos pontos levantados neste documento, 
contacte diretamente um membro da Equipa Global de Compras da Rentokil Initial ou através do nosso 
portal virtual rentokil-initial.com.

Como é que isto se aplica a si?    

Como é que isto se aplica a si?    
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Manter a integridade pessoal 
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