POLÍTICA DE INTEGRIDADE
NOS NEGÓCIOS
Fornecedores, clientes, vendedores, parceiros
comerciais, contratados, consultores, agentes
e aqueles que fazem negócios com as
entidades da América Móvil no mundo inteiro,
e sucessivamente parceiros comerciais,
deverão seguir as políticas da América Móvil
e fazer negócios de forma responsável com
integridade, honestidade e transparência.

Na América Móvil, S.A.B de
C.V. trabalhamos de forma
ética e responsável e temos
a certeza de que essa é a
melhor forma de conduzir nosso
negócio. Nosso Código de Ética e
Políticas de Governança Corporativa
(“Políticas da América Móvil”)
estabelecem os compromissos mais
importantes em matéria de integridade,
práticas trabalhistas, saúde e segurança
e gestão ambiental.

É por isso que, solicitamos que todos os nossos parceiros comerciais respondam nosso
Questionário de Avaliação1, e compartilhem
nosso compromisso de alinhar a nossa cadeia
de valor às Políticas da América Móvil e aos
mais altos padrões internacionais.
1

Vide o Anexo 1

DECLARAÇÃO DO PARCEIRO COMERCIAL
Como parceiro comercial da América Móvil, no(a) ________________________________ ,
reconhecemos que agir de forma ética e responsável é a maneira mais apropriada de fazer
negócios. Essa é a razão pela qual cumprimos as Políticas da América Móvil, destacando os
seguintes princípios que consideramos relevantes:
1. No(a) _______________________________________, mantemos a conscientização e cumprimos
todas as leis e normas aplicáveis nos países onde operamos.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

2. No(a)________________________________________ , concorremos de forma justa pela relação
comercial com a América Móvil, sem oferecer ou pagar subornos, comissões ou dar qualquer
presente de valor com a finalidade de obter uma vantagem indevida. Caso tenhamos
conhecimento ou suspeitemos de forma razoável de qualquer comportamento antiético de
algum funcionário da América Móvil, tal conduta ou situação deverá ser denunciada no
endereço: https://denuncias.americamovil.com/
Na América Móvil, estamos comprometidos em conduzir os negócios de forma legal e ética
dentro da estrutura de um sistema de livre iniciativa. Esquemas corruptos com fornecedores/
distribuidores, clientes, funcionários do governo ou terceiros são estritamente proibidos.
“Corrupção” geralmente se refere a qualquer abuso de poder para obter qualquer benefício
para a Empresa, para nós mesmos ou para alguém de fora por meios impróprios ou ilegais. A
forma mais comum de corrupção é o suborno.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

3. No(a) ____________________________________, cumprimos nossas políticas internas sobre presentes,
entretenimento e conflitos de interesse ao lidar com os funcionários da América Móvil.
Na América Móvil dar ou receber presentes, refeições ou formas de entretenimento pode
ser aceitável, desde que não haja expectativa de que a pessoa que recebeu o benefício dará
algo em troca. Estas cortesias devem ser previamente autorizadas por seu superior imediato
e informadas a ele ou ao nosso Departamento Jurídico, caso um servidor esteja envolvido; e
devem ser razoáveis de acordo com as circunstâncias, não excessivas e esporádicas.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

4. No(a) ________________________________________ , mantemos a conscientização e cumprimos a
Declaração Universal dos Direitos Humanos2 adotada pelas Nações Unidas, os Princípios Orientadores
para Empresas e Direitos Humanos3 estabelecidos pelas Nações Unidas e a Declaração sobre os
Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho4 proclamada pela Organização Internacional do Trabalho.
4.1. No(a) _______________________________________,promovemos uma força de trabalho diversa
e garantimos um local de trabalho livre de discriminação, assédio ou qualquer tipo de abuso.
Na América Móvil promovemos o respeito e a inclusão no local de trabalho incentivando um ambiente
de cooperação, respeito mútuo, trabalho em equipe, solidariedade e igualdade. Não permitimos
nenhum tipo de assédio, intimidação, zombaria, ameaça, coação ou outros atos de violência física ou
psicológica que poderiam ter um impacto negativo sobre a dignidade de funcionários e funcionárias,
que cause desconforto ou faça com que sintam-se assediados de qualquer forma. As decisões de
emprego devem se baseadas no mérito, na experiência, nas habilidades e no desempenho.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

2 Declaração Universal dos Direitos
Humanos, acessível na página: https://
www.un.org/en/universal-declarationhuman-rights/.
3 Princípios Orientadores para
Empresas e Direitos Humanos,
acessível na página https://www.
unglobalcompact.org/library/2.
4 Declaração dos Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho,
acessível na página https://www.
un.org/ruleoflaw/blog/document/ilodeclaration-on-fundamental-principlesand-rights-at-work/.

4.2. No(a) ________________________________________ ,tratamos os funcionários e funcionárias de
forma justa, inclusive com relação a salários, horário de trabalho e benefícios.
Na América Móvil cumprimos a legislação trabalhista em vigor e contamos com boas práticas
de trabalho. O horário de trabalho, os salários e outros benefícios estão em sintonia com a
regulamentação e os padrões da indústria, incluindo aqueles relativos ao salário mínimo e outras
compensações e benefícios exigidos por lei.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

5. No(a) ______________________________proibimos todas as formas de trabalho forçado ou compulsório.
Na América Móvil, não empregamos mão de obra forçada nem compulsória em nossas operações
e adotamos medidas preventivas baseadas na livre escolha. Proibimos o uso de punições físicas
ou ameaças de violência ou outras formas de abuso físico, sexual, psicológico ou verbal como
método de disciplina ou controle.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

6. No(a) _______________________________________, ,repudiamos a exploração infantil.
Na América Móvil repudiamos a exploração infantil e adotamos medidas preventivas, incluindo a
verificação do cumprimento dos requisitos de idade mínima estabelecidos na legislação nacional
aplicável, como também asseguramos o cumprimento de direitos e garantias de menores em casos
de contratações. Consideramos que a exploração infantil é toda atividade que envolve crianças e
adolescentes paga ou não paga, que aconteçam à margem da lei e em condições perigosas ou
insalubres que violam os seus direitos, ou que possa produzir efeitos negativos, imediatos ou futuros,
para o desenvolvimento físico, mental, psicológico, social ou obstaculizar a sua educação.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

7. No(a)________________________________________ , respeitamos o direito de liberdade de associação
e negociação coletiva dos funcionários consistente com as leis locais.
Na América Móvil, de uma forma consistente com a legislação aplicável, facilitamos os meios
para os funcionários exercerem sua liberdade de associação e negociação coletiva.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

8. No(a) __________________________________ , fornecemos condições seguras e saudáveis de trabalho.
Na América Móvil, valorizamos a segurança e a saúde de nossos funcionários e adotamos, de
forma proativa, todas as medidas necessárias para evitar e minimizar os riscos trabalhistas, inclusive
lesões e doenças ocupacionais em nossas operações. Fornecemos condições ergonômicas e
adequadas de trabalho de acordo com as necessidades individuais e implementamos sistemas
e controles de gestão que identificam os perigos, avaliam e controlam os riscos relacionados
ao nosso setor. Fornecemos água potável, sanitários adequados e equipamentos de segurança
necessários de acordo com as tarefas dos funcionários, saídas de incêndio e equipamentos
essenciais de segurança contra incêndio, caixa de primeiros socorros e acesso a uma resposta
de emergência, inclusive ambiental, médica e contra incêndio.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

9. No(a) ________________________________________ , cumprimos as disposições legais em matéria de
proteção de dados pessoais aplicáveis. Adotamos as medidas necessárias para garantir a confidencialidade
e segurança dos dados pessoais que estão em nossa posse ou aos quais temos acesso.
Na América Móvil estamos comprometidos com o dever de confidencialidade e o reforço constante
de medidas de segurança para proteger a informação pessoal. O acesso à informação pessoal
dos nossos clientes e funcionários está limitado exclusivamente a aqueles que têm necessidade
de conhecê-la para desempenhar suas funções de trabalho. Da mesma forma, nossos processos
de segurança estão alinhados às melhores práticas internacionais e buscamos a melhoria contínua
dos nossos processos operacionais e de seus controles correspondentes mediante avaliação
permanente de riscos.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

10. No(a) ___________________________
zonas de conflito.

, proibimos todo tipo de minerais oriundos de

Na América Móvil, utilizamos e incentivamos o emprego de materiais e/ou produtos de fontes
legais e sustentáveis e abolimos o uso de minerais oriundos de zonas de conflito e regiões
contíguas.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

11. No(a)________________________________________ , somos ambientalmente conscientes e cumprimos
todas as leis e normas ambientais aplicáveis.
Na América Móvil, os potenciais impactos ambientais (energia, água, lixo, emissões etc.) dos
processos diários de tomada de decisões comerciais deverão ser considerados juntamente com
as oportunidades para conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. Dessa forma,
trabalhamos de acordo com os princípios da redução de fonte, reciclagem e controle da poluição
para assegurar ar e água mais limpos, bem como reduzir o lixo e assegurar sua devida eliminação.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

12. No(a) ________________________________________ , selecionamos e trabalhamos com materiais e
substâncias químicas aprovadas pelas regras setoriais de higiene.
Na América Móvil, asseguramos que a seleção e o uso de materiais e substâncias químicas
sejam aprovados de acordo com as regras setoriais de higiene e que cumpram todas as leis
aplicáveis; isso inclui operar de acordo com as medidas de segurança necessárias ao usar
esses produtos e proteger a saúde de nossos funcionários e clientes.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

13. No(a)________________________________________ , fornecemos produtos e serviços que atendem
aos padrões de qualidade aplicáveis.
Comprometidos em fornecer produtos/serviços de alta qualidade, nós:
• Conhecemos e cumprimos os padrões, as políticas, especificações e os procedimentos de
qualidade aplicáveis aos produtos e serviços que fornecemos à nossa clientela.
• Seguimos e nós aderimos ás práticas para fornecer produtos e serviços de qualidade.
• Cumprimos todas as leis e regulamentações federais, estaduais e municipais aplicáveis à
publicidade.
• Informamos imediatamente à América Móvil sobre qualquer problema que possa afetar de forma
negativa a qualidade ou percepção pública dos produtos e/ou serviços da América Móvil.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

14. No(a) ________________________________________ , mantemos livros financeiros e registros
comerciais precisos, de acordo com todos os requisitos legais e normativos aplicáveis e com as
práticas contábeis aceitas.
Na América Móvil, mantemos livros financeiros e registros comerciais precisos, de acordo com
todos os requisitos legais e normativos aplicáveis e com as práticas contábeis aceitas.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

15. No(a)________________________________________
, apoiamos a conformidade com as Políticas
da América Móvil estabelecendo processos apropriados de gestão e colaborando com avaliações
razoáveis solicitadas pela América Móvil.
Para fazer negócios com a América Móvil, concordamos em firmar contratos e executar pedidos de
compra que estão de acordo com as Políticas da América Móvil.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

16. No(a) ________________________________________ , nós relatamos violações suspeitas das Políticas
da América Móvil.

Na América Móvil
colocamos à
disposição dos nossos
paerceiros comerciais
uma capacitação
on-line sobre o nosso
Código de Ética, que
poderá ser realizada
por todos aqueles
funcionários que
estejam vinculados
à prestação de
serviços para nossa
Empresa. Em caso de
interesse, entrar em
contato por meio do
e-mail codeofethics@
americamovil.com.

Estamos comprometidos em relatar suspeitas de violações das Políticas da América Móvil através
de seu portal de denunciantes no endereço https://denuncias.americamovil.com/.
Alinhado

Em andamento		

Não alinhado

Forneça mais detalhes sobre o motivo pelo qual esta declaração não é aplicável à sua empresa.

Declaração de ______________________________assinada em ________________de 20 ____

,por:

_____________________
___

___________________________
Nome				

___________________________
Título				

Assinatura2

2

Tomar em conta que o documento
deve ser assinado pelo representante
legal da Empresa.

ANEXO 1: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO
O compromisso da América Móvil com a Sustentabilidade vai mais além da nossa Empresa,
motivo pelo qual procuramos alinhar não apenas nossos processos, mas também os dos nossos
parceiros comerciais aos mais elevados padrões internacionais. Para esse fim, desenvolvemos um
questionário simples que nos ajudará a entender o nível de maturidade de sua organização com
relação a diferentes assuntos.
Indique na coluna “Certificação Atual” as certificações que você adquiriu e sua correspondente
data de vencimento. Ademais, solicitamos que, ao enviar o questionário, você apresente as cartas
de certificação como suporte.
Tipo de certificação
ISO 45001
OHSAS 18001

Saúde e segurança no trabalho

ISO 37001

Sistemas de gestão antissuborno

ISO 9001

Gestão da qualidade

ISO 14001

Sistema de gestão ambiental

ISO 50001

Gestão da energia

ISO 14044

Gestão ambiental - Avaliação da
vida útil

ISO 27001
IEC 27001
ISO 27002

Gestão de segurança da informação

ISO 20400

Compras sustentáveis

Outra
(Especifique)

Certificação Atual
Abrangência
Data de vencimento

