
Parâmetros da cadeia de fornecimento  

Os padrões da cadeia de fornecimento da Amazon, incluindo o Código de conduta do fornecedor da 
Amazon e o Manual do Fornecedor da Amazon, podem ser encontrados em 
https://sustainability.aboutamazon.com/social-responsibility. 

Além de cumprir com outras políticas do programa, a Amazon espera que todos os produtos 
vendidos em sua na loja ou fornecidos para a Amazon sejam fabricados ou produzidos de acordo 
com os parâmetros da cadeia de fornecimento da Amazon . Nossos parâmetros incluem o código 
de conduta do fornecedor da Amazon, que exige que os produtos sejam fabricados em ambientes 
de trabalho seguros, saudáveis e inclusivos. 

Não permitiremos na loja da Amazon produtos feitos sob estas circunstâncias: 

 Com uso de mão de obra forçada, em regime de servidão por contrato, ou de trabalho 
infantil, incluindo produtos: 

o Identificados como tais pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA ou 
qualquer outra autoridade relevante 

o Fabricados com algodão proveniente do Turcomenistão ou Uzbequistão (para mais 
informações, consulte o acordo sobre a Rede de fornecimento responsável de 
algodão) 

 Em condições de trabalho perigosas ou inseguras, incluindo aquelas unidades 
consideradas não elegíveis pelo Acordo de Bangladesh 

 Em um local em que os trabalhadores estavam sujeitos a discriminação ou 
abuso (físico, verbal ou psicológico) 

A Amazon avalia alegações ou denúncias confiáveis sobre os itens acima. 

Se a Amazon tiver motivos para suspeitar que certos produtos não cumprem os parâmetros da 
cadeia de fornecimento, poderemos solicitar o seguinte: 

 Demonstração de políticas alinhadas com os parâmetros da cadeia de fornecimento da 
Amazon 

 Protocolos de auditoria, processos para avaliar as condições de trabalho das instalações ou 
participação em uma associação industrial aprovada que exija monitoramento de fábrica 

 Informações sobre as instalações onde os produtos são produzidos ou fabricados 
 Auditorias não anunciadas da fábrica em questão, incluindo eventuais entrevistas com 

trabalhadores não supervisionadas 

Se você fornecer um produto que viole a lei ou qualquer uma das políticas da Amazon, incluindo 
aqueles produzidos em violação dos parâmetros da cadeia de fornecimento da Amazon, tomaremos 
medidas corretivas, conforme apropriado. Essas medidas incluem, entre outras, devolver inventário 
às suas custas, imediatamente suspender ou encerrar suas prerrogativas de venda, destruir 
inventário em nossos centros de distribuição sem reembolso ou encerrar relacionamentos 
comerciais. 

https://sustainability.aboutamazon.com/social-responsibility
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/forced-labor
https://www.sourcingnetwork.org/the-cotton-pledge
https://www.sourcingnetwork.org/the-cotton-pledge
https://bangladeshaccord.org/2018/08/22/ineligible-suppliers/

