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A Amyris é uma empresa líder em biotecnologia sintética, 
dedicada à pesquisa, desenvolvimento e produção de 
ingredientes naturais e sustentáveis. Nós fazemos 
produtos que são melhores para as pessoas e melhores 
para o planeta. 

Integridade é um dos nossos valores fundamentais. Nós 
nos esforçamos para sermos honestos, éticos e lidar com 
justiça uns com os outros e com terceiros, assumindo 
nossas reposnabilidades e cumprindo nossos 
compromissos. Fazer bem. Sem concessão®. 

 
Mantendo Nosso Compromisso  

Como parte de nosso compromisso com a integridade e 
conduta comercial responsável, a Amyris e suas 
afiliadas trabalharão apenas com fabricantes e 
fornecedores contratados (“Fornecedores”) que 
compartilhem o mesmo compromisso. Exigimos que 
nossos fornecedores reconheçam a conformidade com 
este Código de Conduta do Fornecedor. Cada um de 
nossos Fornecedores deve garantir que seus 
funcionários, representantes e subcontratados 
entendam e cumpram o nosso Código de Conduta do 
Fornecedor. 

 
A falha em conduzir os negócios de acordo com nosso 
Código de Conduta do Fornecedor pode resultar na 
rescisão do relacionamento com o Fornecedor pela 
Amyris. A Amyris reserva-se o direito de solicitar 
avaliações periódicas aos Fornecedores ou conduzir 
auditorias de Fornecedores para verificar a 
conformidade com o Código de Conduta do Fornecedor. 
A Amyris reserva-se o direito de alterar este Código de 
Conduta do Fornecedor com ou sem aviso prévio. 

Cumprindo as Leis e Padrões Éticos  

Esperamos que nossos Fornecedores cumpram todas 
as leis aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a: 

 Trabalho e direitos humanos: Nenhum trabalho 
forçado, trabalho de menores ou escravidão. 
Nenhuma violação de salário-mínimo ou das leis de 
horário de trabalho. Nenhum tráfico humano. Os 
Fornecedores devem cumprir todas as leis 
aplicáveis à escravidão e tráfico humano, as normas 
internacionais de trabalho SA8000 e, se aplicável, a 
Lei de Transparência nas Cadeias de Fornecimento 
da Califórnia de 2010 (California Transparency in 
Supply Chains Act of 2010). Os Fornecedores

 
devem garantir a remuneração de um salário- 
mínimo de acordo com os padrões ou leis locais. 

 Sem discriminação: Os Fornecedores devem 
promover um ambiente de trabalho diverso, 
equitativo e inclusivo que seja livre de assédio ou 
discriminação, tratamento desumano e severo, 
abuso de qualquer tipo ou quaisquer práticas 
ilegais.

 Saúde e segurança: Os Fornecedores devem 
fornecer um ambiente de trabalho seguro e 
saudável que cumpra as leis locais e minimize os 
riscos ocupacionais.

 Liberdade de associação: Os Fornecedores 
devem defender a liberdade de associação e o 
direito de negociação coletiva de acordo com as leis 
aplicáveis.

 Sem suborno ou práticas corruptas: Sem 
pagamentos ilegais, corrupção, extorsão, fraude, 
desfalque, suborno, propinas. Nenhum 
entretenimento ou presentes para funcionários do 
governo, em nome da Amyris. Nenhuma 
contribuição política direta ou indireta em nome da 
Amyris. Os Fornecedores devem cumprir todas as 
leis anticorrupção aplicáveis, incluindo, mas não se 
limitando a, a Lei de Práticas de Corrupção no 
Exterior dos EUA (U.S. Foreign Corrupt Practices 
Act) e a Lei de Suborno do Reino Unido.

 Sem conflitos de interesse: Os Fornecedores 
devem evitar qualquer conflito de interesse real ou 
percebido relacionado a interesses financeiros ou 
outros acordos com funcionários da Amyris que 
possam ser considerados inadequados ou ilegais.

 Comércio e segurança globais: Os Fornecedores 
devem cumprir todas as leis e regulamentações 
comerciais nacionais e internacionais, incluindo, 
mas não se limitando a, aquelas que regem a 
legislação antitruste, anticompetição, antiboicote, 
controles comerciais, importação, exportação, 
alfândega e regimes de sanções.

 Qualidade e segurança do produto: Os 
Fornecedores devem garantir que todos os 
materiais e bens vendidos e quaisquer serviços 
prestados à Amyris sejam feitos ou fornecidos em 
conformidade com todas as leis aplicáveis de 
acordo com os processos e padrões de garantia de 
qualidade e segurança do produto apropriados.

 

Procuramos Fornecedores que operam em 
conformidade com todas as leis ambientais aplicáveis e 
nos esforçamos para minimizar o uso de recursos 
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naturais e outros impactos negativos no meio ambiente. 
Especificamente, os Fornecedores devem se esforçar 
para: 

 usar recursos naturais de forma eficiente para 
minimizar os impactos das mudanças climáticas;

 implementar tecnologias eficientes em termos de 
energia e ambientalmente corretas para reduzir 
emissões e resíduos;

 promover a responsabilidade ambiental e social
entre os funcionários; 

reduzir materiais perigosos e integrar práticas de 
reutilização/reciclagem nas operações; 

 minimizar impactos negativos no bem-estar 
animal, promover a biodiversidade e proibir a 
crueldade contra os animais; e

 criar processos sustentáveis, corrigir problemas 
relacionados à sustentabilidade e melhorar 
continuamente.

Os Fornecedores devem: 

 cumprir todas as leis e regulamentos de 
privacidade e segurança de dados aplicáveis;

 proteger as informações confidenciais da Amyris e 
manter controles de segurança técnica, 
administrativa e física adequados para proteger as 
informações confidenciais;

 proteger as informações de identificação 
pessoal contra acesso não autorizado, destruição, 
alterações, uso ou divulgação;

 proteger os direitos de propriedade intelectual e 
informações proprietárias da Amyris;

 abster-se de, e impedir a negociação de ações da 
Amyris com base em informações confidenciais 
privilegiadas; e

 evitar e prevenir quaisquer declarações públicas 
sobre a Amyris (incluindo nas redes sociais) sem o 
consentimento da Amyris.

 

Os Fornecedores devem manter livros e registros 
precisos e honestos e empregar auditorias de 
qualidade e processos de conformidade adequados, 
incluindo documentação para demonstrar conformidade 
com nosso Código de Conduta do Fornecedor. 
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Recursos Adicionais 

Código de Ética e Conduta Empresarial 
do Funcionário: 
https://investors.amyris.com/corporat 
e-governance 

California Transparency in Supply Chains 
Act of 2010: 
https://investors.amyris.com/corporat 
e-governance 

 
Relatando Violações 

Se você suspeitar de práticas 
comerciais antiéticas, ilegais ou 
impróprias, ou tiver alguma dúvida 
sobre o nosso Código de Conduta do 
Fornecedor: 

 
Envie um e-mail para: 
chieflegalofficer@amyris.com 

 
Escrever para: 

a/c Amyris Compliance Officer 
Amyris 5885 Hollis Street, Suite 
100 Emeryville, CA 94608 

 
Você pode optar por permanecer 
anônimo. Todas as violações relatadas 
que incluem informações específicas 
serão investigadas e as ações 
apropriadas serão tomadas. 

Protegendo a Confidencialidade, 
Privacidade, Segurança e 
Propriedade Intelectual 

Mantendo Registros Precisos e 
Honestos 


