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Código de Conduta  
para Fornecedores

“Agir com integridade” orientou nossas 
escolhas nos negócios desde que o 
Pinterest foi fundado. Fazemos parcerias 
com fornecedores que têm os mesmos 
valores e o compromisso de atuar dentro 
da lei e de forma ética e responsável. Este 
Código de Conduta para Fornecedores 
define as nossas expectativas de conduta 
dos fornecedores do Pinterest. 

Este Código de Conduta para Fornecedores é 

aplicável aos fornecedores da Pinterest, Inc. e de 

suas subsidiárias e afiliadas controladas (“Pinterest” 

ou “nós”) localizadas em qualquer lugar do mundo. 

Um “fornecedor” (ou “você”) é um terceiro que 

fornece produtos ou serviços para o Pinterest 

em troca de algum valor. Esperamos que cada 

fornecedor divulgue o conteúdo deste Código de 

Conduta para Fornecedores a funcionários, agentes, 

contratados e outros representantes que trabalham 

com ou para o Pinterest. Se os integrantes das suas 

equipes forem trabalhar nas instalações do Pinterest 

ou diretamente com integrantes de equipes do 

Pinterest, também solicitamos que você compartilhe 

uma cópia do nosso Código de Conduta e Ética nos 

Negócios com essas pessoas. Se você não atender 

às expectativas definidas no Código de Conduta 

para Fornecedores, seu trabalho atual e futuro com o 

Pinterest poderá ser afetado.

https://s23.q4cdn.com/958601754/files/doc_downloads/gov_doc/2021/10/PIN2122-CodeConduct2021-digitalEnglish-external.pdf
https://s23.q4cdn.com/958601754/files/doc_downloads/gov_doc/2021/10/PIN2122-CodeConduct2021-digitalEnglish-external.pdf
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Nós sempre agimos eticamente e seguimos nossas políticas  
e a lei. Use o bom senso e seja transparente.

Conformidade com a legislação aplicável

Como empresa global, respeitamos toda a legislação 

aplicável, incluindo leis e regulamentos locais que 

se aplicam aos negócios do Pinterest. Nossos 

fornecedores precisam obedecer à legislação 

aplicável e aos termos contratuais. Se as diretrizes 

neste Código de Conduta para Fornecedores 

violarem a legislação local, esperamos que você 

cumpra a legislação.

Conflitos de interesses

Todos nós trabalhamos com afinco para 

impulsionar o sucesso do Pinterest. No interesse da 

transparência, informe prontamente ao Pinterest 

qualquer atividade, transação ou relacionamento que 

possa criar um conflito de interesses real, potencial 

ou percebido com o Pinterest. Exemplos de situações 

que podem apresentar um conflito (mesmo que 

não exista nenhum hoje) sobre as quais você deve 

informar o Pinterest:

• Um integrante da sua equipe que trabalha para o 

Pinterest tem uma relação pessoal próxima com 

um funcionário do Pinterest, e seu trabalho com o 

Pinterest exige contato com essa pessoa.

• Você faz parte de uma empresa que pertence a 

um governo ou é controlada parcialmente por ele.

• Você faz parte de uma organização internacional 

pública.

• Você faz parte de um partido político.

• Um integrante da sua equipe que trabalha 

para o Pinterest é um representante do 

governo. Em outras palavras, o integrante da 

sua equipe trabalha para ou em nome de um 

governo em qualquer escalão ou para qualquer 

departamento.

• Um integrante da sua equipe que trabalha para o 

Pinterest é candidato a um cargo político.  

Envie prontamente uma descrição da situação para 

Sourcing@pinterest.com. O Pinterest analisará 

as informações e avisará se você deve tomar 

providências. Em caso de dúvidas, entre em contato 

com Sourcing@pinterest.com. 

Antitruste e concorrência

Apoiamos a concorrência vibrante dentro do nosso 

próprio negócio e nos negócios dos nossos parceiros 

e fornecedores. Esperamos que nossos fornecedores 

respeitem as leis antitruste e de concorrência. 

Nunca faça um acordo em nome do Pinterest com 

um concorrente sobre como competiremos, por 

exemplo, por meio de alocação de mercados, 

fixação de preços, promessa de não contratar certos 

candidatos, definição de lances (coordenando de 

uma forma que afete qualquer processo de compra 

ou venda), concordância em não buscar trabalhar 

Agir com integridade 

mailto:Sourcing@pinterest.com
mailto:Sourcing@pinterest.com


3Código de Conduta para Fornecedores

com determinados anunciantes, verticais ou públicos 

ou outras ações acordadas. 

Prevenção contra suborno e corrupção

Como empresa global, respeitamos e seguimos  

as leis antissuborno e anticorrupção do mundo  

todo, inclusive a Lei de Práticas de Corrupção no 

Exterior dos Estados Unidos e a Lei de Suborno do 

Reino Unido. Respeitamos o significado e o espírito 

dessas leis, e nossos fornecedores e outros agentes 

precisam fazer o mesmo. Os fornecedores não  

podem oferecer, fazer ou autorizar o pagamento de 

qualquer item de valor em nome do Pinterest para 

conseguir uma vantagem indevida ou influenciar 

de forma imprópria as decisões de outras pessoas. 

Nunca solicite ou aceite suborno ou propina de 

qualquer tipo. O Pinterest também espera que os 

fornecedores mantenham livros e registros precisos e 

completos e adotem as políticas, os procedimentos  

e os controles necessários para impedir violações  

das leis antissuborno e anticorrupção aplicáveis.   

É importante que seus funcionários, contratados e 

agentes entendam essas obrigações.

Presentes e participação política

Para proteger a integridade dos processos empresariais 

internos do Pinterest, apoiar nossas relações 

comerciais, evitar conflitos de interesse e obedecer 

às leis antissuborno, o Pinterest tem procedimentos 

claros para dar e receber presentes. Se você quiser 

dar um presente para um integrante de uma equipe do 

Pinterest, consulte a pessoa com antecedência para 

saber se isso está de acordo com nossas políticas. Os 

integrantes da equipe de compras do Pinterest não 

aceitam presentes de qualquer valor de fornecedores 

ou possíveis fornecedores. Além disso, os fornecedores 

não podem dar um presente ou fazer uma doação em 

nome do Pinterest para um terceiro sem a aprovação 

por escrito da equipe de compras, a menos que isso 

seja permitido no contrato do fornecedor com o 

Pinterest. Em nenhuma circunstância, um fornecedor 

pode dar dinheiro ou equivalentes a dinheiro (por 

exemplo, um vale-presente da Visa ou AmEx) de 

presente para um funcionário do Pinterest ou qualquer 

terceiro em nome do Pinterest.

O Pinterest tem o compromisso de assumir  

qualquer atividade identificada como lobby 

seguindo a legislação aplicável e se comportar de 

forma ética em nossas interações com governos, 

agências e respectivos representantes. Esperamos 

que nossos fornecedores garantam que as atividades 

deles identificadas como lobby também estejam 

de acordo com esses padrões éticos e a legislação 

aplicável. Os fornecedores não podem participar 

de atividades identificadas como lobby ou fazer 

contribuições políticas em nome do Pinterest sem 

o consentimento prévio por escrito das equipes de 

Compliance e Política Pública do Pinterest. Qualquer 

solicitação para participar de lobby deve ser enviada 

para a equipe de compras do Pinterest (Sourcing@

pinterest.com), que entrará em contato com as equi-

pes de Compliance e Política Pública em seu nome.

Restrições comerciais

O Pinterest tem o compromisso de cumprir as 

restrições comerciais internacionais aplicáveis, 

incluindo os programas de sanções dos EUA, do Reino 

Unido e da União Europeia. As restrições comerciais 

incluem sanções econômicas, embargos, controles 

de exportação e importação, bloqueios e regras 

antiboicote. Essas leis limitam nossa capacidade 

de fazer negócios com determinados indivíduos, 

entidades, governos e países ou fornecer a estes 

nossos serviços, produtos e tecnologias. O Pinterest 

exige que os fornecedores respeitem a legislação 

aplicável e não façam o Pinterest violar qualquer 

restrição comercial que possa ser aplicada. Por 

exemplo, um fornecedor que trabalha com o Pinterest 

precisa obedecer às restrições comerciais e às sanções 

dos EUA quando fizer negócios com o Pinterest, 

mesmo que não esteja sujeito a esses requisitos. 

Agir com integridade 

mailto:Sourcing@pinterest.com
mailto:Sourcing@pinterest.com
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Proteger os ativos 
do Pinterest

Confidencialidade

Durante seu trabalho no Pinterest, você poderá ter 

acesso a informações confidenciais sobre a empresa, 

os funcionários, os usuários ou os parceiros de 

publicidade. Informações confidenciais são qualquer 

informação que as pessoas de fora do Pinterest 

geralmente não saibam ou a que não tenham acesso, 

bem como qualquer informação que terceiros 

forneçam ao Pinterest em confiança. Mantenha a 

confidencialidade dessas informações, mesmo depois 

de sair do Pinterest, e devolva ou destrua qualquer 

material que esteja em suas mãos, de acordo com 

os termos do nosso contrato. Acesse e use as 

informações confidenciais apenas na medida do 

necessário para fazer o seu trabalho para o Pinterest. 

Também é preciso obedecer aos termos de qualquer 

contrato de confidencialidade aplicáveis a você ou às 

informações confidenciais do Pinterest. Para saber se 

uma informação é confidencial, entre em contato com 

Sourcing@pinterest.com.

Proteção de dados confidenciais

Se você tiver acesso a dados de funcionários do 

Pinterest, dados de usuários ou dados de parceiros 

de publicidade como parte do seu trabalho no 

Pinterest (ou por meio de conexão com nossa rede 

ou integração com nossos sistemas/produtos), 

esperamos que adote as medidas técnicas e 

organizacionais apropriadas para proteger esses 

dados contra perda, divulgação, acesso ou 

processamento não autorizados ou ilegais. Essas 

medidas precisam estar alinhadas às práticas 

recomendadas do setor e aos requisitos legais 

aplicáveis e ser seguras. O Pinterest exige que todos 

os fornecedores com acesso aos dados, à rede, aos 

sistemas e/ou ao produto passem por uma análise 

de segurança e respeitem nossos termos contratuais 

padrão (Diretrizes de Segurança do Pinterest). 

Negociação privilegiada

Não negocie ações ou outros valores mobiliários do 

Pinterest com base em informações materiais não 

públicas, incluindo informações confidenciais, e não 

repasse essas informações a outras pessoas para que 

elas possam negociar. Informações materiais não 

públicas são qualquer informação que não tenha sido 

divulgada ao público e que um investidor razoável 

possa usar para comprar ou vender ações em uma 

empresa. Todas as informações sobre o Pinterest, 

inclusive informações sobre o desempenho, os 

planos de negócios e as estratégias da empresa, são 

informações potencialmente materiais e não públicas. 

Propriedade intelectual

Nossa marca é um dos nossos ativos mais valiosos. 

Conforme apropriado para seu trabalho com o 

mailto:Sourcing@pinterest.com
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Pinterest, siga nossas Diretrizes da Marca para 

garantir que o Pinterest seja sempre apresentado 

como um ambiente honesto, autêntico, vibrante, 

empolgante, interessante e inspirador. Esperamos 

que você proteja direitos de propriedade intelectual, 

proteja os segredos e as invenções comerciais do 

Pinterest e respeite todos os requisitos dos seus 

contratos com o Pinterest. Você não poderá usar  

o logotipo ou o nome da marca do Pinterest  

(inclusive no seu site ou em materiais de marketing) 

sem nossa autorização por escrito, a menos que 

permitido de outra forma no seu contrato por escrito 

com o Pinterest.

Falar em nome do Pinterest

A menos que autorizado de forma específica no 

seu contrato com o Pinterest, você não poderá falar 

publicamente em nome do Pinterest.

Segurança e privacidade no ambiente de trabalho

O Pinterest tem o compromisso de oferecer um 

ambiente de trabalho limpo, seguro e sem violência 

e espera que os fornecedores façam o mesmo. 

Buscamos proteger o meio ambiente e esperamos 

que os fornecedores respeitem todas as leis 

ambientais, de saúde e segurança aplicáveis. Você 

precisa fazer a sua parte para atender aos requisitos 

de saúde e segurança do Pinterest, não criando  

riscos à saúde e à segurança no ambiente de  

trabalho e informando riscos à segurança,  

acidentes ou ferimentos à equipe de segurança. 

Não toleramos ameaças, hostilidade, conduta 

desrespeitosa ou atitudes agressivas no ambiente de 

trabalho, e armas não são permitidas nas instalações 

do Pinterest. Alerte a equipe de segurança do 

Pinterest imediatamente se você vir condições 

inseguras, acidentes ou ferimentos nas instalações  

do Pinterest ligando para a Central Global de 

Operações de Segurança do Pinterest no número 

+1 (628) 600-4073 ou enviando um e-mail para 

pinpatrol@pinterest.com. 

Para proteger a empresa, aplicar nossas políticas 

ou cumprir a lei, o Pinterest poderá ver, pesquisar e 

salvar informações e comunicações relevantes em 

dispositivos pessoais e pertencentes à empresa, de 

acordo com nossas políticas de gerenciamento de 

dispositivos. O Pinterest também poderá realizar 

pesquisas físicas, usar vigilância por vídeo e controlar 

ou restringir o acesso nas instalações do Pinterest 

conforme permitido por lei. Esperamos que você siga 

os requisitos de segurança do Pinterest de acordo 

com a legislação aplicável.

Proteger os ativos do Pinterest

https://brand.pinterest.com/
mailto:pinpatrol@pinterest.com
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Seja um bom empregador

direitos humanos

O Pinterest tem o compromisso de respeitar os 

direitos humanos, inclusive os princípios reconhecidos 

em padrões de direitos humanos internacionais, 

como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Nossos fornecedores devem compartilhar os mesmos 

objetivos e sempre respeitar todos os requisitos legais 

aplicáveis no que se refere aos direitos humanos. 

Quando a legislação local estiver em conflito 

com padrões de direitos humanos reconhecidos 

internacionalmente, você deverá seguir a legislação 

sem deixar de promover os princípios estabelecidos 

no Código de Conduta para Fornecedores.

Formas modernas de escravidão e tráfico de 

seres humanos não são toleradas nas cadeias de 

suprimentos ou nos negócios do Pinterest. Nossos 

fornecedores precisam obedecer a todas as leis 

aplicáveis no que se refere ao tráfico de seres 

humanos e a formas modernas de escravidão. O 

Pinterest não tolera trabalho forçado, compulsório ou 

infantil. Os fornecedores precisam obedecer às leis 

salariais e de horário de trabalho aplicáveis e devem 

garantir uma jornada de trabalho apropriada e uma 

remuneração justa para os funcionários de acordo 

com os padrões definidos na Declaração sobre 

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da 

Organização Internacional do Trabalho.

Assédio, discriminação e igualdade nas  

oportunidades de trabalho

Queremos ter os melhores profissionais trabalhando 

para o Pinterest. O Pinterest é um empregador que 

trabalha pela igualdade de oportunidades e toma 

decisões de emprego com base nas qualificações. 

O Pinterest também se empenha em fornecer um 

ambiente de trabalho livre de discriminação, assédio, 

maus-tratos e retaliação. Proibimos discriminação, 

assédio e retaliação no ambiente de trabalho, 

conforme definido nas nossas políticas internas, e 

esperamos que nossos fornecedores mantenham um 

ambiente de trabalho e padrões equivalentes para os 

funcionários.

Inclusão e diversidade 

O Pinterest se empenha em criar produtos e serviços 

que inspirem todas as pessoas. Ter uma força de 

trabalho diversificada e inclusiva é fundamental para 

alcançar essa aspiração. Esperamos que nossos 

fornecedores valorizem a formação, a experiência, 

as diferenças e as habilidades dos funcionários. 

Quando selecionamos fornecedores, priorizamos os 

que valorizam a inclusão e refletem a diversidade dos 

nossos funcionários e dos usuários do Pinterest no 

mundo todo. Não faremos parcerias com qualquer 

fornecedor cujas práticas e políticas empresariais 

discriminem com base em raça, gênero, orientação 

sexual, religião ou outras classes protegidas pela 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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Proteção do planeta
O Pinterest reconhece que tem a responsabilidade 

social de proteger o meio ambiente. Esperamos que 

os fornecedores compartilhem nosso compromisso 

respeitando a legislação e as regulamentações 

ambientais aplicáveis, evitando ou acabando com o 

desperdício e identificando e descartando materiais 

perigosos corretamente.

legislação aplicável. Sempre que possível, buscamos 

parceiros que não se limitam a seguir a legislação  

para combater a falta de representatividade 

e preconceitos que impactam comunidades 

marginalizadas e sub-representadas.

Interações respeitosas

Muitas vezes, nossos fornecedores trabalham em 

estreita colaboração com os funcionários do Pinterest 

para inspirar as pessoas e uns aos outros. Ajude o 

Pinterest a continuar sendo um lugar onde todos se 

sintam à vontade para trabalhar da melhor forma 

possível mantendo um ambiente de trabalho seguro, 

respeitoso e inclusivo. 

Seja um bom empregador
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É muito importante que qualquer suspeita de  

violação deste Código de Conduta para Fornecedores 

(e qualquer outra suspeita de comportamento 

antiético, violação da política da empresa ou conduta 

ilegal) seja denunciada para o Pinterest. O Pinterest 

leva as denúncias muito a sério e investigará pronta e 

minuciosamente todas as preocupações verossímeis 

levantadas. Também esperamos que você e seus 

funcionários cooperem com a investigação. Sempre 

tentamos manter as investigações confidenciais na 

medida do possível e de acordo com a lei. Há várias 

formas de fazer uma denúncia: 

Equipe de compras do Pinterest:

Sourcing@pinterest.com 

codeofconduct@pinterest.com

Portal da Web (opção para fazer uma denúncia 

anônima): https://pinterest.ethicspoint.com

Linha direta (opção para fazer uma  

denúncia anônima):

844-704-6249

Para chamadas gratuitas de fora dos EUA, siga estas 

instruções de discagem.

Você é responsável por divulgar estes princípios e 

os canais de denúncia do Pinterest listados acima, 

além de oferecer treinamento para seus funcionários, 

contratados e outros representantes. Se você não 

atender às expectativas neste Código de Conduta 

para Fornecedores, isso poderá afetar seus negócios 

atuais ou futuros com o Pinterest. Se este Código 

estiver em conflito com seu contrato por escrito com 

o Pinterest, o contrato terá prevalência.

O Pinterest atualizará este Código de Conduta para 

Fornecedores de tempos em tempos. A versão atual 

está disponível no nosso site em https://investor.

pinterestinc.com/governance.

Data da primeira vigência: 1o de agosto de 2020

Revisado em 27 de janeiro de 2022

Conformidade com este Código

Relatórios
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