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de fornecimento
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“Na Apple, estamos 
sempre inovando nossa 
tecnologia e como 
produzimos nossos 
produtos: com respeito 
pelos direitos e saúde das 
pessoas e pelo planeta 
que compartilhamos.”



Uma carta de 
Sabih Khan

Sabih lidera a cadeia de fornecimento global da Apple, que inclui 
a equipe de Inovação Ambiental e da Cadeia de Fornecimento. 

Sempre fomos uma empresa que se preocupa com 
os detalhes, tanto nos produtos que criamos quanto 
na maneira como produzimos cada um deles. Nosso 
relatório anual “As pessoas e o meio ambiente em 
nossa cadeia de fornecimento” é uma prova disso. 
É também uma oportunidade de observar todo o 
panorama, compartilhar nossos altos padrões de 
proteção de direitos, saúde e segurança, além de traçar 
um roteiro para que nossa cadeia de fornecimento seja 
ainda mais gentil com as pessoas e o planeta.

Este ano, seguimos enfrentando os desafios 
duradouros de uma pandemia global, o que exige uma 
readaptação e a busca de novas maneiras de colocar 
a saúde das pessoas em primeiro lugar. Trabalhamos 
em estreita colaboração com nossos fornecedores para 
levar adiante as lições aprendidas no ano passado, seja 
realizando triagens médicas regulares, incentivando 
as funcionárias e funcionários dos fornecedores a se 
vacinarem sempre que possível ou colaborando com 
ONGs para limitar a disseminação da doença nas 
comunidades locais. Também compartilhamos com 
mais de 170 empresas em todos os setores as 
ferramentas e os recursos de combate à COVID-19 que 
desenvolvemos nos últimos dois anos.

Frente a cada desafio, continuamos avançando no 
nosso trabalho para elevar os padrões em todos os 
setores e apoiar as pessoas em toda a nossa cadeia de 
fornecimento global. Isso começa com os altos padrões 
que estabelecemos no nosso Código de Conduta 
dos Fornecedores, que se baseia em princípios 
reconhecidos internacionalmente, na Política de Direitos 
Humanos da Apple e nos valores que sempre guiaram 
a companhia. Para manter esses padrões, no ano 
passado, nossas equipes e auditores independentes 
realizaram 1.177 avaliações das instalações dos 
fornecedores em 52 países. Conversamos com 
mais de 350 mil funcionários de fornecedores sobre 
suas experiências no trabalho. Também realizamos 
um extenso treinamento de integração dos novos 
fornecedores para garantir o cumprimento do nosso 
Código dos Fornecedores quanto aos direitos das 
pessoas e ao respeito pelo planeta.

Também avançamos em direção à meta de neutralizar 
as emissões de carbono até 2030 em todos os nossos 
negócios, incluindo na nossa cadeia de fornecimento 
e no uso de produtos. Mais de 175 dos nossos 
fornecedores se comprometeram a usar energia 100% 
renovável para fabricar produtos Apple. Desde 2015, 

evitamos o envio de mais de dois milhões de toneladas 
de resíduos a aterros e, desde 2013, economizamos 
mais de 189 bilhões de litros de água. E, com inovações 
em reciclagem, robótica e tecnologias de materiais, 
estamos recuperando mais materiais e usando mais 
conteúdo reciclado do que nunca nos nossos produtos.

As equipes da Apple estão promovendo nossos 
esforços ambientais para demonstrar que a fabricação 
realmente avançada deve beneficiar as pessoas e 
o planeta. Elas estão descobrindo possibilidades 
e levando novas fontes de energia limpa para 
empresas e suas comunidades. Também vemos um 
potencial enorme para continuar liderando o futuro da 
fabricação ecológica, onde a inovação em todo o setor 
desencadeia uma onda de progresso.

Estamos sempre à procura de oportunidades 
para seguir avançando. Por esse motivo, este ano 
também estamos anunciando um novo Fundo de 
Desenvolvimento de Funcionários de Fornecedores 
de US$ 50 milhões para apoiar parcerias adicionais 
com universidades, entidades sem fins lucrativos e 
organizações internacionais de direitos humanos em 
prol das pessoas que fazem parte da nossa cadeia de 
fornecimento em todo o mundo.

Isso inclui o lançamento de uma série de iniciativas 
educacionais novas, como cursos online e presenciais 
sobre desenvolvimento profissional, programação, 
robótica e fundamentos avançados de fabricação. 
Nossos programas de formação e treinamento já 
beneficiaram mais de cinco milhões de pessoas desde 
2008, e mal podemos esperar para formar parcerias 
com as principais instituições educativas do mundo 
para atingir muito mais pessoas.

Também estamos estendendo parcerias com a 
Organização Internacional para as Migrações e a 
Organização Internacional do Trabalho para apoiar 
as ações dessas agências e promover melhorias nas 
proteções trabalhistas em todos os setores. Além 
disso, estamos colaborando com parceiros sem fins 
lucrativos para levar para toda a nossa cadeia de 
fornecimento um treinamento de excelência sobre os 
direitos de profissionais digitais. Até o momento, mais 
de 23 milhões de pessoas nos nossos fornecedores 
foram capacitadas sobre seus direitos, e essa nova 

parceria trará ainda mais solidez aos treinamentos que 
os fornecedores já oferecem.

À medida que expandimos nosso trabalho, ficamos 
felizes em colaborar com agências da ONU, 
universidades, ONGs e nossos fornecedores. Apoiamos 
mais de 60 organizações até o momento, incluindo 
defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente. 
Tudo por meio dos nossos esforços para capacitar 
vozes locais, apoiar lideranças comunitárias e garantir 
que todas as pessoas na nossa cadeia de fornecimento 
sejam tratadas com dignidade e respeito. O trabalho da 
Apple é de colaboração e parceria e continuará sendo 
por muito tempo.

Ao iniciar mais um ano, reconhecemos a urgência 
da nossa responsabilidade coletiva de construir um 
mundo melhor. Acreditamos que só podemos progredir 
quando os direitos das pessoas são respeitados e suas 
vozes são ouvidas. Nosso foco em permitir que clientes 
aproveitem a melhor tecnologia do mundo começa 
com nosso compromisso de capacitar as pessoas que 
fabricam nossos produtos.

–  Sabih

O maior objetivo da Apple é criar uma tecnologia de ponta 
para capacitar as pessoas e enriquecer suas vidas. Esse 
propósito e nossos valores adquiriram ainda mais relevância 
à medida que continuamos inovando e atendendo nossos 
clientes em períodos desafiadores em todo o mundo. Estou 
muito orgulhoso de como as equipes da Apple trabalharam 
juntas para concretizar essa missão no último ano.
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US$ 50 mi

1ª

US$ 33,2 mi

Mais de 
2.000

1,5 mi

Mais de 2 mi

Mais de 60Mais de 
23,6 mi

190 bi

Saúde, 
segurança e 
educação

Direitos 
humanos e 
trabalhistas

Meio 
ambiente

Desempenho 
dos 
fornecedores

comprometidos com o 
treinamento em direitos 
trabalhistas e programas de 
educação para funcionários de 
fornecedores por meio do nosso 
Fundo de Desenvolvimento de 
Funcionários de Fornecedores.

a produzir baterias contendo os 
principais minerais adquiridos 
e reciclados de maneira 100% 
responsável.

em taxas de contratação 
devolvidas pelos fornecedores 
a 37.322 profissionais desde 
2008.

projetos em andamento de 
eficiência energética de 
fornecedores (aumento de 39% 
em relação ao ano anterior).

de trabalhadoras e 
trabalhadores com jornadas 
de trabalho monitoradas 
semanalmente para garantir 
o cumprimento das nossas 
rigorosas normas trabalhistas.

de toneladas de resíduos 
não enviados a aterros por 
fornecedores no Zero Waste 
Program da Apple desde 2015; 
491 mil evitadas no ano fiscal de 
2021.

organizações apoiadas pela 
Apple, incluindo defensoras 
dos direitos humanos e do meio 
ambiente.

de funcionários de 
fornecedores receberam 
treinamento sobre seus 
direitos desde 2008.

2º ano Mais de 
2,95 mi

Mais de 5 mi Mais de 
15 milMais de 170

recebendo o prêmio Safer Choice 
Partner of the Year da Agência 
de Proteção Ambiental dos EUA 
em reconhecimento à liderança 
na promoção do uso de produtos 
químicos mais seguros. 

de funcionários de fornecedores 
participaram do nosso programa 
de informações sobre saúde e 
bem-estar desde 2017.

de participantes em 
programas educacionais, de 
desenvolvimento profissional e 
aprimoramento desde 2008.

participantes nos cursos de 
programação em Swift desde 
2017; 14 apps desenvolvidos e 
lançados por funcionários de 
fornecedores em 2021.

empresas de todos os ramos 
compartilharam ferramentas, 
recursos e descobertas da Apple 
sobre a pandemia de COVID-19. 

de litros de água doce 
economizados pelos 
fornecedores no nosso Clean 
Water Program desde 2013 
(taxa de reutilização de 41%).

1.177

352.589 9%100%

avaliações realizadas durante 
o período do relatório de 2021, 
incluindo 291 de fundições e 
refinarias*.

funcionárias e funcionários 
de fornecedores contatados 
pessoalmente para falar sobre 
suas experiências no local de 
trabalho.

de candidatos a fornecedores 
avaliados por riscos 
associados ao Código de 
Conduta foram impedidos 
de entrar na nossa cadeia de 
fornecimento desde o ano 
fiscal de 2020.

das fundições e refinarias 
identificadas de estanho, tântalo, 
tungstênio, ouro, cobalto e lítio 
avaliadas por meio de auditorias 
terceirizadas.

2021: Os números

Mais de 175
fornecedores se comprometeram 
a fazer a transição para energia 
100% renovável na fabricação de 
produtos Apple (equivalente a 9 
gigawatts de energia limpa).

52
países onde as avaliações foram 
realizadas.

*A Apple relata informações de avaliação de fundições e refinarias de 3TG por ano civil de acordo com os requisitos da Comissão de Valores Mobiliários 
(SEC) dos Estados Unidos. Acesse https://www.apple.com/br/supplier-responsibility/ para consultar nosso Relatório Anual de Minerais de Conflito.

Ano fiscal de 2021 da Apple (27 de setembro de 2020 a 25 de setembro de 2021), exceto quando indicado de outra forma
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2021: Destaques
Em 2021, o mundo parou para refletir, adaptar-se e 
avaliar o que é importante à medida que a pandemia 
de COVID-19 seguiu afetando o planeta inteiro. Para 
nós, o foco continuou o mesmo: proteger os direitos, a 
saúde e a segurança das nossas equipes e clientes e dos 
trabalhadores da nossa cadeia de fornecimento.
As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos e de todas as decisões que tomamos. Embora a pandemia 
tenha mudado um pouco nossa forma de trabalhar, nossos valores fundamentais permanecem inalterados. 
As pessoas e as parcerias que cultivamos ao longo dos anos em toda a nossa cadeia de fornecimento nos 
permitiram continuar fazendo progressos significativos — seja em direitos trabalhistas e humanos, saúde e 
segurança dos trabalhadores ou conquistas sem precedentes em ação climática e gestão de recursos naturais.

No entanto, por mais orgulho que tenhamos do nosso avanço, sabemos que cada ano e cada conquista são 
apenas um degrau na nossa busca incansável de melhorar. Como resultado do processo de aquisição responsável, 9% 

dos candidatos a fornecedores avaliados quanto aos riscos 
relacionados ao Código foram impedidos de ingressar na 
nossa cadeia de fornecimento desde o ano fiscal de 2020 por 
incapacidade ou relutância em seguir o Código de Conduta 
dos Fornecedores da Apple (o “Código”) e os Padrões de 
Responsabilidade dos Fornecedores da Apple (os “Padrões”).

Continuamos fornecendo suporte para ajudar os candidatos 
a fornecedores a corrigir os problemas de conformidade 
identificados durante o processo de seleção. Desde o ano 
fiscal de 2020, 68% das empresas impedidas de contratar 
com a Apple optaram por receber esse apoio adicional, o 
que contribuiu para proteger as pessoas e o planeta além do 
alcance da nossa empresa e da nossa cadeia de fornecimento.

Aquisição responsável 

Expansão do lançamento do nosso Fundo de Desenvolvimento 
de Funcionários de Fornecedores. São US$ 50 milhões para 
capacitar as pessoas na nossa cadeia de fornecimento e 
desenvolver programas laborais de alto nível sobre direitos 
trabalhistas, mecanismos de reclamação e recrutamento 
responsável de mão de obra. Além disso, criamos um Centro 
de Educação global para fomentar as habilidades profissionais 
necessárias para o futuro da nossa cadeia de fornecimento e 
das comunidades vizinhas.

Expansão do acesso a direitos 
trabalhistas e oportunidades 
educacionais por meio do nosso 
Fundo de Desenvolvimento de 
Funcionários de Fornecedores

→ Continue lendo na página 28

→ Continue lendo na página 12
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Como parte das avaliações de fornecedores, entrevistamos 87.626 
dos seus funcionários (um aumento de 69% em relação a 2020) 
sobre suas experiências no local de trabalho e fizemos 42.230 
ligações para verificar se sofreram alguma represália. Também 
realizamos uma pesquisa anônima sobre satisfação no local de 
trabalho com 264.963 funcionários de fornecedores (um aumento 
de 90% em relação a 2020) em 191 instalações. Como resultado 
dessa ação, 3.944 medidas foram tomadas pelos fornecedores 
em resposta aos comentários dos funcionários, como oferecer 
melhores alternativas de transporte, aumentar salários e bônus, 
ampliar as opções de refeição e aprimorar as habilidades de 
gerentes iniciantes.

Também lançamos uma campanha de conscientização sobre os 
canais de denúncias de terceiros para mais de 220 mil profissionais 
de fornecedores na China e planejamos expandir essa iniciativa 
para outros países. Ela resultou em um aumento imediato de 22% 
no uso desses canais de ouvidoria dos trabalhadores.

Desde 2008, mais de 23,6 milhões de pessoas na nossa 
cadeia de fornecimento receberam treinamento sobre direitos 
trabalhistas, abrangendo normas trabalhistas internacionais, leis 
trabalhistas locais, saúde e segurança ambiental, e salvaguardas 
de direitos trabalhistas e humanos exigidas pelo nosso Código e 
Padrões. Em 2021, lançamos uma nova plataforma digital nova 
para oferecer treinamentos melhores diretamente aos funcionários 
dos fornecedores com base nas contribuições enviadas por meio 
de grupos de foco.
Ainda demos continuidade à nossa parceria com a organização de 
desenvolvimento internacional Pact para conscientizar por meio 
de capacitação mais de 77 mil mineiros, jovens e funcionários 
públicos nas comunidades mineradoras da República 
Democrática do Congo (RDC) a respeito dos seus direitos.

Em 2021, apoiamos mais de 60 organizações no mundo todo, 
incluindo defensoras de direitos humanos e do meio ambiente 
que atuam nas próprias comunidades. Isso inclui o Fundo 
Global pelos Direitos Humanos, que apoia ativistas de linha 
de frente atuantes em uma variedade de temas relativos a 
direitos econômicos e sociais em comunidades mineradoras, e 
a Thomson Reuters Foundation, que presta apoio a jornalistas 
de direitos humanos, dedicados à promoção da liberdade de 
imprensa, desenvolvimento de economias mais inclusivas e 
fomento dos direitos humanos.

Também continuamos apoiando mecanismos de denúncia na 
República Democrática do Congo (RDC), graças aos quais as 
pessoas dentro e fora das comunidades mineradoras podem 
fazer denúncias anônimas relacionadas a extração, comércio, 
manuseio e exportação de minerais.

Apoio aos defensores locais dos 
direitos humanos e do meio ambiente

Proteção dos trabalhadores com 
maior conscientização sobre seus 
direitos

Mais voz para os trabalhadores

Prosseguimos realizando avaliações independentes 
terceirizadas com foco nos fornecedores que não fazem 
parte do processo de fabricação. Também seguimos 
expandindo a aplicação do nosso Código e Padrões aos 
fornecedores que apoiam nosso crescente negócio de 
serviços, como o Apple TV+ e o Apple Fitness+, bem como 
alguns desenvolvedores de projetos de energia renovável e 
provedores de serviço.

Responsabilidade que cresce com 
nossa empresa

Por meio de um amplo mapeamento de agências de emprego 
na nossa cadeia de fornecimento, identificamos 1.182 atendendo 
482 instalações em 32 países. Dos mais de 870 mil profissionais 
que essas agências representam, mais de 427 mil trabalham 
nas linhas de produção da Apple. Começamos a exigir também 
que fornecedores em potencial na Índia, Coreia do Sul, Malásia, 
Taiwan, Tailândia e Vietnã passem por mapeamento de agências 
e treinamento sobre recrutamento responsável como parte do 
nosso processo de seleção de fornecedores. 

Juntamente com a Organização Internacional para as Migrações 
(OIM), nossa parceira estratégica, também expandimos o 
treinamento sobre o Manual de Recrutamento Responsável 
para mais de 39 instalações de fornecedores adicionais em 
10 países, beneficiando cerca de 77 mil profissionais em todo o 
mundo.

Apoio aos trabalhadores durante 
todo o processo de recrutamento

→ Continue lendo na página 30 → Continue lendo na página 38 → Continue lendo na página 40

→ Continue lendo na página 42→ Continue lendo nas páginas 38 e 70

Consultamos 1.600 funcionários de fornecedores para 
desenvolver mais ferramentas, recursos e informações sobre 
saúde mental, dieta e exercícios, relaxamento, higiene pessoal 
e sono. No Vietnã, 7.900 funcionários de fornecedores 
receberam informações e assistência importantes sobre saúde 
reprodutiva como resultado do nosso programa de saúde da 
mulher. 

Para também ajudar os fornecedores a priorizar a saúde mental 
dos funcionários, firmamos parceria com uma universidade 
de ponta e especialistas para entrevistá-los e entender 
suas necessidades. Como parte dessa colaboração, os 
fornecedores trabalharam com especialistas para desenvolver 
planos de ação com base em dados agregados anônimos e 
oferecer recursos melhores em toda a instalação.

Apoio aos funcionários dos 
fornecedores promovendo saúde 
e bem-estar

→ Continue lendo na página 51
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Em reconhecimento à nossa liderança em segurança química, 
recebemos o prêmio Safer Choice Partner of the Year da 
Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA pelo segundo 
ano consecutivo. 

Isso inclui colaborar com várias organizações líderes em 
integrar substâncias químicas ecológicas e mais seguras para 
fomentar seu uso no setor de manufatura em todo o mundo. 
Também envolve trabalhar com o IPC para desenvolver um 
novo padrão para definir com mais clareza o que constitui 
produtos de limpeza “ecológicos” usados na fabricação 
de eletrônicos e firmar parceria com a Clean Production 
Action (CPA) para lançar uma nova certificação para avaliar 
a segurança de produtos de limpeza usados na indústria de 
eletrônicos e outras. Estamos atuando com a Chem FORWARD 
para manter uma lista pública de produtos de limpeza 
que atendem ao padrão CPA, tornando mais fácil para os 
fornecedores escolherem produtos de limpeza mais seguros.

Somos signatários fundadores do programa Toward Zero 
Exposure da Clean Electronics Production Network (CEPN), 
uma plataforma pública para empresas do ramo de eletrônicos 
se comprometerem e relatarem seus esforços para eliminar 
a exposição de profissionais a produtos químicos perigosos 
durante a fabricação.

Proteção dos trabalhadores por 
meio do uso de produtos químicos 
mais seguros

→ Continue lendo na página 53

Além de iniciar o desenvolvimento de um novo guia de 
cultura de segurança, lançamos diretrizes abrangentes para 
122 principais instalações de fornecedores, estabelecendo 
nossas exigências de segurança contra incêndio em processos 
de anodização e galvanização.
Fornecemos suporte especializado e personalizado a 
212 unidades para continuar promovendo aprimoramentos 
na segurança das máquinas em toda a nossa cadeia de 
fornecimento a fim de identificar deficiências e ajudá-los a 
melhorar nessa área.
Também coletamos dados de segurança e produtos 
químicos de mais de mil instalações, identificando os usados 
nesses locais, além de informações sobre os processos de 
armazenamento e manuseio, e as medidas implementadas 
para garantir a segurança das trabalhadoras e trabalhadores.

Criação de uma cultura de 
segurança

→ Continue lendo na página 49

Fizemos grandes avanços em 2021 em direção ao nosso 
objetivo de usar apenas materiais de origem responsável, 
reciclados e renováveis para produzir nossos produtos e 
embalagens.

Isso inclui 100% de metais de terras raras reciclados nos ímãs 
dos principais componentes de produtos como MacBook Pro, 
iMac, iPhone 13, iPad (9ª geração), Apple Watch Series 7, 
HomePod mini e AirPods (3ª geração).

Os principais componentes do iPhone 13 usam ouro 100% 
reciclado, incluindo a superfície da placa lógica principal e a 
fiação das câmeras frontal e traseira. Todos os modelos da 
linha de iPad agora têm estrutura de alumínio 100% reciclado, 
o que nos aproxima do nosso objetivo de depender cada vez 
menos de materiais extraídos para fabricar nossos aparelhos.

Também alcançamos uma grande inovação ao produzir uma 
bateria cujos principais minerais foram obtidos e reciclados de 
forma 100% responsável, incluindo o cobalto e lítio.

Ciclo de materiais

→ Continue lendo na página 61

Como parte do investimento de US$ 50 milhões no nosso Fundo de 
Desenvolvimento de Funcionários de Fornecedores, estabelecemos 
o Centro de Educação da Apple, que inicialmente apoiará nossa 
cadeia nos Estados Unidos, China, Índia e Vietnã, com o objetivo de 
beneficiar mais de 100 mil funcionários de fornecedores com novas 
possibilidades de aprendizado até 2023. Essas oportunidades novas 
incluirão treinamentos sobre liderança, certificações técnicas e cursos 
de programação, robótica e fundamentos avançados de fabricação.

Em 2021, nossos cursos de programação em Swift tiveram um 
aumento significativo no número de graduados em programação 
avançada graças ao nosso novo modelo de aprendizado híbrido, que 
combina aulas presenciais com webinars online. Desde 2017, um total 
de 15.852 funcionários de fornecedores se formaram no programa e, 
em 2021, os participantes usaram suas habilidades de programação 
para desenvolver e lançar  
14 apps na App Store da Apple.

Capacitação dos funcionários 
dos fornecedores por meio de 
oportunidades educacionais

→ Continue lendo na página 56

10



→ Continue lendo na página 82

Água limpa e segura é um recurso comum precioso que 
todas as pessoas têm o direito de acessar. Desde 2013, os 
fornecedores participantes do nosso Clean Water Program 
economizaram juntos mais de 189 bilhões de litros de água em 
10 países e regiões, ajudando a garantir o abastecimento das 
comunidades onde nossos aparelhos são fabricados.

Também continuamos promovendo a gestão da água em 
toda a nossa cadeia de fornecimento, que se estende além 
das instalações dos fornecedores. Desde 2018, 17 locais de 
fornecedores conquistaram a rigorosa certificação da Alliance 
for Water Stewardship (AWS), incluindo quatro unidades 
no ano fiscal de 2021. Também firmamos um Memorando 
de Entendimento (MOU) com o Suzhou Industrial Park 
Administration Committee e o TEDA Eco Center para ajudar 
a tornar o Suzhou Industrial Park, em Suzhou, na China, o 
primeiro parque industrial do mundo a obter certificação da 
Alliance for Water Stewardship. Dos mais de 1.700 fabricantes 
que operam no local, 11 são fornecedores da Apple e ajudam a 
promover ainda mais a gestão responsável da água em todo o 
setor.

Gestão responsável de recursos 
hídricos para o planeta e as 
comunidades

Por meio de um amplo mapeamento de agências de emprego 
na nossa cadeia de fornecimento, identificamos 1.182 
atendendo 482 instalações em 32 países. Dos mais de 870 mil 
profissionais que essas agências representam, mais de 427 mil 
trabalham nas linhas de produção da Apple. Começamos 
a exigir também que fornecedores em potencial na Índia, 
Coreia do Sul, Malásia, Taiwan, Tailândia e Vietnã passem por 
mapeamento de agências e treinamento sobre recrutamento 
responsável como parte do nosso processo de seleção de 
fornecedores. 
Juntamente com a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM), nossa parceira estratégica, também 
expandimos o treinamento sobre o Manual de Recrutamento 
Responsável para mais de 39 instalações de fornecedores 
adicionais em 10 países, beneficiando cerca de 77 mil 
profissionais em todo o mundo.

Apoio aos trabalhadores durante 
todo o processo de recrutamento

→ Continue lendo na página 74

À medida que avançamos em direção à nossa meta de usar 
apenas materiais reciclados e renováveis nos nossos produtos 
e embalagens, continuamos obtendo matérias-primas com 
responsabilidade desde a origem. Todas as fundições e 
refinarias de estanho, tungstênio, tântalo, ouro (3TG), cobalto 
e lítio identificadas na cadeia de fornecimento da Apple 
participaram de auditorias terceirizadas independentes. O 
objetivo foi avaliar e identificar riscos à população, ao meio 
ambiente, aos direitos humanos e à governança.

Nossa Avaliação da Preparação para Riscos (RRA) continua 
sendo usada por empresas no setor de downstream, refinarias 
no setor de upstream e mineradoras em toda a indústria por 
meio da Responsible Minerals Initiative (RMI), com 366 RRAs 
concluídas em 2021, em comparação com 341 no ano anterior.

Por meio da nossa parceria com a Pact, continuamos apoiando 
as comunidades mineradoras dentro e fora das regiões onde 
as matérias-primas para nossos produtos são obtidas. Isso 
inclui o apoio ao programa WORTH da Pact, que fornece 
às comunidades mineradoras locais da RDC acesso ao 
conhecimento financeiro.

Aquisição responsável de materiais  
e apoio às comunidades locais

→ Continue lendo na página 68

No ano fiscal de 2021, os fornecedores do Zero Waste Program 
da Apple deixaram de enviar 491 mil toneladas de resíduos que 
acabariam em aterros, elevando o total para 2,01 milhão de toneladas 
desde 2015. Isso inclui todas as nossas instalações de montagem 
final do iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods, HomePod 
mini e Beats, que seguem sem produzir nenhum resíduo. O número de 
unidades de fornecedores que participam do programa passou de 55 
no ano fiscal de 2020 para 215 em 12 países no ano fiscal de 2021. 

Em parceria com a organização certificadora UL, fomos pioneiros 
no setor com o primeiro programa de garantia de sistemas de 
gerenciamento de resíduos zero da cadeia de fornecimento. Ele 
verifica o programa de desperdício zero de empresas ao nível dos 
sistemas, não ao nível individual, permitindo uma adoção muito 
mais rápida de práticas de eliminação de resíduos por parte dos 
fornecedores. 

Eliminação do desperdício dos 
processos de fabricação e das 
comunidades locais 

→ Continue lendo na página 87
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Anunciamos um Fundo de Desenvolvimento de Funcionários de Fornecedores de 
US$ 50 milhões, para dar voz às trabalhadoras e trabalhadores e ampliar o acesso a 
oportunidades de aprendizado e desenvolvimento de habilidades para mais pessoas na 
nossa cadeia de fornecimento e comunidades vizinhas.
Parte desse compromisso apoiará programas 
trabalhistas novos e mais amplos, beneficiando mais 
de 3,5 milhões de profissionais de fornecedores em 
mais de 40 países com a ajuda dos nossos parceiros 
estratégicos, como a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM).

Com base na nossa longa história de proteção 
dos direitos humanos e trabalhistas e como parte 
desse compromisso, vamos atuar ao lado dessas 
organizações líderes para desenvolver as seguintes 
ações. Criar e promover treinamentos em direitos 
trabalhistas e ferramentas digitais de excelência. 
Dar mais voz aos trabalhadores e ampliar os canais 
de denúncia para garantir uma comunicação mais 
eficaz entre a gerência e os funcionários. Promover os 
direitos fundamentais além da cadeia de fornecimento 
da Apple, incluindo nosso programa de Recrutamento 
Responsável de Trabalhadores. Investir em novas 

parcerias estratégicas para capacitar ainda mais os 
recursos humanos dos fornecedores e impulsionar 
melhorias nas proteções trabalhistas em todo o setor.

Embora a Apple já ofereça programas presenciais e 
virtuais de educação, desenvolvimento profissional 
e aprimoramento desde 2008, com o lançamento 
do Centro de Educação da Apple, esse novo 
compromisso marcará uma expansão significativa no 
escopo desses cursos para beneficiar as pessoas na 
nossa cadeia de fornecimento e nas comunidades 
vizinhas. A iniciativa expande nossos programas 
educativos atuais e reforçará os programas existentes 
para funcionários de fornecedores. Além de adicionar 
conteúdos interessantes e novos e, ao mesmo tempo, 
fornecer uma plataforma escalável para desenvolver 
as habilidades necessárias para o futuro do trabalho 
na nossa cadeia de fornecimento e nas comunidades 
vizinhas. 

Com o lançamento inicial nos Estados Unidos, 
China, Índia e Vietnã, esperamos que mais de 100 
mil empregados de fornecedores se beneficiem 
das novas oportunidades de aprendizado até 2023, 
abrangendo treinamentos de liderança e certificações 
técnicas, aulas de programação, robótica e 
fundamentos avançados de fabricação.

Nossos valores em ação   Expansão do acesso a 
direitos trabalhistas e oportunidades educacionais 
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O mundo ainda está se adaptando à pandemia de COVID-19, e nós continuamos 
priorizando a saúde e a segurança. Nossas parcerias duradouras com os 
fornecedores continuam sendo importantes para ajudar nossos clientes em todo o 
mundo a se manterem conectados usando produtos e serviços novos e inovadores.
Trabalhamos em conjunto com nossos fornecedores 
para garantir que todas as precauções necessárias 
para manter a segurança das pessoas no trabalho 
sejam tomadas. Essas ações também são 
acompanhadas de melhorias permanentes nos 
requisitos para fornecedores, sempre colocando a 
saúde e a segurança em primeiro lugar. 

Padrão de Preparação e Resposta a 
Doenças Infecciosas dos Fornecedores
Nosso Código e Padrões descrevem nossos 
parâmetros para fornecedores nas áreas de direitos 
humanos e trabalhistas, saúde e segurança, meio 
ambiente, sistemas de gerenciamento e ética. Em 
2020, melhoramos esses requisitos para abordar 
especialmente a Preparação e Resposta a Doenças 
Infecciosas (IDPR). Ela contém um conjunto de novas 
exigências com base na experiência que tivemos 
durante a pandemia que ajudará nossos fornecedores 
a se prepararem para tomar medidas em caso de 
surtos de doenças infecciosas nas suas instalações. 
Como parte da implementação da IDPR no ano 
fiscal de 2021, realizamos mais de 200 avaliações 
especializadas locais e remotas para verificar a 
conformidade dos fornecedores com os protocolos de 
controle da COVID-19 e promover melhorias quando 

necessário. Também distribuímos regularmente 
orientações de saúde e segurança em relação à 
COVID-19 e compartilhamos práticas recomendadas 
com fornecedores em toda a cadeia de fornecimento.

Garantia dos direitos trabalhistas durante a 
pandemia de COVID-19
Com o intuito de proteger os direitos, a saúde 
e a segurança dos trabalhadores e ajudar os 
trabalhadores migrantes que tiveram suas vidas 
afetadas pela pandemia, fizemos uma parceria com 
a Organização Internacional para as Migrações (OIM), 
a principal organização do mundo a atender esses 
profissionais.

Para isso, trabalhamos com fornecedores nos 
casos em que precisam providenciar acomodação 
temporária aos funcionários. A OIM avaliou os 
alojamentos para garantir que atendessem aos 
seus padrões e aos da Apple, além dos padrões e 
práticas recomendadas internacionais, e assegurar a 
liberdade de circulação dos trabalhadores. Nossos 
fornecedores também estão trabalhando em 
estreita colaboração com as autoridades locais 
para fornecer testes regulares de COVID-19 para os 
funcionários que vivem no local e desenvolver planos 
que permitam a reabertura segura das instalações, 
mantendo sempre a saúde e a segurança dos 
profissionais e da comunidade em primeiro lugar.

Apoio às comunidades mineradoras
Durante a pandemia de COVID-19, continuamos 
ajudando as comunidades em todos os níveis da 
nossa cadeia de fornecimento por meio da parceria 
de longa data com a organização de desenvolvimento 
internacional Pact. 

Com o apoio da Apple, a Pact preparou e coordenou 
uma série de atividades para evitar a propagação da 
COVID-19 em várias comunidades mineradoras da 
República Democrática do Congo (RDC). Por exemplo, 
a compra e distribuição de produtos de higiene 
pessoal e máscaras feitas por formandos do programa 
de aprendizagem da Pact, além do compartilhamento 
de informações sobre medidas preventivas como uso 
de máscaras, lavagem das mãos e distanciamento 
social. 

A Pact, junto com as comunidades locais, também 
organizou oficinas de treinamento para representantes 
comunitários com o objetivo de aumentar a 
conscientização sobre sintomas, estratégias de 
prevenção e técnicas de comunicação para melhorar 
os resultados de saúde. Desde o início do programa, 
em dezembro de 2020, essa iniciativa alcançou mais 
de 50 mil pessoas por meio de conversas individuais e 
discussões em grupo sobre prevenção da COVID-19.

Compartilhar nossa estratégia de resposta  
à pandemia com a indústria

Continuamos compartilhando nossas ferramentas 
e práticas recomendadas com outras pessoas por 
meio do Manual de Combate à COVID-19 da Apple. 
Esse conjunto de recursos, que inclui ferramentas de 
planejamento, modelos de sinalização e um podcast 
com especialistas da Apple, foi compartilhado por 
meio da Responsible Business Alliance com mais 
de 170 empresas que empregam diretamente mais 
de seis milhões de pessoas e operam cadeias de 
fornecimento em 120 países.

Nossos valores em ação   Atualização sobre nossa 
estratégia de combate à COVID-19 
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Nossa abordagem para 
manter os fornecedores 
engajados e 
responsáveis

Os mais altos
padrões para nós
e nossos fornecedores

01

Seção

Nosso compromisso com as pessoas e o planeta abrange toda 
a cadeia de fornecimento — da fabricação aos serviços e aos 
muitos locais onde nossos fornecedores operam. Colaboramos 
estreitamente com eles para manter os mais altos padrões e 
garantir a segurança e a dignidade das pessoas na nossa cadeia de 
fornecimento, além de proteger o meio ambiente em todos os locais 
onde os produtos Apple são fabricados.
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Política de Direitos Humanos da Apple
Mantemos nosso compromisso de respeitar, em 
nossas operações comerciais, os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos conforme 
estabelecido na Carta Internacional de Direitos 
Humanos das Nações Unidas (ONU) e na Declaração 
sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do 
Trabalho. Nossa abordagem em defesa dos direitos 
humanos na nossa cadeia de fornecimento é baseada 
nos Princípios Orientadores sobre Empresas e 
Direitos Humanos da ONU (POs). Realizamos a 
devida auditoria dos direitos humanos e ambientais 
na nossa cadeia de fornecimento para identificar e 
mitigar riscos. Também nos esforçamos para corrigir 
os possíveis impactos adversos, acompanhar e avaliar 
o avanço e relatar os resultados.

Nosso Conselho de Administração adotou a Política 
de Direitos Humanos da Apple e é responsável por 
supervisioná-la e revisá-la. O vice-presidente sênior 
e consultor jurídico geral da Apple é responsável por 
sua implementação e relata nosso progresso e as 
principais questões ao Conselho e seus comitês.

A Apple exige que todo o pessoal efetivo ou em 
estágio conclua o treinamento anual obrigatório 
de Conduta nos Negócios, que abrange os 
principais pontos de conduta no local de trabalho, 
conflitos de interesse, presentes, confidencialidade, 

Nossa Política de Direitos Humanos descreve como 
tratamos todas as pessoas, incluindo clientes, 
equipes, parceiros de negócios e pessoas em 
todos os níveis da nossa cadeia de fornecimento. 
Adotamos uma visão muito abrangente dela e 
reconhecemos plenamente as responsabilidades 
subsequentes. Consideramos que essa cadeia de 
fornecimento inclui todos os aspectos de projeto, 
fabricação, entrega, suporte e reciclagem dos 
produtos Apple, bem como nossas lojas Apple Store 
e todos os serviços e operações que fazem parte 
desse ecossistema. 

concorrência, privacidade e a Política de Direitos 
Humanos da companhia. Cada funcionária e 
funcionário recebe de duas a cinco horas de 
treinamento por ano, dependendo do local e dos 
riscos e responsabilidades do cargo. Oferecemos 
outros canais para responder às dúvidas e abordar 
preocupações, incluindo a Business Conduct 
Helpline e o site de Conduta nos Negócios, que 
permitem que os funcionários relatem problemas de 
forma anônima.

Além disso, todos os anos as equipes da Apple 
recebem informações sobre nosso Código e Padrões 
e sobre o processo de denúncia de problemas na 
cadeia de fornecimento. 

Os mais altos padrões

01 Os mais altos padrões para 
nós e nossos fornecedores
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Os melhores produtos são sempre resultado da colaboração 
com fornecedores em todo o mundo. Projetamos nossos 
produtos na Califórnia e trabalhamos com uma cadeia global 
de fornecedores para fabricá-los, cada um trazendo para 
o processo experiências e serviços incomparáveis. No ano 
fiscal de 2021, realizamos avaliações em mais de 50 países e 
regiões para garantir que os fornecedores em todos os lugares 
atendam aos nossos altos padrões.

Os melhores  
produtos 
no (e do) 
mundo
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O Código de Conduta dos 
Fornecedores da Apple e os 
Padrões de Responsabilidade 
dos Fornecedores descrevem os 
requisitos que regem nossa cadeia 
de fornecimento quanto aos direitos 
trabalhistas e humanos, saúde e 
segurança, meio ambiente, ética e 
sistemas de gerenciamento. Desde 
2005, atualizamos todos os anos 
nosso Código e Padrões. Eles são 
publicados no nosso site em 15 
idiomas e apresentados a todos os 
fornecedores.

Os mais altos 
padrões. 
Aplicados 
em todos os 
lugares.
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O Código de Conduta dos Fornecedores da Apple 
(o “Código”) e os Padrões de Responsabilidade 
dos Fornecedores da Apple (os “Padrões”) 
baseiam-se na nossa Política de Direitos Humanos 
e descrevem as exigências que fazemos aos 
fornecedores nas áreas de direitos humanos e 
trabalhistas, saúde e segurança, meio ambiente, 
sistemas de gerenciamento e ética. Nosso Código e 
Padrões estão publicados no nosso site e disponíveis 
em 15 idiomas. 

Os Padrões definem nossas exigências e explicam em 
detalhes as ações que nossos fornecedores devem 
tomar para estar em conformidade com nosso Código. 
Eles abrangem uma ampla variedade de tópicos 
de direitos humanos, incluindo antidiscriminação e 
abuso, proibição de trabalho infantil, proteção de 
jovens e estudantes, gerenciamento de jornadas de 
trabalho, salários, benefícios, contratos, liberdade 
de associação e negociação coletiva e aquisição 
responsável de materiais.

Trabalhamos em estreita colaboração com muitos 
especialistas em toda a companhia, incluindo 
designers de produtos e serviços e gerentes de 
instalações, para avaliar e atualizar nosso Código e 
Padrões todos os anos. O objetivo é abordar riscos 
emergentes, incorporar novos requisitos legais 
e práticas recomendadas do setor e refletir as 

A Apple está empenhada em criar uma cadeia 
de fornecimento que proporcione a segurança, 
a dignidade e o respeito de todas as pessoas 
e a proteção do planeta em todos os lugares 
onde nossos negócios tenham impacto. Essa 
responsabilidade vai muito além de garantir 
a conformidade. É uma responsabilidade 
compartilhada entre a Apple e os fornecedores 
de colocar as pessoas em primeiro lugar, 
mantendo os mais altos padrões, abordando e 
remediando rapidamente quaisquer problemas 
quando ocorrerem e comprometendo-se a 
melhorar de maneira contínua para evitar que 
ocorram novamente.

necessidades das funcionárias e funcionários dos 
fornecedores em um ambiente operacional dinâmico. 
Atuamos junto a várias partes interessadas, como 
detentores de direitos, organizações da sociedade 
civil, especialistas acadêmicos e parceiros de 
programas, para garantir que nossas diretrizes 
reflitam os parâmetros atuais de trabalho, direitos 
humanos, saúde e segurança e meio ambiente 
internacionalmente aceitos.

Consulte a página 21 para saber mais sobre as 
atualizações de 2021 do nosso Código e Padrões.

Como trabalhamos com os fornecedores 
Para saber mais sobre nosso Código e Padrões e como 
os implementamos com nossos fornecedores, leia:  
Como trabalhamos com os fornecedores.

Responsabilidade global significa 
oportunidade mundial

01 Os mais altos padrões para 
nós e nossos fornecedores
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Melhoria contínua por meio da colaboração 
contínua das partes interessadas
Como parte de uma abordagem abrangente para 
identificar e prevenir riscos, ao longo do ano tivemos 
mesas redondas e diálogos tanto regulares quanto 
informais com organizações da sociedade civil, 
governos, ONGs, agências da ONU e outras partes 
interessadas especializadas nos temas para entender 
o que estamos fazendo bem, onde podemos fazer 
mais e identificar possíveis riscos e oportunidades. A 
resposta que recebemos influencia diretamente nossa 
estratégia e nossos programas e nos permite avançar 
com mais rapidez na nossa cadeia de fornecimento. 
Compartilhamos os aprendizados desse processo 
com outras empresas por meio de associações do 
setor e participação nos eventos relevantes para 
impulsionar o progresso em toda a indústria.

• Segurança de máquinas: reforçamos os 
requisitos de saúde e segurança, exigindo que 
os fornecedores conduzam avaliações de risco 
relacionadas à segurança de todas as máquinas. 
As verificações incluem rotinas de trabalho e 
tarefas ocasionais nas máquinas e medidas 
para controlar e mitigar riscos. Os fornecedores 
também são obrigados a dar instruções e 
treinamentos aos profissionais para garantir a 
operação segura das máquinas.

• Gestão de empreiteiras relacionadas a saúde 
e segurança: os novos requisitos exigem que 
os fornecedores estabeleçam e implementem 
procedimentos para gerenciar e monitorar o 
trabalho de prestadores de serviço no local de 
acordo com todas as leis e regulamentos de 
saúde e segurança aplicáveis. Isso inclui, por 
exemplo, treinamento em meio ambiente, saúde 
e segurança (EHS), realização de avaliações de 
risco e relatórios de incidentes de EHS.

• Gestão de substâncias químicas: 
aprimoramos as normas adicionando 
novas exigências às existentes para que os 
fornecedores deem maior foco ao manuseio e 
armazenamento de produtos químicos.

• Gestão do programa educacional: 
reforçamos ainda mais nossos requisitos para 
deixar claro que os fornecedores só podem 
contratar estudantes associados a programas 
de educação ou treinamento aprovados por 
instituições de ensino, e não para atender à 
demanda de mão de obra ou preencher lacunas 
de curto prazo na sua força de trabalho. Também 
fortalecemos o processo de aprovação para 
contratação de estudantes.

• Agências de Emprego Terceirizadas (TPEAs): 
reforçamos as exigências para processos de 

integração, pagamentos de bônus e anúncios 
de emprego de trabalhadores estrangeiros, bem 
como requisitos de controle e responsabilidade 
para Agências de Emprego Terceirizadas (AETs). 
Os fornecedores também são obrigados a 
garantir que seus funcionários tenham acesso 
direto às AETs pelas quais foram recrutados, seja 
por meio de um representante local da agência 
ou por um serviço online que forneça respostas 
imediatas ao contato dos empregados.

• Trabalhadores estrangeiros:  
expandimos nossa política de não cobrar 
nenhuma taxa e atualizamos os requisitos 
que limitam o custo de repatriação que as 
trabalhadoras e trabalhadores estrangeiros 
devem pagar ao rescindir voluntariamente seus 
contratos com antecedência, sem aviso prévio, 
a não mais de 60% do salário líquido mensal. 
Além de todas as taxas e despesas associadas 
a recrutamento, colocação, processamento, 
transporte e gerenciamento de trabalhadores 
estrangeiros, os fornecedores também são 
obrigados a pagar quaisquer despesas ou 
custos referentes a testes e vacinas obrigatórios, 
como os necessários para COVID-19, bem 
como alojamento e despesas relacionadas para 
profissionais estrangeiros obrigados a ficar em 
quarentena na chegada ao país de trabalho e/ou 
na repatriação. 

• Privacidade e proteção de dados: nova 
disposição do Código exige que os fornecedores 
cumpram as leis aplicáveis de privacidade, 
proteção de dados e cibersegurança.

• Segurança das informações: nova disposição 
do Código exige que os fornecedores 
mantenham um programa de segurança de 
acordo com os requisitos de Segurança da 
Informação e Privacidade de Dados da Apple.

Veja a seguir as principais atualizações feitas no nosso 
Código e Padrões em 2021. Você pode ler o documento 
completo aqui.

O Código de Conduta dos Fornecedores da Apple e os 
Padrões de Responsabilidade dos Fornecedores da Apple
Desenvolvidos em 2005 e reforçados a cada ano desde então, o Código de Conduta dos 
Fornecedores da Apple (o “Código”) e os Padrões de Responsabilidade dos Fornecedores 
da Apple (os “Padrões”) descrevem as exigências que fazemos aos fornecedores nas 
áreas de direitos humanos e trabalhistas, saúde e segurança, meio ambiente, sistemas de 
gerenciamento e ética. Esses requisitos e o acompanhamento que fazemos da nossa cadeia de 
fornecimento estão alinhados aos padrões trabalhistas e de direitos humanos internacionais, 
incluindo os da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 
Humanos da ONU (POs), bem como aos padrões das organizações de saúde e segurança líderes 
do setor. 
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Estratégia ambiental da Apple
Direitos ambientais são direitos humanos. 
Nossa estratégia ambiental abrange todos os 
aspectos de como projetamos, fabricamos, 
vendemos e reciclamos nossos produtos. 
Também envolvem os direitos trabalhistas 
e humanos, saúde e segurança e impactos 
ambientais dessas ações e decisões.

Saiba mais 
Para saber mais sobre essa estratégia e todas as 
medidas que estamos tomando para proteger o meio 
ambiente, acesse apple.com/br/environment.

Três pilares formam a base da abrangente estratégia ambiental de todo o negócio da 
Apple, incluindo operações corporativas e nossa cadeia de fornecimento. 

Mudanças climáticas
Definimos a meta de zerar 
totalmente nossa pegada de 
carbono até 2030. Planejamos 
atingir esse objetivo reduzindo 
as emissões em 75% em relação 
ao nível de 2015 e investindo em 
soluções de remoção de carbono 
para lidar com as emissões 
restantes.

•  Design com baixa emissão de 
carbono

•  Eficiência no consumo de 
energia

•  Energia renovável
•  Redução de emissões diretas
•  Remoção de carbono

Recursos

Nosso objetivo é fazer produtos 
e embalagens usando somente 
materiais reciclados ou renováveis. 
Além disso, temos o compromisso 
de fazer uma gestão responsável 
dos recursos hídricos e eliminar os 
resíduos enviados para aterros.

•  Materiais
•  Gestão responsável da água
•  Nenhum resíduo para aterros

Química mais inteligente

Por meio de inovações químicas 
e controles rigorosos, projetamos 
nossos produtos para que sejam 
seguros para qualquer pessoa que 
os monte, use ou recicle e para 
que sejam melhores para o meio 
ambiente.

•  Mapeamento e engajamento
•  Avaliação e gestão
•  Inovação

Nossa abordagem de responsabilidade ambiental leva em consideração todo o nosso negócio, incluindo 
operações corporativas e nossa cadeia de fornecimento. Ao longo deste relatório, compartilhamos a história 
por trás do avanço que tivemos nos programas ambientais da nossa cadeia de fornecimento no ano fiscal de 
2021. Para ter uma visão mais abrangente do progresso e da estratégia ambiental completa da Apple, consulte 
nosso Relatório de Acompanhamento Ambiental.
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Por meio de auditorias terceirizadas independentes, 
confirmamos se os fornecedores estão cumprindo 
nosso Código e Padrões e promovemos melhorias. 
Durante o período de relatório de 2021, realizamos 
1.177 avaliações em 52 países. Isso incluiu 886 
verificações do Código de Conduta e 291 de 
fundições e refinarias*. Desde 2007, as avaliações 
controladas pela Apple cobriram 94% dos nossos 
gastos de fabricação diretos. 

Nossa abordagem para manter os 
fornecedores engajados e responsáveis

*A Apple relata informações de avaliação de fundições e refinarias de 3TG por ano civil de acordo com os requisitos da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos 
Estados Unidos. Acesse https://www.apple.com/br/supplier-responsibility/ para consultar nosso Relatório Anual de Minerais de Conflito.

Todos os anos, essas auditorias terceirizadas 
independentes também incluem avaliações e visitas 
surpresa em caso de denúncias e acusações ou para 
verificar riscos nas instalações dos fornecedores com 
base em análises preditivas. No ano fiscal de 2021, 
conduzimos 211 acompanhamentos e investigações 
surpresa, em que as instalações dos fornecedores não 
receberam aviso prévio da nossa chegada.

Nosso objetivo é trabalhar com os fornecedores para 
melhorar seus sistemas de gerenciamento, em vez 
de simplesmente removê-los da nossa cadeia de 
fornecimento sem ajudá-los a corrigir os problemas 
encontrados. Se não estiver disposto ou não for capaz 
de melhorar suas operações para atender aos nossos 
critérios, o fornecedor pode ser removido da nossa 
cadeia. Desde 2009, removemos 24 instalações 
de fabricação e 170 fundições e refinarias da nossa 
cadeia por não estarem dispostas ou não serem 
capazes de melhorar suas operações para atender aos 
nossos critérios.

Saiba mais
Para saber mais sobre nossa abordagem quanto 
 às avaliações e ao envolvimento com os fornecedores  
consulte Como trabalhamos com os fornecedores
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capacitação, exigimos que o fornecedor se submeta 
a uma avaliação de todo o local, como o Validated 
Assessment Program (VAP) da Responsible Business 
Alliance, que analisa todas as operações de uma 
instalação, entre elas as linhas de produção da 
Apple. Esse esforço conjunto contribui para prevenir 
infrações do nosso Código e Padrões. 

As infrações mais sérias são chamadas de 
infrações graves, que incluem:
• Abuso
• Trabalho infantil
• Escravidão por dívida
• Trabalho forçado
• Falsificação de documentos
• Retaliação
• Obstrução de avaliações
• Suborno
• Ambiente perigoso para os trabalhadores, que pode 

levar a risco grave iminente, como ferimentos sérios, 
doenças, danos materiais ou qualquer perda

• Dispositivos de segurança desativados ou sistema 
de controle de perda com defeito e sem controles 
adicionais para prevenir acidentes graves

• Falha do sistema de redução de emissões 
ambientais devido à manutenção inadequada ou 
evasão deliberada

• Falta de aprovações ou controles ambientais 
necessários

• Uso de substâncias proibidas
• Descarte ilegal de resíduos perigosos

Maior impacto com um engajamento maior 
das empresas
Estamos sempre buscando oportunidades de elevar 
os padrões para nós e nossos fornecedores e de 

apoiar o desenvolvimento dos fornecedores. Uma 
forma de fazer isso é aumentar a abrangência do 
nosso controle para identificar riscos emergentes, 
promover a colaboração das empresas internamente 
no nível operacional e usar os dados para direcionar 
melhor nossos recursos e apoio.

Ao aproveitar a análise preditiva, anos de dados 
sólidos de avaliação e feedback recebido pelas 
linhas diretas de terceiros e entrevistas com os 
funcionários de fornecedores, conseguimos identificar 
melhor fornecedores que precisam de mais apoio e 
supervisão.

Em um caso, recebemos relatos de profissionais de 
um fornecedor em que a remuneração prometida 
pelos recrutadores no momento da contratação era 
diferente do que o fornecedor ofereceu ao formalizar 
o emprego. Como reclamações semelhantes foram 
apresentadas por vários funcionários na mesma 
época, suspeitamos de um problema maior nesse 
local. Por isso, fizemos uma auditoria específica no 
local, em que entrevistamos centenas de profissionais 
desse fornecedor e constatamos que as agências 
de recrutamento de trabalhadores inflavam os bônus 
de contratação para atrair mais pessoas. Também 
descobrimos que o fornecedor não havia realizado um 
controle suficiente em relação às agências. Exigimos 
que o fornecedor tomasse medidas imediatas para 
corrigir o problema, entre elas o pagamento integral, 
em até 30 dias, dos bônus pendentes aos funcionários 
afetados, o encerramento da relação de negócios com 
as agências de emprego envolvidas e a exigência de 
que o fornecedor definisse mais procedimentos de 
controle para monitorar o recrutamento pelas agências 
para prevenir a recorrência.

Para promover o alto desempenho e responsabilizar 
os fornecedores, é preciso definir processos sólidos, 
corrigir as infrações assim que elas forem detectadas 
e validar a realização das ações corretivas. Chamamos 
esses processos de Planos de Ações Corretivas e 
Verificações das Ações Corretivas.

Como resolvemos as infrações graves
As infrações graves são as mais sérias em relação 
ao Código de Conduta dos Fornecedores da Apple. 
Quando uma infração grave é identificada, avisamos o 
diretor executivo (CEO) do fornecedor, e o fornecedor 
é colocado imediatamente em observação. Esse 
período de observação começa quando a Apple 
descobre o problema e termina quando a empresa 
identifica que o fornecedor tomou todas as medidas 
corretivas. Exemplos de resultados da supervisão: 
não se envolver em novos projetos, não fazer novos 
negócios e encerrar negócios existentes com a Apple.

Além de resolver imediatamente a infração grave, 
os fornecedores devem modificar seu sistema de 
gerenciamento para solucionar a causa principal do 
problema, garantir a aplicação contínua de medidas 
preventivas para impedir a recorrência e fornecer 
soluções aos trabalhadores afetados, de acordo com 
os Princípios Orientadores da ONU.

No caso de determinadas violações do Código, como 
escravidão por dívida, infrações de horas de trabalho 
e trabalho infantil, definimos medidas adicionais que 
os fornecedores devem tomar. Elas estão descritas em 
detalhes no guia complementar: Como trabalhamos 
com os fornecedores.

Envolvemos, de maneira consistente, empresas 
independentes para avaliar os fornecedores e verificar 
se eles atendem aos nossos altos padrões. Em alguns 
casos, quando são descobertas infrações graves, 
além das avaliações terceirizadas e dos esforços de 
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a operação do fornecedor, beneficiando pessoas 
além dos negócios da Apple com o fornecedor.
Treinamento contínuo  
Oferecemos oportunidades de aprendizado e 
desenvolvimento ao dar acesso a especialistas  
no assunto e a recursos educacionais online.

Engajamento inicial  
Incorporamos nossos padrões desde os primeiros 
estágios do design e desenvolvimento de produtos. 
Isso influencia a seleção dos fornecedores, dos 
materiais e dos processos e equipamentos que 
usamos para fabricar nossos produtos. 
Avaliações do Código de Conduta  
Envolvem entrevistas com trabalhadores e gerentes, 
visitas às instalações e análise da documentação dos 
fornecedores.
Avaliações especializadas  
Os fornecedores poderão ser submetidos a outras 
avaliações especializadas com base em sua área  
de atuação ou no tipo de funcionário que empregam.
Investigações  
Investigamos logo, normalmente entre 24 e 48 horas, 
qualquer questão notificada por funcionário,  
organização não governamental (ONG) ou veículo 
de jornalismo. Depois, resolvemos os problemas de 
não conformidade, trabalhamos com os fornecedores 
para tratar da causa principal, garantimos a aplicação 
contínua de medidas preventivas e oferecemos 
soluções aos trabalhadores afetados. 
Capacitação  
Trabalhamos com os fornecedores para ajudá-los 
a corrigir imediatamente qualquer caso de não 
conformidade e a fortalecer seus sistemas de 
gerenciamento. Isso melhora o desempenho em toda 

Saiba mais
Para saber mais sobre o desempenho dos 
fornecedores em 2021, consulte “Desempenho e 
desenvolvimento dos fornecedores” na página 90.

Como promovemos nossos 
padrões em toda a cadeia 
de fornecimento
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As oportunidades de aprendizado e estágio podem ser enriquecedoras para estudantes que buscam 
complementar sua formação e renda com experiências práticas na área escolhida. Em muitos países, concluir 
um programa de aprendiz, estágio ou treinamento no cargo é um requisito formal para a graduação em cursos 
técnicos de ensino superior e instituições de treinamento profissionalizante. Muitos programas têm o apoio 
de políticas governamentais e financiamento de instituições de ensino do mundo todo para garantir o acesso 
a treinamentos e ao mercado de trabalho, além de combater o desemprego, principalmente desde o início da 
pandemia de COVID-19.

Ao mesmo tempo, estudantes que buscam 
emprego para atender aos requisitos de cursos 
profissionalizantes ou de estágios podem ficar 
vulneráveis à contratação por empregadores ou 
recrutadores que não consideram seus objetivos e 
exigências de capacitação. No ano fiscal de 2021, 
foram descobertos 10 casos de fornecedores que 
violaram nosso Código e Padrões ao contratar 
estudantes para atender à demanda de trabalho, 
com pouca ou nenhuma conexão com o programa 
educacional ou as necessidades de treinamento. 
Além disso, não observaram as exigências legais 
apropriadas em relação à remuneração, jornada 
de trabalho e segurança ocupacional. Em todos os 
casos, tomamos medidas imediatas para solucionar o 
problema com os fornecedores.

Talvez seja complicado corrigir esses casos, que 
podem exigir correções contínuas e adaptação 
de soluções, já que é mais difícil envolver os 
administradores das instituições e localizar os 
estudantes após o acontecimento. Nas situações em 
que detectamos não conformidades, trabalhamos 
com os fornecedores para ajudá-los a definir planos 
que abordassem as necessidades estudantis 
específicas, como pagamento do salário devido, 
retorno em segurança a suas casas ou escolas, 
reatribuição para vagas de trabalho que atendessem 
aos requisitos do programa educacional ou 
de treinamento e garantia de recebimento dos 
créditos universitários necessários para concluir 
os cursos e a experiência de trabalho. Depois, 
envolvemos empresas independentes para verificar 
a implementação das correções, além de entrevistar 

professores e alunos para conferir se não houve 
retaliação.

Atualizamos nosso Código e Padrões para declarar 
claramente que os fornecedores só podem contratar 
estudantes para exercer funções relacionadas a 
programas de formação ou treinamento em uma 
instituição de ensino, e não para atender à demanda 
de mão de obra nem para preencher ausências 
de curto prazo na equipe de trabalho. Também 
reforçamos o processo de aprovação para essas 
contratações.

Os fornecedores devem se inscrever antes de se 
envolver com instituições de ensino para garantir o 
gerenciamento correto dos programas de educação 
para aprendizes, estagiários e outros estudantes, 
como realizar o controle adequado da instituição de 

ensino, associar as vagas diretamente às áreas de 
estudo relacionadas e garantir a conformidade com 
as exigências legais para contratos, salários e jornada 
de trabalho. Então, verificamos a conformidade 
por meio de visitas aos locais e entrevistas com os 
trabalhadores. 

Reconhecemos que, no mundo todo, estudantes 
em idade escolar e mais velhos se inscrevem em 
programas de férias e empregos de meio período 
que não estão necessariamente relacionados às 
suas áreas de estudo. Embora haja relativamente 
poucos desses trabalhadores na nossa cadeia de 
fornecimento, os estudantes podem se candidatar 
a vagas nos fornecedores separadamente e são 
protegidos por nosso rígido Código e Padrões, assim 
como todos os trabalhadores.

Nossos valores em ação   Padrões mais rígidos 
para o gerenciamento de programas educacionais
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Aquisição responsável
Aplicamos uma estratégia abrangente para identificar 
e mitigar riscos no início dos ciclos de aquisição e 
desenvolvimento de produto. Isso inclui a avaliação 
dos candidatos a fornecedores do setor de fabricação 
e das instalações, para ajudar a garantir que os riscos 
às pessoas e ao meio ambiente sejam atenuados 
antes do início da produção. Desde o ano fiscal de 
2020, conseguimos evitar o ingresso na nossa cadeia 
de fornecimento de 9% dos possíveis fornecedores 
que, de acordo com nossa avaliação, eram incapazes 
ou não estavam dispostos a respeitar nosso 
Código e Padrões. Durante o processo de triagem, 
realizamos avaliações terceirizadas regularmente no 
local para analisar os riscos de ambiente, saúde e 
segurança (EHS) e direitos humanos e trabalhistas, 
para descobrir possíveis falhas nos candidatos a 
fornecedores antes de fazer novos negócios.

Também ampliamos nosso suporte para ajudar 
os candidatos a solucionar os problemas de 
conformidade encontrados durante o processo de 
aquisição, mesmo que eles não sejam selecionados. 
Essa extensão do programa é oferecida sem custos 
e é voluntária. Desde 2020, 68% das empresas não 
selecionadas optaram por participar do programa, o 
que contribuiu para proteger as pessoas e  
o planeta além do alcance da nossa empresa e da 
nossa cadeia de fornecimento.

Em todas as nossas atividades, trabalhamos para 
implementar nossos padrões desde as etapas iniciais 
de design e desenvolvimento de produtos. Nossos 
valores estão em cada detalhe, dos fornecedores 
que selecionamos, dos materiais usados nos 
produtos até os processos e equipamentos que 
usamos na fabricação.

Nossos valores em todo o processo
Além disso, participamos desde o início da seleção 
de fornecedores que não fazem parte do processo de 
fabricação, como serviços de limpeza e manutenção 
das lojas Apple Store. Em 2021, atualizamos o 
processo de RFI (Solicitação de informação) para 
candidatos a provedores de serviços de limpeza e 
manutenção nos EUA e Canadá, incluindo critérios 
que ajudem a identificar as empresas mais alinhadas 
aos nossos padrões e exigências.

Identificar e atenuar riscos antes do início da 
produção 
Usando as informações, os dados de avaliações e as 
pesquisas mais recentes, estamos sempre buscando 
oportunidades de fazer melhorias em todas as 
áreas, como design inicial de produtos e definição 
de processos, seleção de materiais, produção final 
e logística. Nossa abordagem tem a finalidade de 
garantir a preparação ao longo do processo de 
desenvolvimento de produtos:

•Preparação das instalações: depois que os 
fornecedores começam a trabalhar com a Apple, 
continuamos avaliando as novas instalações que 
ingressam na cadeia de fornecimento da Apple quanto 
aos riscos — e oportunidades — relacionados ao 
meio ambiente, saúde e segurança (EHS) antes da 
produção em massa. Isso inclui verificar se o Código 
e os Padrões da Apple são seguidos durante a 

Saiba mais
Leia mais sobre como implementamos nosso Código 
e Padrões em toda a cadeia de fornecimento no guia 
Como trabalhamos com os fornecedores.
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antes de começarem a produção, para entender 
os cronogramas de planejamento do trabalho e 
da produção, analisar problemas nos sistemas de 
gerenciamento do recrutamento e monitorar os 
processos de contratação para resolver as questões 
antes de se concretizarem.

Saiba mais
Leia mais sobre como selecionamos e extraímos 
materiais de maneira responsável para nossos 
produtos na seção Materiais, na página 61.

68%
dos candidatos a fornecedores não 
selecionados optaram por receber 
suporte para corrigir os problemas de 
conformidade detectados durante o 
processo de aquisição.

01
construção de novos prédios e se os compromissos 
ambientais foram cumpridos, por exemplo, a 
inscrição no Zero Waste Program, antes de iniciar a 
produção. No ano fiscal de 2021, analisamos 97 novas 
instalações como parte desse processo.

•Preparação para a fabricação: além das novas 
instalações, também analisamos os novos processos  
 de fabricação. No ano fiscal de 2021, atenuamos 
216 riscos relacionados à saúde, segurança e meio 
ambiente antes do início das operações. Isso inclui 
a garantia de proteção adequada de máquinas, 
precauções relacionadas à segurança elétrica 
e sistemas de prevenção a incêndios. Também 
analisamos 149 materiais e reduzimos os perigos, 
como a exposição dos trabalhadores a produtos 
químicos, antes de começar a produção.

Fornecer a base para o sucesso
Quando novos fornecedores começam a fazer 
negócios com a Apple, iniciamos o processo de 
integração para informá-los rapidamente sobre 
nossas exigências. Nesse processo, também 
orientamos os fornecedores para definir sistemas de 
gerenciamento abrangentes. Em 2021, expandimos 
o processo de integração para envolver os novos 
fornecedores ainda nas primeiras etapas da relação 
comercial com a Apple. Trabalhamos com eles 
depois de serem selecionados para um projeto, mas 
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Exigências que vão além da fabricação
Conforme os negócios da Apple crescem e se 
expandem para novas áreas, fazemos as devidas 
adaptações em nosso modelo de engajamento 
de fornecedores de maneira correspondente. Em 
2012, começamos a expandir as avaliações aos 
fornecedores que prestam serviços para os centros de 
atendimento e os centros de logística e reparos. Além 
disso, continuamos ampliando o escopo para conduzir 
avaliações independentes de um número crescente 
de fornecedores fora da área de fabricação. Eles 
podem incluir fornecedores de vários tipos de serviço, 
como agências de empregos que dão suporte às 
equipes em toda a Apple.

Nossos valores estão em cada decisão que tomamos, 
da criação dos nossos produtos à maneira como 
os desenvolvemos. Por isso, é essencial respeitar 
os direitos de todas as pessoas que fazem parte 
dos negócios da Apple, o que inclui as pessoas 
que fabricam os produtos e a comunidade mais 
abrangente. Esse compromisso se estende para 
todos os lugares em que nós e nossos fornecedores 
operamos e de onde extraímos materiais.

Responsabilidade que cresce 
com nossa empresa

1.177
avaliações conduzidas em 52 países.

No ano passado, aumentamos o engajamento e 
passamos a aplicar nosso Código e Padrões aos 
fornecedores que prestam apoio às mais novas 
áreas de negócios da Apple, inclusive aquelas que 
trabalham com os serviços de conteúdo como 
Apple TV+ e Apple Fitness+. Também passamos 
a abranger os provedores de serviços de energia 
renovável. Em 2021, ampliamos a aplicação do 
nosso Código e Padrões ao setor de energia limpa, 
introduzindo referências ao Código nos nossos 
contratos com os principais desenvolvedores 
de projetos e provedores de serviços de energia 
renovável.
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Para alcançar um progresso significativo, é 
necessário trabalhar em conjunto e reunir as 
melhores ideias de vários setores e regiões 
geográficas para desenvolver soluções sustentáveis 
que promovam mudanças fundamentais no nível 
dos sistemas, criando um efeito cascata para as 
pessoas e comunidades do mundo todo. Temos o 
orgulho de sermos líderes nessa área e colaborar 
com associações do setor, organizações da 
sociedade civil e iniciativas que incluem várias 
partes interessadas do mundo inteiro para promover 
melhores práticas, ouvir e aprender com as 
perspectivas e experiências de outras pessoas e 
ampliar soluções inovadoras capazes de permitir que 
todos alcancem o progresso mais rapidamente.

Alliance for Water  
Stewardship (AWS)
A AWS é uma iniciativa global que promove a 
colaboração entre empresas, governos e a sociedade 
civil, oferecendo uma estrutura e um padrão para 
demonstrar práticas de alto nível de gestão eficaz da 
água.  
—
A Apple continua trabalhando na conscientização e 
incentivando a adoção do padrão da AWS entre os 
fornecedores e outras empresas do setor, para promover 
a sustentabilidade dos recursos hídricos locais em todo 
o mundo.

A Apple é a primeira empresa de produtos eletrônicos a 
participar do conselho de administração da AWS.

A Apple participa do grupo de trabalho do setor de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da 
AWS.

ChemFORWARD
A ChemFORWARD é uma colaboração de cadeia de 
valores que trabalha para promover mais segurança 
química no design e na fabricação de produtos ao 
ampliar o acesso a dados práticos e comprovados 
sobre riscos químicos e alternativas mais seguras. 
—
A Apple é parceira de co-design da ChemFORWARD.
A Apple copreside o Grupo de Consultoria Técnica da 
ChemFORWARD.

Parcerias que aceleram o progresso

Clean Electronics Production 
Network (CEPN)
A CEPN é uma iniciativa que inclui várias partes 
interessadas e trabalha para melhorar a segurança 
química na cadeia de fornecimento de eletrônicos. 
—
A Apple é membro fundador e atua na equipe de 
Design da CEPN.

01 Os mais altos padrões para 
nós e nossos fornecedores

32



Fundo Global pelos Direitos 
Humanos
O Fundo Global pelos Direitos Humanos é 
uma instituição pública que trabalha com 
organizações locais de direitos humanos em mais 
de 25 países. 
—
A Apple formou uma parceria com o Fundo para 
apoiar ativistas, além de defensores dos direitos 
humanos e do meio ambiente.

IMPACT
A IMPACT é uma organização sem fins lucrativos 
que transforma a maneira como os recursos 
naturais são gerenciados em áreas nas quais a 
segurança e os direitos humanos estão em risco.  
—
A Apple apoiou a IMPACT no desenvolvimento 
de uma plataforma interativa para avaliar e 
rastrear riscos aos direitos humanos em cadeias 
de fornecimento de minerais, bem como o 
impacto das atividades relacionadas à cadeia de 
fornecimento no que diz respeito ao bem-estar 
social e ambiental em comunidades de mineração 
artesanal e de pequeno porte na República 
Democrática do Congo.

Organização Internacional do 
Trabalho (OIT)
A Organização Internacional do Trabalho é a 
agência da ONU dedicada ao trabalho. A OIT 
reúne governos, empregadores e trabalhadores 
para “incentivar uma abordagem centrada no 
ser humano para o futuro do trabalho por meio 
da criação de empregos, direitos trabalhistas, 
proteção social e diálogo social”. 
— 
A Apple trabalha com a OIT em uma série de 
projetos, incluindo treinamentos sobre direitos e 
iniciativas para dar voz aos trabalhadores. 
A Apple faz parte da Rede Global de Empresas 
contra o Trabalho Escravo da OIT e atua no comitê 
administrativo.

Instituto de Assuntos Públicos e 
Ambientais (IPE)
O IPE é uma organização de pesquisa sem fins 
lucrativos com sede em Pequim que se dedica 
a coletar, compilar e analisar dados ambientais 
governamentais e corporativos. Por meio de 
plataformas e parcerias, o IPE trabalha para 
buscar a transformação ambiental, incentivar a 
divulgação de informações ambientais e melhorar 
os mecanismos de governança ambiental. 
—
Como primeira empresa a alcançar o nível Master 
no Índice de Transparência de Informações das 
Empresas pelo IPE, a Apple tem o compromisso 
de engajar ativamente os fornecedores na China 
para que nos ajudem a atingir nossas metas de 
conservação de recursos climáticos e ajudem 
outras empresas do setor a fazer o mesmo.

European Partnership for 
Responsible Minerals (EPRM)
A European Partnership for Responsible Minerals 
(EPRM) é uma parceria entre a sociedade civil, a 
indústria e o governo, que promove práticas de 
extração e mineração artesanal e de pequeno 
porte responsáveis e busca melhorar as condições 
econômicas e sociais das comunidades 
mineradoras. 
—
A Apple é membro da EPRM.

Organização Internacional para 
as Migrações (OIM)
A OIM é uma agência da ONU e a principal 
especialista em migração em escala global. A 
OIM trabalha para garantir a gestão organizada e 
humanizada da migração, promover a cooperação 
internacional em questões ligadas a ela, ajudar 
na busca por soluções práticas para problemas 
relacionados à migração e oferecer ajuda 
humanitária a estrangeiros com dificuldades, 
incluindo refugiados e pessoas desabrigadas. 
— 
A Apple firmou uma parceria com a OIM para 
desenvolver nosso Manual de Recrutamento 
Responsável. A OIM também fornece treinamentos 
para fornecedores sobre o Manual.

Pact
A Pact é uma organização de desenvolvimento 
internacional que trabalha com comunidades em 
quase 40 países para acabar com a pobreza e a 
marginalização. 
—
A Apple tem uma parceria com a Pact para oferecer 
treinamentos de conscientização sobre direitos e 
programas profissionalizantes para mineradores, 
jovens e funcionários públicos nas comunidades 
próximas a áreas de mineração na República 
Democrática do Congo.

Plataforma para Aceleração da 
Economia Circular (PACE)
A PACE foi criada pelo Fórum Econômico Mundial 
e é realizada pelo World Resources Institute (WRI) 
desde 2018. A PACE reúne líderes para impulsionar 
iniciativas ambiciosas relacionadas à Agenda de Ação 
da Economia Circular, trabalhando em conjunto para 
acelerar a transição para uma economia circular.  
—
A Apple faz parte do conselho da PACE.
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Public-Private Alliance for 
Responsible Minerals Trade 
(PPA)
A PPA é uma iniciativa de vários setores para 
apoiar a ética na produção, no comércio e na 
extração de minerais da região dos Grandes 
Lagos Africanos. 
— 
A Apple atua no comitê de governança e viajou 
com a PPA para a República Democrática do 
Congo e Ruanda em 2019.

RE100
A RE100 é uma iniciativa global que reúne 
as empresas de maior influência do mundo, 
incentivando a transição para energia elétrica 100% 
renovável. 
—
A Apple faz parte do comitê de consultoria da 
RE100.

The Clean Energy Buyers 
Alliance (CEBA) 
A CEBA é uma associação para consumidores de 
energia em grande escala que busca democratizar 
a energia limpa para todos os consumidores e criar 
um futuro resiliente, com energia livre de emissões 
de carbono. 
—
A Apple atua no grupo de trabalho sobre cadeia de 
fornecimento e colaboração internacional.

Responsible Business Alliance 
(RBA)
A RBA é a maior coalizão global do setor dedicada 
à responsabilidade social corporativa nas cadeias 
de fornecimento globais.  
—
Muitas vezes ao longo do ano, a Apple trabalha 
em colaboração com a RBA e as empresas que 
formam a coalizão em iniciativas que envolvem 
todo o programa de responsabilidade dos 
fornecedores. Como membro pleno, a Apple 
desempenha diversos papéis de liderança na RBA, 
como: 

•  Parte do conselho de diretores da RBA.
•  Membro fundador e parte da diretoria da 

Responsible Labor Initiative (RLI).
•  Parte do comitê administrativo da Responsible 

Minerals Initiative (RMI).
Working Capital Innovation 
Fund (incubado pela Humanity 
United)
O Working Capital Innovation Fund é um fundo de 
capital de risco em estágio inicial que investe em 
inovações escaláveis para suprir a necessidade 
de cadeias de fornecimento mais transparentes 
e éticas, atendendo à necessidade de proteger 
trabalhadores em risco e extrair materiais de 
maneira responsável.
— 
A Apple é uma das empresas fundadoras do 
Working Capital Innovation Fund.

Responsible Minerals Initiative 
(RMI)
Parte da Responsible Business Alliance, a RMI é 
um dos recursos mais utilizados por empresas 
de diversos setores que precisam solucionar 
problemas com a extração responsável de minerais 
em suas cadeias de fornecimento. 
—
A Apple faz parte do comitê administrativo da RMI.

Responsible Labor Initiative 
(RLI)
Criada pela Responsible Business Alliance, a RLI é 
uma iniciativa de vários setores e diferentes partes 
interessadas com o propósito de garantir que os 
direitos dos trabalhadores vulneráveis ao trabalho 
forçado em cadeias de fornecimento globais sejam 
respeitados e divulgados de maneira consistente. 
—
A Apple é uma das empresas fundadoras e atua no 
comitê administrativo da RLI.

RESOLVE
A RESOLVE é uma ONG importante na área 
de sustentabilidade que promove soluções 
sustentáveis para desafios sociais, de saúde e 
ambientais críticos por meio de inovações com as 
parcerias mais improváveis e mais necessárias.  
—
A Apple firmou uma parceria com a RESOLVE e a 
Tiffany & Co. no projeto Salmon Gold, que trabalha 
com mineradores de ouro em pequena escala e 
povos indígenas em regiões remotas do Alasca, 
Yukon e Colúmbia Britânica para dar suporte a uma 
prática de mineração que ajude a restaurar rios e 
riachos, permitindo o desenvolvimento do salmão e 
de outros peixes.
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Direitos humanos 
e trabalhistas02

Seção

As pessoas vêm em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Hoje, isso é mais verdadeiro e 
importante do que nunca, principalmente porque o mundo continua a sentir o impacto da 
crise de saúde global.

Em meio a tudo isso, nosso compromisso de proteger as pessoas da nossa cadeia de 
fornecimento tem sido inabalável, baseado em um conjunto de crenças simples:

As pessoas merecem ser tratadas com dignidade e conhecer seus direitos. Elas devem 
poder se expressar se esses direitos não forem respeitados. Também devem saber e 
esperar que, quando elas falarem, nós vamos ouvir e agir.

Por fim, solucionar problemas na nossa cadeia de fornecimento não é suficiente. Estamos 
empenhados em trabalhar com outras pessoas para compartilhar lições aprendidas 
e ferramentas, aprender com seu trabalho e formar parcerias para permitir que todos 
alcancem o progresso com mais rapidez.
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Mais voz para os 
trabalhadores

Mais satisfação no local de 
trabalho

Apoio aos defensores dos 
direitos humanos e do meio 
ambiente

Recrutamento responsável de 
trabalhadores 

03 04 05 06 07 08

36



Horas de trabalho
Os fornecedores devem limitar a jornada de 
trabalho semanal a 60 horas, incluindo horas 
extras, e os trabalhadores devem ter pelo menos 
uma folga a cada sete dias. A jornada de trabalho 
semanal regular não deve exceder 48 horas. Os 
fornecedores também são obrigados a seguir 
todas as leis e regulamentos aplicáveis em relação 
às horas de trabalho e às folgas. Além disso, fazer 
horas extras deve ser opcional.

Prevenção de trabalho forçado
Os fornecedores devem garantir que nenhum trabalho 
seja realizado de maneira forçada. É estritamente 
proibida a retenção de documentos de identificação 
e de viagem oficiais das pessoas. Os fornecedores 
também devem garantir que os contratos expliquem 
claramente as condições do emprego no idioma dos 
funcionários e não devem restringir o movimento 
deles no local de trabalho ou o acesso às instalações 
fornecidas pela empresa sem motivo razoável. Os 
trabalhadores não devem ser obrigados a pagar taxas 
de contratação ou outras taxas semelhantes aos 
empregadores ou recrutadores. 

Antiassédio e abuso
Os fornecedores devem se comprometer a criar um 
ambiente de trabalho livre de assédio e abuso  sem 
nenhum tipo de ameaça ou tratamento severo ou 
desumano aos trabalhadores, incluindo, entre outros, 
abuso e assédio verbal, assédio psicológico, coerção 
mental e física e assédio sexual. 

Antidiscriminação
Os fornecedores não devem discriminar nenhum 
trabalhador com base em idade, deficiência, etnia, 
gênero, estado civil, nacionalidade, afiliação política, 
raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero, 
associação a sindicato ou qualquer outro status 
protegido pelas leis locais ou nacionais aplicáveis, 
na contratação e em outras práticas de emprego. Os 
fornecedores não devem solicitar exames médicos 
ou de gravidez, a menos que sejam exigidos pelas 
leis ou regulamentos aplicáveis ou necessários 
para a segurança no trabalho, nem devem fazer 
discriminações com base nos resultados dos testes.

Proteções para jovens trabalhadores
Os fornecedores só podem contratar menores de 
18 anos se tiverem idade superior à mínima exigida 
pelas leis aplicáveis e devem garantir que esses 
funcionários não realizem trabalhos de alto risco, de 
acordo com a Minimum Age Convention Nº 138 da 
Organização Internacional do Trabalho.
Além disso, os fornecedores não podem exigir que 
menores de 18 anos trabalhem horas extras ou em 
turnos noturnos. Os fornecedores devem garantir 
o gerenciamento adequado dos funcionários que 
estudam por meio da manutenção correta dos 
registros escolares, do controle dos parceiros 
educacionais e da proteção dos direitos estudantis, 
de acordo com a lei aplicável e o Código da Apple.

Destaques 
do Código 
de Direitos 
Humanos e 
Trabalhistas

Prevenção de trabalho infantil
Os fornecedores estão proibidos de contratar 
trabalhadores menores de 15 anos, a idade mínima 
legal aplicável para trabalho ou a idade aplicável para 
a conclusão do ensino obrigatório, o que for superior. 
Os fornecedores podem oferecer programas de 
estágio legítimos no local de trabalho com benefícios 
educacionais, de acordo com o Artigo 6 da Minimum 
Age Convention Nº 138 da Organização Internacional 
do Trabalho, ou em relação a trabalhos leves, de 
acordo com o Artigo 7 da Minimum Age Convention 
Nº 138 da Organização Internacional do Trabalho. 

Salário, benefícios e contrato
Os fornecedores devem cumprir todas as exigências 
legais relacionadas a remuneração e benefícios, 
incluindo o pagamento integral dos salários sem 
atrasos. Além disso, é proibido fazer deduções 
salariais como forma de medida disciplinar. Todo uso 
de mão de obra temporária e terceirizada deve estar 
dentro dos limites das legislações locais. 

Mecanismo de reclamação
Os fornecedores devem oferecer às equipes um 
canal de comunicação eficaz para fazer denúncias e 
devem estabelecer uma comunicação aberta entre a 
gerência e os funcionários.

Liberdade de associação e negociação 
coletiva
Os fornecedores devem permitir que seus 
trabalhadores se associem a empresas, formem 
e ingressem (ou se recusem a ingressar) em 
organizações que escolherem e façam negociações 
coletivas sem interferência, discriminação, 
represálias ou assédio.

Gerenciamento de programas 
educacionais
O fornecedor deve garantir o gerenciamento adequado 
dos programas destinados a estudantes nas suas 
instalações por meio da manutenção correta dos 
registros escolares, do controle rigoroso dos parceiros 
educacionais e da proteção aos direitos estudantis, 
de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis. O 
fornecedor deve dar suporte e treinamento apropriados 
para todos esses estudantes nas suas instalações.

02 Direitos 
humanos e 
trabalhistas

Todas as pessoas têm 
o direito de trabalhar 
em um local seguro e 
saudável e de serem 
tratadas com dignidade e 
respeito. As disposições 
sobre direitos humanos 
e trabalhistas no nosso 
Código responsabilizam os 
fornecedores em todas as 
etapas.
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Mais voz para os trabalhadores
Canais eficazes de denúncias, comunicação contínua 
entre gerentes e trabalhadores e feedback dos 
funcionários dos fornecedores são fundamentais 
para garantir o respeito e o bem-estar das pessoas 
que trabalham na nossa cadeia de fornecimento. Seja 
por meio do diálogo social e representação formal dos 
funcionários, pesquisas de satisfação sobre o local de 
trabalho, linhas diretas para contato anônimo, grupos 
focais ou entrevistas durante as avaliações anuais, o 
feedback que recebemos diretamente das equipes 
dos fornecedores nos ajuda a garantir o respeito 
aos direitos humanos e trabalhistas em toda a nossa 
cadeia de fornecimento global. Também usamos 
esse feedback para solucionar riscos emergentes, 
melhorar os treinamentos sobre os direitos 
para funcionários de fornecedores e fortalecer 
continuamente nosso Código e Padrões.

Treinar quem trabalha para os fornecedores 
nos seus direitos
O respeito pelos direitos humanos começa pela 
conscientização sobre direitos. De acordo com 
nosso Código e Padrões, os fornecedores devem 
informar os funcionários quanto aos seus direitos 
no local de trabalho. Essa sessão normalmente 
é conduzida durante a orientação para novos 
funcionários e abrange padrões internacionais de 
trabalho, leis trabalhistas locais, saúde e segurança 
ambiental e as medidas de proteção de direitos 
humanos e trabalhistas exigidas pelo nosso Código 
e Padrões. Durante o treinamento, os funcionários 
dos fornecedores aprendem sobre políticas salariais, 
de jornada de trabalho e horas extras, canais de 
comunicação e números de telefone para denúncias 
anônimas, tolerância zero a represálias e normas 
de saúde e segurança ocupacional específicas 
para o local de trabalho e a função, entre outros 
temas. Até o momento, mais de 23,6 milhões de 
funcionários de fornecedores foram informados por 
nossos fornecedores sobre seus direitos humanos e 
trabalhistas.

Em 2021, lançamos uma nova plataforma digital 
para dar treinamentos diretamente aos funcionários 
de fornecedores nos seus idiomas nativos. A nova 
plataforma contribui para identificar lacunas de 
conhecimento sobre leis trabalhistas e exigências 
do local de trabalho. Também adapta a experiência 
do usuário conforme a necessidade para ajudar a 
melhorar a compreensão do material. Organizamos 

grupos de foco com funcionários de fornecedores 
para delinear melhor o conteúdo de uma maneira que 
fosse mais envolvente e efetivo. Ampliaremos esse 
treinamento para mais instalações de fornecedores 
em 2022.

Respeito aos direitos de liberdade de 
associação e negociação coletiva
Nosso Código e Padrões estabelece nossos 
requisitos para fornecedores em relação ao direito 
dos funcionários de formar, ingressar ou se recusar 
a ingressar em organizações que escolherem e de 
fazer negociações coletivas. Isso inclui exigir que 
os fornecedores tenham políticas escritas sobre 
liberdade de associação, tenham mecanismos de 
reclamação em vigor e que negociem de boa-fé e 
cumpram os acordos coletivos assinados. Mesmo 
quando o direito à liberdade de associação e 
negociação coletiva for restringido pela legislação 
local, os fornecedores estão proibidos de interferir 
nos meios legais alternativos pelos quais os 
funcionários dos fornecedores possam se envolver 
individual e coletivamente com os empregadores sem 
interferência, discriminação, retaliação ou assédio. 
Em 2021, 580 instalações em 22 países contrataram 
trabalhadores sindicalizados e 442 instalações 
assinaram acordos coletivos de trabalho com seus 
funcionários.

Em 2021, demos continuidade à nossa parceria 
com a Organização Internacional do Trabalho, 
inclusive no Vietnã, onde trabalhamos para ajudar a 
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informar e aumentar a conscientização entre nossos 
fornecedores sobre novas medidas de proteção aos 
trabalhadores e reformas trabalhistas que estão sendo 
implementadas em todo o país, como os requisitos 
relacionados à liberdade de associação e negociação 
coletiva.

Dar voz aos detentores dos direitos
As entrevistas com os funcionários de fornecedores 
são uma parte importante de cada avaliação 
realizada. Todos os anos, conduzimos conversas 
com dezenas de milhares de funcionários, em seu 
idioma local e sem a presença de gerentes, para 
determinar se as observações dos auditores durante 
as avaliações são consistentes com a experiência 
de trabalho. No ano fiscal de 2021, apesar dos 
desafios contínuos apresentados pela pandemia de 
COVID-19, aumentamos o número de funcionários 
de fornecedores entrevistados no processo de 
avaliação para 87.626, superando em mais de 
35.000 o número de entrevistados no ano fiscal 
anterior. Consideramos qualquer forma de retaliação 
uma infração grave do nosso Código e, no ano 
passado, foram feitas mais de 42.230 ligações de 
acompanhamento para verificar se os funcionários 
de fornecedores que participaram das entrevistas 
sofreram retaliação.

Nosso Código e Padrões exige canais de 
comunicação para feedback e denúncias nas 
próprias instalações dos fornecedores. Além disso, 
fornecemos canais de comunicação externos para 
contato anônimo e o acesso direto à equipe de 
Responsabilidade dos Fornecedores da Apple a 
qualquer momento e em qualquer idioma. Sempre 
que um problema é relatado, a gerência do fornecedor 
em questão deve iniciar a investigação e resolver o 
problema imediatamente.

Em 2021, lançamos uma campanha para mais de 
220 mil funcionários de instalações de fornecedores 
importantes, com o objetivo de aumentar a 
conscientização sobre os canais de comunicação 
externos para denúncias. A campanha incluiu a 
distribuição de mais de 10 mil cartões de informações 
e panfletos, além de vídeos, estandes de informações 
no local e pôsteres colocados em torno das 
instalações participantes. No ano fiscal de 2022, a 
campanha será expandida para mais fornecedores, 
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Mais de 
23,6 mi

352.589

220.000 

funcionários de fornecedores contatados 
pessoalmente sobre suas experiências no 
local de trabalho, por meio de entrevistas 
e pesquisas de satisfação.

funcionários de fornecedores conheceram 
a campanha de conscientização dos 
canais de comunicação para denúncias. 

de funcionários de fornecedores 
receberam treinamento sobre seus 
direitos desde 2008.

2020

2021

• Ampliamos as avaliações do Código de Conduta para 
mais provedores de serviços, como os que oferecem 
suporte às lojas Apple Store, ao Mapas, à inteligência 
artificial e ao aprendizado de máquina.

• Expandimos a aplicação do nosso Código e Padrões 
aos fornecedores que prestam apoio aos serviços de 
conteúdo como Apple TV+ e Apple Fitness+.

2017

2012

2011

2008

2007

2005

• Lançamos o Working Hours Program. 

• A prática de escravidão por dívida passou a ser 
definida como uma violação grave do Código de 
Conduta.

• Lançamos o programa Worker Rights Training.

• Estendemos o Código de Conduta para os 
fabricantes de componentes no início da nossa 
cadeia de fornecimento.

• Criamos o Código de Conduta da Apple de 2005.

• As avaliações do Código de Conduta foram 
ampliadas para nossas centrais de atendimento e 
centros de distribuição e logística.

• Reforçamos as exigências de direitos humanos e 
trabalhistas quanto a salários e benefícios, prevenção 
de trabalho forçado e gerenciamento de estagiários.

Marcos do programa

mas a implementação inicial já resultou em 22% 
de aumento do uso dos canais de comunicação 
externos.

Responder aos relatos das equipes de 
fornecedores e apresentar uma solução
O feedback dos trabalhadores é fundamental para 
gerar maior transparência e proteger seus direitos. 
Também é um indicativo de que os trabalhadores 
conhecem seus direitos e confiam o suficiente 
nos canais de feedback para falar livremente sem 
medo de retaliação. Isso dá aos fornecedores a 
oportunidade de resolver problemas e fornecer 
soluções, além de nos permitir encontrar outras 
maneiras de ajudar os fornecedores a melhorar o 
desempenho.

Em 2021, os relatos que recebemos das equipes 
dos fornecedores pelos canais de comunicação 
incluíram questões relacionadas a salários e 
benefícios, relações com os funcionários, aspectos 
das instalações de fornecedores, estabilidade 
dos funcionários, saúde e segurança. Depois 
de uma investigação mais aprofundada dos 
relatos, aproximadamente 40% deles revelaram 
infrações do nosso Código. Em todos os casos, 
investigamos e trabalhamos diretamente com os 
fornecedores para promover melhorias e corrigir 
os problemas de conformidade encontrados. Os 
fornecedores implementaram uma série de ações 
em consequência do feedback dos funcionários 
recebido por esses canais, como melhorias na 
jornada de trabalho, nos processos de demissão, 
no pagamento dos bônus dentro do prazo 
esperado e no uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI).

Satisfação no local de trabalho 
melhorada 
Além de entrevistas e canais para denúncias, 
que são exigências do nosso Código e 
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Padrões, também trabalhamos com as equipes 
dos fornecedores para compreender como está 
a satisfação geral no ambiente de trabalho. Em 
2021, fizemos pesquisas anônimas com 264.963 
funcionários de fornecedores em 191 locais na 
Grande China, Índia, Irlanda, Malásia, Filipinas, 
Singapura, Reino Unido, Estados Unidos e Vietnã 
sobre suas experiências no local de trabalho, quase 
o dobro dos funcionários que participaram no último 
ano fiscal. Para identificar melhor as questões mais 
relevantes para os funcionários dos fornecedores, 
pedimos aos participantes que comentassem sobre 
diferentes aspectos do local de trabalho, como 
condições de trabalho e de vida, alimentação e 
gerenciamento. Depois, com os fornecedores, 
analisamos os resultados e desenvolvemos planos 
de ação para resolver as necessidades e queixas 
dos funcionários. Como resultado, os fornecedores 
realizaram 3.944 ações, que incluíram melhorar as 
opções de transporte, aumentar os salários e bônus, 
oferecer uma variedade maior de alimentos e mais 
oportunidades de desenvolvimento de habilidades 
para gerentes iniciantes.

Facilitar o engajamento contínuo entre 
gerentes e trabalhadores
A falta de comunicação, ou os problemas de 
comunicação, entre empregadores e funcionários 
pode levar a queixas dos trabalhadores ou baixa 
satisfação no local de trabalho. Para promover um 
ambiente com mais diálogo e responsabilização 
entre os funcionários dos fornecedores e seus 
gerentes, mantivemos nossa parceria com a SCORE 
Academy, uma organização que apoia o trabalho 
adequado nas cadeias de fornecimento globais, para 
lançar o Programa SCORE, baseado no currículo de 
treinamento desenvolvido pela OIT.  
O Programa SCORE tem a finalidade de dar suporte 
ao crescimento de pequenas e médias empresas 
e melhorar os locais de trabalho, envolvendo 
diretamente os funcionários de fornecedores na 
tomada de decisões. O programa, lançado em 

instalações de fornecedores na China, oferece 
oportunidades para representantes da gerência e 
dos funcionários encontrarem soluções conjuntas 
para os riscos relacionados ao meio ambiente, saúde 
e segurança (EHS), o diálogo no local de trabalho, 
a produtividade e problemas como prevenção do 
assédio no ambiente de trabalho.

Apoio aos defensores dos direitos humanos 
e do meio ambiente
É fundamental capacitar vozes locais e independentes 
para identificar e avaliar riscos e oportunidades 
na cadeia de fornecimento. Em 2021, apoiamos 
mais de 60 organizações, inclusive defensores de 
direitos humanos e meio ambiente que trabalham 
no mundo todo para resolver questões de direitos 
socioeconômicos nas comunidades mineradoras, 
prevenção da escravidão moderna e liberdade de 
imprensa.

Apoiamos muitas dessas organizações por meio da 
nossa parceria contínua com o Fundo Global pelos 
Direitos Humanos, uma instituição pública que 
trabalha com organizações locais de direitos humanos 
em mais de 25 países, para ajudar ativistas, liderar 
movimentos e melhorar a qualidade de vida, apoiando 
grupos e pessoas que trabalham para promover 
mudanças duradouras. Fornecemos auxílio financeiro 
aos ativistas da linha de frente e defensores dos 
direitos humanos do Fundo que trabalham em uma 
série de questões, incluindo direitos socioeconômicos 
de comunidades mineradoras, crescimento 
econômico inclusivo, defesa judicial, justiça ambiental, 
estado de direito, saúde e segurança e remuneração 
justa para as comunidades mineradoras. Em 2021, 
com o apoio da Apple, o Fundo fez parceria com 
11 organizações locais.

Como já foi vencedora do Prêmio Stop Slavery, a 
Apple cultivou uma parceria sólida com a Thomson 
Reuters Foundation, apoiando seu trabalho nos 
últimos dois anos de defesa a liberdade de imprensa, 

Em 2020, um fornecedor importante em 
Dongguan, China, tinha taxas de desgaste muito 
elevadas entre profissionais e os resultados da 
nossa pesquisa revelaram um nível baixo de 
satisfação nas equipes.
A pontuação desse local específico ficou abaixo 
da média em várias categorias da pesquisa, o 
que deixou sua pontuação geral entre os 10% 
inferiores de todas as instalações pesquisadas. 
Nossa equipe colaborou com o fornecedor 
para analisar mais a fundo os resultados e 
identificar oportunidades de melhoria que foram 
implementadas, como a oferta de alimentos 
diferentes e aumento dos salários e bônus. 
Quando fizemos uma nova pesquisa nas 
instalações, em 2021, a satisfação no local de 
trabalho havia aumentado em todas as categorias, 
resultando em um avanço de 25% na pontuação 
da satisfação geral dos funcionários e quase 6% 
de queda nas taxas de desgaste. Continuamos 
trabalhando com o fornecedor para promover 
outras melhorias.

Melhor desempenho 
dos fornecedores gera 
maior satisfação dos 
trabalhadores

Saiba mais
Leia mais sobre como implementamos nosso 
Código e Padrões em toda a cadeia de 
fornecimento no guia Como trabalhamos com os 
fornecedores.

promoção de economias mais inclusivas e defesa 
dos direitos humanos. Em 2021, com o apoio da 
Apple, 14 jovens defensores dos direitos humanos 
participaram do Changemakers Programme da 
Thomson Reuters Foundation. Esse programa 
reúne pessoas inovadoras do mundo todo, 
comprometidas em criar soluções concretas para 
questões urgentes de direitos humanos, como 
mudança climática, inclusão socioeconômica e 
liberdade de imprensa, além dos direitos digitais e 
de uso de dados.

Como parte do programa, os Changemakers 
participam de um programa de várias semanas 
voltado para conectar e capacitar os defensores da 
linha de frente e jornalistas locais independentes 
que chamam atenção para essas questões usando 
os meios de comunicação.

Também apoiamos o programa TrustLaw da 
Thomson Reuters Foundation, que fornece 
auxílio jurídico gratuito, pesquisa, treinamento, 
ferramentas e recursos para defensores dos 
direitos humanos e do meio ambiente em todo o 
mundo. Com presença em mais de 175 países, 
o TrustLaw colabora com centenas de equipes 
jurídicas que representam mais de 120 mil 
advogados para apoiar mais de 4 mil organizações 
com assistência jurídica gratuita.
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Recrutamento responsável 
de trabalhadores
Nosso compromisso com o respeito aos direitos e 
à dignidade das pessoas que trabalham na nossa 
cadeia de fornecimento começa ainda antes do 
trabalhador entrar na cadeia de fornecimento.

Proteção contra o trabalho forçado na 
nossa cadeia de fornecimento

Nosso Código e Padrões, e as proteções que 
eles oferecem, se aplicam igualmente a todos os 
trabalhadores, sem importar o cargo, a localização 
geográfica ou a forma como entraram na cadeia de 
fornecimento. Isso inclui tolerância zero ao trabalho 
forçado. 

Implementamos políticas e procedimentos rígidos 
com os fornecedores para proteger as pessoas 
contra o trabalho forçado. Entre eles, está a seleção 
de fornecedores para avaliações com base em 
fatores, como a localização geográfica, que podem 
deixá-los mais vulneráveis a infrações de trabalho 
forçado, assim como o desempenho anterior e/ou 
histórico de infrações ou denúncias. Os fornecedores 
também podem passar por mais avaliações 
especializadas de acordo com a área de atuação 
ou o tipo de funcionário, como os que empregam 
trabalhadores estrangeiros e os que se localizam 
em rotas de migração de alto risco. Nosso Código e 
Padrões também exigem que todos os funcionários 
de fornecedores tenham canais eficazes para fazer 
denúncias. Além disso, fornecemos canais de 
comunicação externos para contato anônimo e o 
acesso direto à equipe de Responsabilidade dos 
Fornecedores da Apple a qualquer momento e em 

qualquer idioma. Sempre que um problema é relatado, 
a gerência do fornecedor em questão deve iniciar a 
investigação e resolver o problema imediatamente.

É estritamente proibida qualquer forma de trabalho 
forçado em toda a nossa cadeia de fornecimento 
global. Buscamos evidências desse tipo de infração 
em cada avaliação que realizamos, inclusive nas 
avaliações que não são avisadas com antecedência. 
No ano passado, conduzimos mais de 1.100 
avaliações e não detectamos nenhum caso em que 
alguém tenha sido forçado a trabalhar na nossa 
cadeia de fornecimento. No entanto, encontramos 
dois casos em Taiwan nos quais pessoas pagaram 
taxas de contratação para garantir sua vaga, o que 
é uma violação do nosso Código. Exigimos que o 
fornecedor devolvesse a quantia paga diretamente 
aos funcionários e confirmamos o reembolso por meio 
de auditoria terceirizada.

Prevenção contra escravidão por dívida 
em nossa cadeia de fornecimento
Temos uma política de tolerância zero para escravidão 
por dívida, que é uma Infração Grave (o nível de 
violação mais crítico) do nosso Código. O pagamento 
de taxas de contratação, a retenção do passaporte 
ou de documentos de identidade ou a restrição da 
liberdade de ir e vir de um funcionário criam riscos 
evidentes em nossa cadeia de fornecimento e são 
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violações de nosso Código e Padrões. Desde 2008, 
implementamos programas líderes do setor para 
identificar e corrigir esses tipos de violação.

Fornecedores são proibidos de cobrar de quem 
empregam qualquer taxa associada a recrutamento 
e/ou contratação, mesmo que elas estejam dentro 
dos limites legais do país de operação do fornecedor 
ou do país natal da pessoa. Quando constatamos 
o recolhimento de taxas de contratação, exigimos 
que nossos fornecedores tomem medidas imediatas 
para compensar as pessoas afetadas e devolvam 
qualquer taxa de contratação cobrada diretamente 
aos funcionários. Em seguida, confirmamos esse 
reembolso por meio de auditoria terceirizada. De 2008 
até o fim do ano fiscal de 2021, nossos fornecedores 
reembolsaram US$ 33,2 milhões em taxas de 
contratação a 37.322 pessoas.

Para reforçar ainda mais a implementação de 
nosso Código e Padrões, realizamos auditorias 
especializadas contra escravidão por dívida em 
determinados ambientes de alto risco, incluindo rotas 
vulneráveis de migração de mão de obra e áreas com 
alto volume de Mão de Obra Terceirizada Estrangeira. 
Embora esse grupo — que opta por deixar o país 
natal e buscar emprego no exterior — seja apenas 
uma pequena porcentagem da nossa cadeia de 
fornecimento, ele pode correr um risco maior de pagar 
taxas de contratação, resultando em escravidão por 
dívida.

Em 2021, avaliações especializadas sobre escravidão 
por dívida foram realizadas nos Emirados Árabes 
Unidos, Filipinas, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia, 
Taiwan e Vietnã. O objetivo dessas avaliações é 
identificar e confirmar que nenhuma taxa foi paga pela 
Mão de Obra Terceirizada Estrangeira em nenhuma 
etapa do processo de seleção, bem como encontrar 
lacunas nos procedimentos de recrutamento, 
contratação e gestão desse grupo. Cada auditoria 
incluiu a verificação de documentos de fornecedores 
e agentes de recrutamento, além de entrevistas com 
agentes e com profissionais.

Nossa abordagem para o recrutamento 
responsável 
Embora as agências de emprego não sejam 
fornecedores da Apple, nosso Código e Padrões 
também se aplica. É por isso que trabalhamos com 
fornecedores e suas agências de emprego para 
garantir que tenham o treinamento e os meios para 
implementar esses requisitos nas etapas iniciais do 
recrutamento. 

Primeiro, identificamos as agências de emprego 
usadas por nossos fornecedores. Depois, 
oferecemos treinamento sobre práticas de 
recrutamento responsável para essas agências e 
nossos fornecedores. Além disso, oferecemos aos 
profissionais em contratação treinamento sobre 
seus direitos antes de saírem do país de origem e 

no momento em que chegam às instalações de 
nossos fornecedores.

Em 2020, fizemos um amplo mapeamento das 
agências de emprego para ter maior visibilidade 
dos canais de recrutamento que atuam 
internamente em nossa cadeia de fornecimento. 
Em 2021, expandimos esse trabalho com a 
identificação de 1.182 agências de emprego 
que ajudam 482 instalações em 32 países. 
Essas agências representam mais de 870.000 
profissionais, dos quais mais de 427.000 atuam 
em linhas de produção da Apple. Também 
passamos a exigir que possíveis fornecedores 
na Coreia, Índia, Malásia, Tailândia, Taiwan e 
Vietnã participem desse mapeamento e façam o 
treinamento sobre recrutamento responsável como 
parte do nosso processo de inspeção para seleção 
de fornecedores. 

Continuamos usando essas informações para 
colaborar com as agências identificadas a fim de 
oferecer treinamento direcionado e capacitação 
para aprimorar suas práticas trabalhistas, não 
apenas em prol de quem trabalha na cadeia de 
fornecimento da Apple, mas de centenas de 
milhares de pessoas em todo o mundo.

Consolidação da inspeção para 
recrutamento de profissionais locais 
A Mão de Obra Terceirizada Estrangeira foi o 
foco inicial do nosso programa de Recrutamento 
Responsável. Desde então, continuamos 
expandindo e fortalecendo nossa inspeção 
envolvendo a contratação de mão de obra local. 
Além das avaliações  do Código de Conduta, 
realizamos visitas e entrevistas  em campo com as 
agências de emprego para conferir os processos 
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2020

2021

• Ampliamos o Manual de Recrutamento Responsável 
para a indústria em parceria com a RBA.

• Fizemos um mapeamento amplo de agências de 
emprego em nossa cadeia de fornecimento.

• Expandimos o mapeamento de agências de 
emprego, quase triplicando o número de agências 
identificadas em nossa cadeia de fornecimento.

2019

2018

2017

2015

2014

2008

• Divulgamos nossa primeira declaração sobre 
escravidão moderna.

• Estabelecemos uma política que proíbe a cobrança 
de taxas de contratação.

• Iniciamos parceria com a IOM.

• Requisitos do Primeiro Código que restringem 
o pagamento de taxas de contratação pelos 
trabalhadores.

• Recebemos o Prêmio Stop Slavery da Thomson 
Reuters Foundation.

• Iniciamos parceria com a IOM para que sobreviventes 
do tráfico tenham condições de obter emprego em 
tempo integral com fornecedores da Apple.

• Identificamos rotas de migração mais vulneráveis 
para o movimento de trabalhadores estrangeiros e 
empregos na nossa cadeia de fornecimento.

• Trabalhamos com a IOM para expandir os esforços 
para conduzir treinamento de orientação na cadeia de 
fornecimento antes da partida.

• Lançamos o Manual de Controle de Recrutamento 
Responsável. 

• Expandimos o programa de oportunidades de 
emprego para sobreviventes do tráfico humano no 
Reino Unido e na Europa.

Marcos do programa

De 2008 até o fim do ano fiscal de 2021, nossos fornecedores reembolsaram 
US$ 33,2 milhões em taxas de contratação a 37.322 profissionais.
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de recrutamento diretamente e investigamos de 
maneira direcionada os processos de contratação 
de fornecedores. No ano fiscal de 2021, realizamos 
146 auditorias e investigações com esse foco, 
incluindo monitoramento de anúncios de vagas e 
eventos de recrutamento em canais de mídia social, 
para identificar práticas impróprias, como ofertas 
de emprego discriminatórias, contratação ilegal de 
estudantes e estagiários, e o não pagamento de bônus 
para assinatura de contrato.

Capacitação da nossa cadeia de 
fornecimento responsável pela limpeza
Trabalhamos continuamente para capacitar 
fornecedores de serviços de limpeza como parte 
de nossos esforços para incentivar o recrutamento 
responsável em todos os níveis da cadeia de 
fornecimento.

Desde 2015, por meio de inspeção própria, 
descobrimos que muitos dos fornecedores que 
prestam serviços de limpeza em nossas lojas 
estavam envolvidos em níveis de subcontratação, o 
que dificultava a transparência de questões como 
salários, horas de trabalho e políticas e práticas em 
relação ao tratamento de funcionários. Para resolver 
isso, limitamos a subcontratação dos serviços de 
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limpeza para apenas um nível com autorização prévia, 
uma política que está em vigor há vários anos e 
demonstrou ser eficaz.

Também examinamos regularmente os fornecedores 
de serviços de limpeza por meio de avaliações 
independentes de terceiros, para confirmar a 
conformidade com nosso Código e Padrões. As 
avaliações incluem entrevistas individuais com 
profissionais de limpeza, conduzidas no idioma nativo 
da pessoa e sem a presença de gerentes, abordando 
uma variedade de assuntos, inclusive a pontualidade 
e o pagamento do salário, se estão cientes de 
seus direitos e se têm acesso a mecanismos de 
reclamação. Por meio dessas avaliações e do 
envolvimento constante, conseguimos identificar 
lacunas e oportunidades de melhoria para nossos 
fornecedores, impactando não apenas quem trabalha 
em nossas lojas, mas todas as outras pessoas 
contratadas por esses prestadores de serviços.

Melhores práticas de recrutamento por meio 
de ferramentas e treinamento
Acreditamos que a proteção começa com o 
conhecimento dos direitos. Desde 2008, mais de 23,6 
milhões de profissionais de fornecedores receberam 
treinamento sobre seus direitos trabalhistas. No 
entanto, quando se trata de apoio durante a jornada de 
recrutamento, reconhecemos que é preciso preparar 
cada pessoa que integra esse ecossistema, incluindo 
agentes de recrutamento e fornecedores, para ter um 
papel ativo na garantia de que os direitos trabalhistas 
sejam respeitados em todas as etapas. 

Em colaboração com a Organização Internacional 
para as Migrações (OIM) e a Responsible Business 
Alliance (RBA), distribuímos nosso Manual 
de Recrutamento Responsável para todas as 
instalações de fabricação que operam nas cinco 

rotas de migração mais vulneráveis da Ásia em 
2020 e para todos os fornecedores de logística 
e de serviços de limpeza que operam no mundo 
inteiro a fim de ajudá-los a melhorar o processo de 
recrutamento. Avançamos com esse trabalho em 
2021, expandindo para mais de 39 instalações de 
fornecedor adicionais em 10 países e impactando 
quase 77.000 profissionais mundialmente, 66% deles 
atuando em linhas de produção da Apple. Em 2021, 
continuamos adicionando novas ferramentas para 
ajudar fornecedores a identificar e enfrentar riscos 
associados a outros grupos, como trabalhadores de 
remessa e terceirizados ou estudantes, estagiários e 
aprendizes. Lançamos ferramentas complementares 
para agências de emprego realizarem avaliações 
de risco e ajudamos a padronizar os processos de 
inspeção em nossa cadeia de fornecimento e no setor 
para subcontratados de agências.

Além disso, colaboramos com a Quizrr, empresa 
de tecnologia educacional, para desenvolver um 
treinamento digital sobre direitos trabalhistas na 
cadeia de fornecimento de acordo com nossos 
requisitos de recrutamento responsável. Esse 
treinamento tem como base nosso Código e 
Padrões, bem como as Convenções Fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho, e é 
destinado a profissionais, agentes de recrutamento, 
gerentes e pessoas responsáveis pela contratação 
nas instalações de fornecedores. O objetivo é 
aumentar o conhecimento e o entendimento sobre 
recrutamento responsável em todos os níveis da 
cadeia de fornecimento. O treinamento inclui módulos 
sobre práticas de emprego, políticas do local de 
trabalho, diálogo no trabalho, bem como práticas 
recomendadas para saúde e segurança em relação à 
COVID-19.

Em 2021, como parte de nosso piloto, o treinamento 
foi compartilhado com mais de 4.600 membros de 
equipes de fornecedores na Tailândia e em Taiwan, 
além de agentes de recrutamento nas Filipinas, e 
nossos planos são estender para toda a Mão de 
Obra Terceirizada Estrangeira durante a preparação 
pré-embarque no país de origem e também durante a 
orientação na chegada ao país de destino.

Promoção de padrões de recrutamento 
responsável em toda a indústria
Embora o progresso alcançado em nossa cadeia 
de fornecimento seja significativo, estamos 
compartilhando as lições aprendidas e as ferramentas 
criadas para ajudar todos a avançar mais rápido.

Em 2020, firmamos uma parceria com a RBA para 
personalizar e incrementar o Manual de Controle 
de Recrutamento Responsável. Em 2021, outras 20 
empresas que fazem parte da RBA distribuíram o 
manual nas respectivas cadeias de fornecimento, 
ajudando na capacitação de locais de trabalho em 
toda a indústria.

1.182
agências de emprego identificadas, 
ajudando 482 instalações em 32 países.

Direitos 
humanos e 
trabalhistas
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Acompanhando de perto
Conduzimos avaliações independentes e regulares de 
empresas terceirizadas que incluem avaliações sem aviso 
dos fornecedores, que verificam a conformidade com mais 
de 500 itens em nossos padrões. Isso inclui uma análise 
detalhada de documentos para garantir que todas as 
contratações e todos os registros de funcionários estejam 
corretos e em ordem. Além de avaliações especializadas a 
respeito de trabalho escravo para fornecedores em risco, 
também exigimos que muitos fornecedores participem de 
avaliações em toda a unidade, como o Validated Assessment 
Program, para verificar o desempenho em todas as atividades 
do fornecedor. Caso encontremos lacunas na conformidade 
ou nos recursos de um fornecedor, exigimos a implementação 
de um Plano de Ações Corretivas. Até hoje, nossas avaliações 
cobriram 94% das despesas diretas com fabricação. 

Investigamos cada relatório
Além de avaliar detalhadamente o desempenho de nossos 
fornecedores quanto à conformidade com nossos padrões, 
também recebemos relatórios da imprensa, de governos, 
da sociedade civil e das pessoas em nossa cadeia de 
fornecimento, além de incentivarmos que o público em geral 
comunique quaisquer problemas por meio da página
apple.com/br/supplier-responsibility. Investigamos todos 
os relatos e, com frequência, enviamos equipes da Apple ao 
local em até 24 horas.

Medidas rápidas e penalizações severas
Trabalho escravo de qualquer espécie é uma infração grave 
(o nível mais severo) de nossos requisitos. Se uma infração 
grave for descoberta, notificaremos o diretor executivo 
(CEO) do fornecedor, e o fornecedor será imediatamente 
colocado em observação até que conclua um Plano de 
Ações Corretivas. Estar em observação pode significar não 
se envolver em novos projetos, não fazer novos negócios 
e encerrar os negócios existentes. Além das penalizações 
comerciais, o fornecedor que não for capaz ou não estiver 
disposto a atender aos nossos padrões poderá ser removido 
de nossa cadeia de fornecimento. Desde 2009, removemos 
24 instalações de fabricação e 170 fundições e refinarias que 
não atendiam às nossas exigências.

Ações este ano
No ano fiscal de 2021, conduzimos mais de 
1.100 avaliações e não detectamos nenhum caso em que 
alguém tenha sido forçado a trabalhar em nossa cadeia de 
fornecimento. Encontramos dois casos em que funcionários 
do mesmo fornecedor em Taiwan pagaram taxas de 
contratação. Por exigência nossa, o fornecedor devolveu 
o dinheiro aos funcionários. Até o momento, nossos 
fornecedores reembolsaram diretamente US$ 33,2 milhões 
em taxas de contratação para 37.322 de seus funcionários.

Relatório anual “As pessoas e o 
meio ambiente em nossa cadeia de 
fornecimento“
Publicado anualmente desde 2007 (anteriormente 
conhecido como Relatório de Acompanhamento da 
Responsabilidade dos Fornecedores), esse relatório 
contém uma descrição detalhada de nosso progresso, 
desafios e planos para o futuro em todas as áreas 
contempladas pelos requisitos para fornecedores.

Leia nosso relatório anual de acompanhamento

Divulgação sobre os Esforços de Combate 
ao Tráfico Humano e Trabalho Escravo
Essa divulgação é um registro especializado, que se 
concentra especificamente em nossos esforços para 
prevenir e combater os riscos do trabalho escravo 
em toda a nossa cadeia de fornecimento. Ela abrange 
nosso processo de inspeção em todo o nosso negócio, 
incluindo fabricação, extração de materiais e bens 
e serviços. Esse relatório também demonstra nosso 
alinhamento aos Princípios Orientadores da ONU e 
atende às exigências regulatórias do Reino Unido, da 
Austrália e da Califórnia.

Leia nossa divulgação

Sempre aumentando o nível de exigência
Revisamos nossos requisitos para os fornecedores 
todos os anos, sempre aumentando o nível de 
exigência ao qual os fornecedores devem atender para 
continuar fazendo negócios conosco e publicamos as 
atualizações.

Leia o Código de Conduta dos Fornecedores 
e os Padrões de Responsabilidade dos 
Fornecedores da Apple

Veja em detalhes
Publicamos relatórios adicionais que oferecem 
um panorama transparente sobre nossa cadeia de 
fornecimento. Nosso Relatório de Minerais de Conflito 
descreve nosso trabalho para extrair materiais de modo 
responsável. Nossa Lista de Fundições e Refinarias 
divulga uma lista de todas as fundições e refinarias 
identificadas de estanho, tungstênio, tântalo (3TG), 
cobalto e lítio em nossa cadeia de fornecimento global, 
e a Lista de Fornecedores da Apple compartilha 
quais são e onde ficam localizadas as empresas que 
representam pelo menos 98% de nossas despesas 
diretas com fabricação.

Leia nossas divulgações

Como atuamos 
na prevenção do 
trabalho escravo 
na nossa cadeia 
de fornecimento
A Apple não tolera trabalho 
escravo. Nos mais de 
50 países e regiões nos 
quais nossos fornecedores 
operam, temos equipes 
de especialistas, incluindo 
empresas independentes, 
que monitoram nossos 
fornecedores e aplicam 
procedimentos de referência 
no setor para ajudar a 
garantir que ninguém seja 
forçado a trabalhar. Nossas 
políticas abrangentes são 
aplicadas antes mesmo de 
assinarmos um contrato com 
os fornecedores, e estamos 
sempre aumentando o nível 
de exigência.

Temos os mais altos 
padrões.
Eliminar o trabalho escravo começa com a definição 
e a manutenção dos mais altos padrões de exigência. 
Nossos padrões costumam ir muito além dos 
requisitos legais para proteger as pessoas contra os 
riscos do trabalho escravo.

Participamos desde o 
início.
Para cortar os riscos do trabalho escravo pela raiz, 
sabemos que nosso trabalho deve começar antes que 
as pessoas entrem em nossa cadeia de fornecimento.

Responsabilizamos 
nossos fornecedores.
Depois que implementamos medidas cuidadosas de 
prevenção, avaliações independentes feitas por empresas 
terceirizadas verificam se nossos fornecedores estão em 
conformidade com com nossos padrões. A busca por 
evidências de trabalho escravo faz parte da avaliação de 
todos os fornecedores. Caso alguma violação de nosso 
Código ou nossos Padrões seja encontrada, tomamos 
medidas imediatamente para corrigir o problema e 
melhorar as operações do fornecedor.

Acompanhamos o 
progresso e divulgamos os 
dados com transparência.
Melhorias consistentes requerem transparência e 
responsabilização. Desde 2007, publicamos relatórios 
como parte de um esforço para compartilhar nosso 
progresso e nossos desafios com toda a transparência.

Contatamos e fazemos 
parcerias com 
partes interessadas 
regularmente.
O envolvimento com partes interessadas e detentores 
de direitos é essencial para a responsabilização, 
garantindo que tomemos medidas quando necessário
e que possamos progredir rapidamente. 

Alinhados a estruturas internacionais
As políticas da Apple e nossos requisitos para os 
fornecedores estão alinhados a padrões internacionais 
de direitos humanos e trabalhistas, incluindo os da 
Organização Mundial do Trabalho, da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e 
dos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos 
Humanos da ONU (POs).

A Política de Direitos Humanos da Apple
Nossa Política de Direitos Humanos descreve como 
tratamos as pessoas, incluindo clientes, equipes, 
parceiros de negócios e pessoas em todos os níveis da 
nossa cadeia de fornecimento. 

Leia a Política de Direitos Humanos da Apple

O Código de Conduta dos Fornecedores 
e os Padrões de Responsabilidade dos 
Fornecedores da Apple
Nossos requisitos para os fornecedores contêm 
padrões rígidos relacionados ao recrutamento 
responsável de mão de obra e se aplicam a todos os 
fornecedores, protegendo trabalhadores do mundo 
todo. Vamos muito além das exigências legais em 
muitos locais ao proibir estritamente o recrutamento de 
mão de obra em regiões nas quais não é possível fazer 
o monitoramento adequado e mantendo uma política 
que proíbe taxas de contratação, pois acreditamos que 
não se deve pagar para garantir uma vaga. 

Leia o Código de Conduta dos Fornecedores da 
Apple e os Padrões de Responsabilidade dos 
Fornecedores da Apple

Embasamos nossa estratégia em um 
mapeamento detalhado
Uma estratégia eficaz requer um entendimento 
profundo sobre nossa cadeia de fornecimento. Até hoje, 
mapeamos mais de 1.000 agências de recrutamento de 
mão de obra que trabalham com nossos fornecedores 
em 32 países.

Para ter a melhor estratégia, é necessário ter 
as melhores ferramentas
O Manual de Recrutamento Responsável da Apple, 
desenvolvido em parceria com a Organização 
Internacional para as Migrações, oferece aos 
fornecedores e suas agências de recrutamento 
ferramentas fáceis de usar que os ajudam com a 
gestão e relatórios de dados, diminuindo os riscos do 
trabalho escravo antes mesmo que as pessoas entrem 
para nossa cadeia de fornecimento. Além de oferecer 
treinamento prático, disponibilizamos abertamente 
essas ferramentas para o uso de terceiros.

O poder da conscientização
Exigimos que nossos fornecedores ofereçam 
treinamento sobre direitos trabalhistas a seus 
funcionários no primeiro dia de trabalho. Isso ajuda a 
garantir que todos estejam cientes de seus direitos e 
saibam o que fazer caso eles não sejam respeitados, 
incluindo a possibilidade de entrar em contato com 
a Apple anonimamente. Trabalhadores estrangeiros, 
que representam uma porcentagem muito pequena 
das pessoas em nossa cadeia de fornecimento, 
também recebem treinamento antes de deixar seu 
país de origem e quando chegam no local de destino. 
Até o momento, nossos fornecedores já ofereceram 
treinamento sobre direitos trabalhistas a mais de 
23,6 milhões de pessoas. Além disso, no ano passado, 
trabalhamos diretamente com mais de 350 mil pessoas 
em nossa cadeia de fornecimento para saber mais 
sobre a experiência delas no local de trabalho. 

Investimento na melhoria contínua
Por meio do nosso novo Fundo de Desenvolvimento 
de Funcionários de Fornecedores, estamos investindo 
US$ 50 milhões na ampliação de programas 
criados para continuar melhorando a experiência de 
treinamento sobre os direitos, as plataformas onde os 
trabalhadores podem se expressar e as oportunidades 
educacionais dos funcionários de nossos fornecedores.

.

Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Trabalhamos de perto com a OIT em uma série de 
projetos, incluindo iniciativas relacionadas a direitos 
e que buscam dar voz aos trabalhadores. A Apple faz 
parte da Rede Global de Empresas contra o Trabalho 
Escravo da OIT e atua no comitê administrativo.

Organização Internacional para as 
Migrações (OIM)
A Apple tem parceria com a OIM em várias iniciativas, 
incluindo o desenvolvimento do Manual de 
Recrutamento Responsável e o treinamento de nossos 
fornecedores sobre esse material.

Responsible Business Alliance (RBA)
Muitas vezes ao longo do ano, a Apple trabalha em 
colaboração com a RBA e as empresas que formam a 
coalizão em iniciativas que envolvem todo o programa. 
Como membro pleno, a Apple desempenha diversos 
papéis de liderança, como fazer parte do conselho de 
diretores, ser membro fundador e atuante no comitê 
administrativo da Responsible Labor Initiative e atuando 
no comitê administrativo da Responsible Minerals 
Initiative.

Responsible Labor Initiative (RLI)
A Apple é membro fundador e atua no comitê 
administrativo da RLI, que foi estabelecida pela 
RBA como uma iniciativa de várias empresas e de 
vários setores focada em garantir que os direitos dos 
trabalhadores vulneráveis ao trabalho escravo nas 
cadeias de fornecimento globais sejam respeitados e 
defendidos de maneira consistente.

Fundo Global pelos Direitos Humanos
A Apple formou uma parceria com o Fundo para apoiar 
ativistas, além de defensores dos direitos humanos e 
do meio ambiente, empoderando vozes locais.
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Saúde, segurança 
e bem-estar03

Seção

Todo mundo tem o direito a ambiente de trabalho seguro e saudável. 
Desde as primeiras fases do design, agimos para garantir que os 
materiais, as máquinas e os processos usados na fabricação dos nossos 
produtos priorizem a saúde e a segurança das pessoas envolvidas na 
cadeia de fornecimento.

Criação de uma cultura de 
segurança

Saúde e bem-estar Proteção da saúde com 
uso de produtos químicos 
mais seguros

0201 03 04 05 06 07 08
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Licenças de saúde e segurança
Fornecedores devem obter, manter atualizadas e 
cumprir todas as permissões de saúde e segurança 
exigidas. 

Prevenção, prontidão e resposta a 
emergências
Fornecedores devem identificar e avaliar possíveis 
situações de emergência. Para cada cenário, 
eles devem desenvolver e implementar planos 
de emergência e procedimentos de resposta que 
reduzam os danos à vida, ao meio ambiente e à 
propriedade. 

Treinamento e comunicação
Fornecedores devem oferecer treinamento 
adequado em saúde e segurança no local de 
trabalho em um ou mais idiomas para que todos 
os funcionários possam entender. Informações 
relacionadas à saúde e à segurança devem estar 
claramente visíveis nas instalações. 

Prevenção de riscos à saúde e 
segurança ocupacional
Fornecedores devem atender às Especificações 
da Apple sobre Substâncias Regulamentadas  
associadas a todos os materiais e produtos 
que fabricarem e fornecerem para a Apple. 
Fornecedores devem estabelecer e implementar 
um programa documentado por escrito para 
rastrear, analisar e aprovar o uso de todos os 
produtos químicos perigosos, obter aprovação 
interna de EHS para todas as novas compras e 
manter um inventário atualizado de substâncias 
químicas. Também devem informar seus 
funcionários dos riscos de produtos químicos 
perigosos, além de métodos de controle para 
atenuar esses riscos.

Condições de trabalho e de vida
Fornecedores devem disponibilizar aos funcionários 
banheiros limpos e acessíveis e água potável. As 
instalações para refeições, preparação de alimentos 
e armazenamento dos fornecedores devem ter 
condições adequadas de higiene. Os alojamentos 
oferecidos pelos fornecedores ou terceiros devem ser 
limpos e seguros e ter espaço suficiente. 

Destaques 
do Código  
de Saúde e 
Segurança

Preparação e resposta a doenças 
infecciosas
Fornecedores devem implementar um processo 
documentado de preparação e resposta para 
identificar, avaliar e controlar a transmissão de 
doenças infecciosas no local de trabalho, além 
de monitorar as orientações dos órgãos de 
saúde relevantes para chegar à melhor maneira 
de incorporar as recomendações ao processo 
e ao plano. Esse programa deverá ser baseado 
em uma análise de riscos detalhada dos perigos 
encontrados no local de trabalho relacionados às 
doenças.

Gestão de incidentes
Fornecedores devem ter um sistema para que 
seus funcionários relatem incidentes de saúde e 
segurança e um sistema para investigar, rastrear 
e gerenciar esses relatórios. Fornecedores devem 
implementar ações corretivas para reduzir riscos, 
fornecer tratamento médico necessário e facilitar o 
retorno de seus funcionários ao trabalho. 

Um local de trabalho 
seguro e saudável é 
uma das principais 
exigências do nosso 
Código e Padrões 
e é fundamental 
para proteger as 
pessoas na cadeia de 
fornecimento.

03 Saúde, 
segurança e 
bem-estar
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Criação de uma cultura de segurança
A saúde e a segurança das pessoas que trabalham 
em nossa cadeia de fornecimento nunca foram tão 
importantes quanto diante da crise de saúde que 
está acontecendo no mundo. Ao lado de nossos 
fornecedores e de outros profissionais do setor, nós 
nos esforçamos para assegurar os  mais elevados 
padrões para manter os trabalhadores protegidos na 
função. Esses padrões incluem manuseio seguro de 
produtos químicos, preparação para emergências, 
autorizações de saúde e segurança, condições de 
vida e de trabalho e gestão de incidentes. Saúde e 
segurança também são uma parte importante de 
cada avaliação realizada, bem como a capacitação de 
nossos fornecedores.

Resposta à COVID-19 e redução de riscos
Ao longo da pandemia, buscamos com frequência 
oportunidades de ajudar, e a nossa prioridade principal 
é a saúde e a segurança de nossos funcionários, 
clientes e pessoas trabalhando em nossa cadeia de 
fornecimento. Em 2021, continuamos oferecendo 
apoio essencial a fornecedores no mundo inteiro 
para ajudar a proteger a saúde e o bem-estar de seus 
funcionários. Como parte desse suporte, realizamos 
mais de 200 avaliações no local e remotas para 
verificar se os fornecedores seguiam os protocolos de 
controle da COVID-19 e para gerar mudanças quando 
necessário. Também divulgamos regularmente 
orientações e práticas recomendadas de saúde e 
segurança em relação à COVID-19 para nossos 
fornecedores e outras empresas do setor.

Leia mais sobre nossa resposta contínua à  
COVID-19 na página 13.

Criação de uma cultura de segurança
Criar uma cultura de segurança requer estabelecer 
os mais altos padrões e constantemente elevar os 
níveis de desempenho por meio de envolvimento 
permanente e orientação coerente e clara. Investimos 
pesado nessa área, pois o tempo e o esforço 
dedicados aqui podem ter um impacto exponencial, 
ajudando a proteger pessoas em nossa cadeia de 
fornecimento e fora dela.

Em 2021, começamos a elaborar um guia de cultura 
de segurança a fim de auxiliar os fornecedores no 
desenvolvimento de uma cultura de segurança mais 
relevante e sustentável em suas instalações. Além 
disso, criamos e distribuímos diretrizes abrangentes 
para 122 de nossos principais fornecedores, 
explicando os requisitos de segurança para processos 
de anodização e banho — uma técnica de manufatura 
comum usada para revestir as superfícies de 
componentes metálicos. Esses processos exigem 
que os protocolos de segurança sejam seguidos à 
risca para manter as pessoas protegidas, incluindo 
equipamentos e funções de segurança obrigatórios, 
assim como requisitos de segurança para 
procedimentos de manutenção e trabalho a quente.

Elevando o nível para saúde e segurança por 
meio de capacitação
Saúde e segurança são uma parte importante de 
todas as avaliações que realizamos. Qualquer caso 
de não conformidade com nosso Código e Padrões 
durante uma avaliação é resolvido por meio de planos 
personalizados de ações corretivas, materiais de 
treinamento online e capacitação com especialistas 
da equipe de EHS para melhorar o desempenho dos 
fornecedores no futuro.

03 Saúde, 
segurança e 
bem-estar
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Temos uma equipe de especialistas no assunto, que 
pode orientar fornecedores de maneira qualificada em 
diversos tópicos relacionados à saúde e segurança 
— como preparação e resposta a emergências, 
segurança de máquinas, higiene industrial e 
gerenciamento de produtos químicos — para 
ajudar a preencher lacunas de desempenho usando 
assistência individual e ferramentas e treinamento 
online. Em 2021, 175 locais de fornecedores 
receberam suporte personalizado de especialistas e 
tiveram ajuda para adotar medidas que melhorem seu 
desempenho.

Além das auditorias e da capacitação contínua, 
sempre buscamos oportunidades preventivas de 
envolvimento para evitar problemas antes que se 
concretizem. Em 2020, começamos a aumentar 

a segurança de forma proativa ao detectar riscos 
relacionados às máquinas em nossa cadeia de 
fornecimento e identificar fornecedores de alta 
prioridade que precisavam de suporte adicional. Em 
2021, 212 locais de fornecedores receberam suporte 
personalizado para melhorar os recursos relacionados 
à avaliação da segurança das máquinas durante os 
processos de compra, à realização de inspeções de 
segurança antes de aprová-las e à orientação sobre 
como operá-las com segurança durante a produção e 
manutenção. 

03

2020

2021

• Melhorias nas exigências do Código e Padrões 
sobre a gestão de doenças infecciosas.

• Desenvolvemos o Guia de Segurança de Projeto 
de Máquinas para os fabricantes de máquinas 
responsáveis pela produção de gabinetes.

• Lançamos a iniciativa de segurança de máquinas.

• Desenvolvemos o guia da cultura de 
segurança para fornecedores.

2019

2017

2015

2013

2012

• Criamos o programa de Capacitação para 
Especialistas no Assunto da EHS.

•  Lançamos a EHS Academy. 

• Publicamos o Padrão de Riscos da Poeira 
Combustível.

• Adaptamos o conteúdo da EHS Academy para os 
membros da Responsible Business Alliance (RBA) e 
do Institute for Sustainable Communities (ISC).

• Lançamos o Workshop de Liderança em Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança.

• Adicionamos ao Código novas exigências sobre 
saúde e segurança ocupacional, identificação e 
avaliação de substâncias químicas, gerenciamento 
de segurança do processo, comunicação de 
acidentes com substâncias químicas e preparação e 
resposta a emergências.

• Lançamos o Banco de Dados de Licenças 
Ambientais.175

212

instalações de fornecedores receberam 
suporte personalizado de especialistas 
da Apple em tópicos relacionados a 
meio ambiente, saúde e segurança.

locais de fornecedores de alta prioridade 
recebem suporte presencial personalizado 
para ajudar a melhorar a segurança de 
máquinas.

Marcos do programa
Saúde, 
segurança e 
bem-estar
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Saúde e bem-estar
Além de proteger as pessoas em nossa cadeia de 
fornecimento, temos o compromisso de criar locais 
de trabalho em que elas possam prosperar. Isso 
significa oferecer aos funcionários e funcionárias de 
nossos fornecedores as ferramentas e os recursos 
para melhorar seu bem-estar e sua saúde física e 
mental.

Expansão dos programas de saúde e bem-
estar para atender às necessidades das 
equipes de fornecedores
Desde 2017, ajudamos a disponibilizar educação 
e recursos de saúde para mais de 2,95 milhões de 
profissionais de fornecedores em temas como saúde 
reprodutiva, prevenção de doenças e nutrição. Isso 
inclui informações e materiais compartilhados como 
parte da Orientação de Novos Funcionários realizada 
pelos fornecedores, bem como oportunidades de 
treinamento especializado sobre saúde e bem-estar. 
Por meio do nosso Fundo de Desenvolvimento 
de Funcionários de Fornecedores, continuamos 
a oferecer programas de saúde e bem-estar 
importantes a um número cada vez maior de pessoas 
que trabalham em nossa cadeia de fornecimento. 

Com base no trabalho que realizamos ao longo 
dos últimos cinco anos, em 2021 fizemos um 
levantamento de necessidades para que funcionários 
de fornecedores pudessem compartilhar suas 
opiniões sobre quais habilidades e conhecimentos 
relacionados à saúde seriam úteis, além de indicar 
a direção que nosso programa deveria tomar. Esse 
levantamento envolveu mais de 1.600 funcionários 
de fornecedores em seis instalações e incluiu 
pesquisas, grupos focais e entrevistas individuais. 
Estamos usando os resultados para colaborar com os 
fornecedores e oferecer às equipes mais ferramentas, 

03

recursos e informações sobre saúde mental, 
alimentação e exercícios, lazer, higiene pessoal e sono. 
A versão atualizada desse treinamento começará a ser 
distribuída em 2022, com planos para incluir outros 
países pouco tempo depois. 

Expansão da educação em saúde
Em 2021, seguimos desenvolvendo nosso programa 
de saúde para mulheres no Vietnã, onde até 80% 
das pessoas que trabalham nos fornecedores 
participantes são mulheres. Além de discutir saúde 
reprodutiva, colaboramos com nosso parceiro local 
na distribuição de vídeos online para apoiar a saúde 
mental de trabalhadoras durante a pandemia. 

Também ajudamos no treinamento de agentes 
de serviços de saúde sexual e reprodutiva em 
dois centros comunitários no Vietnã. Os agentes 
receberam orientação de planejamento familiar, 
exame preventivo de colo de útero (papanicolau), 
novas abordagens no exame e tratamento de doenças 
sexualmente transmissíveis e infecções reprodutivas, 
pré-natal e orientações gerais sobre saúde sexual 
e reprodutiva. No total, 1.181 pacientes, incluindo 
891 funcionárias em instalações de fornecedores 
da Apple, foram atendidas nesses centros de saúde 
comunitários.

Além disso, 50 educadores de pares e sete membros 
da equipe de saúde nas instalações de fornecedores 

Saúde, 
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receberam treinamento sobre orientações de 
saúde sexual e reprodutiva. Como resultado, 7.900 
profissionais de fornecedores obtiveram assistência e 
informações de saúde importantes em 2021.

Uma abordagem holística para saúde e 
bem-estar
O acesso a recursos de saúde mental é muito 
importante para a saúde e o bem-estar e se tornou 
ainda mais valioso em decorrência dos desafios 
surgidos com a COVID-19. Em 2021, trabalhamos 
com a Universidade Normal de Pequim e especialistas 
em saúde mental para otimizar nossa abordagem 
holística para bem-estar e saúde física e mental. Isso 
incluiu encontros com funcionários de fornecedores 
para falar sobre suas necessidades de saúde mental 
específicas e os recursos disponibilizados pelos 
fornecedores no momento, a fim de identificar 
eventuais lacunas e montar planos de ação. 

Cada pessoa que participou dessa avaliação recebeu 
um relatório confidencial com recomendações 
individualizadas, e as conclusões agregadas foram 
usadas para desenvolver novos programas e recursos 
que serão lançados em 2022.
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2019

2021

• Ampliamos o programa para o Vietnã.
• Introduzimos treinamento para a equipe que trabalha 

em clínicas nas instalações no Vietnã.
• Chegamos a 1 milhão de funcionários de 

fornecedores com o programa de educação em 
saúde.

• Integramos o treinamento em nutrição à orientação 
para novos funcionários de fornecedores.

• Desenvolvemos programas aperfeiçoados de 
saúde mental em colaboração com especialistas e 
funcionários de fornecedores.

• Aprimoramos a orientação de novos funcionárias para 
incluir mais ferramentas, recursos e informações sobre 
saúde mental, alimentação e exercícios, lazer, higiene 
pessoal e sono.

2018

2017

2013
• Fundamos a Apple Supplier EHS Academy para 

ampliar o conhecimento de gerentes locais.
• Analisamos riscos ergonômicos na cadeia de 

fornecimento.

• Criamos o programa de educação em saúde na 
China.

• Lançamos um programa de conscientização sobre 
saúde para funcionárias.

• Ampliamos o programa para a Índia.
• Financiamos testes anônimos independentes para 

uma série de problemas reprodutivos e de saúde 
em instalações de fornecedores importantes.

Marcos do programa
Saúde, 
segurança e 
bem-estar
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Definição dos mais altos  
padrões de segurança
A proteção começa com a definição e a defesa 
de padrões rígidos de segurança de materiais que 
muitas vezes excedem as exigências regulatórias, a fim 
de zelar pela saúde humana e pelo meio ambiente

Requisitos de fornecedores que se alinham e, muitas vezes, 
superam leis internacionais, regulamentações e normas ambientais

Elaboração de produtos e processos de manufatura para usar materiais mais 
seguros desde o início

Transparência e divulgação 
líderes do setor

A aplicação de química mais segura requer primeiro 
a compreensão de como as substâncias químicas 

são usadas, armazenadas e manuseadas, assim 
como os volumes usados e as medidas de 

proteção existentes. Isso demanda um nível 
maior de transparência, indo além das normas 

do setor

Dados coletados de mais de 1.000 instalações

Mais de 17.000 substâncias químicas 
identificadas 

Uso de alternativas mais 
seguras em nossa cadeia de 

fornecimento
Incentivamos o uso de substâncias químicas 

mais seguras ao fazer com que seja mais fácil 
para os fornecedores escolherem alternativas 

mais seguras desde o início

EPA Safer Choice Partner of the Year para 
trabalho com alternativas mais seguras 

100% das nossas instalações de 
montagem final usam somente alternativas 

mais seguras de detergentes e 
desengraxantes desde 2018

Parceria com a ChemFORWARD para 
lançar uma lista de detergentes seguros 

aprovados em 2022

 
Aceleração do progresso em toda a indústria

Estamos definindo os padrões da indústria e ajudando a criar as condições 
adequadas de mercado para aumentar o uso de química mais inteligente, 

em prol de quem trabalha em nossa cadeia de fornecimento e além

Parceria com a CPA para desenvolver uma nova certificação 
que avalia a segurança de detergentes usados no setor de 

eletrônicos e outros

Auxílio no desenvolvimento da norma 
IPC-1402 para detergentes usados na 

manufatura de eletrônicos, reduzindo 
a complexidade e possibilitando 

dimensionamento

Signatária fundadora do programa 
Toward Zero Exposure da CEPN 

para ajudar a acabar com a 
exposição de trabalhadores 

do setor de eletrônicos a 
substâncias químicas 

perigosas

Química 
mais segura
Garantia da saúde e segurança de quem 
trabalha na cadeia de fornecimento da 
Apple e além
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Proteção da saúde com uso
de produtos químicos mais seguros
Incorporar materiais mais seguros e menos 
prejudiciais ao meio ambiente em nossos 
produtos ajuda a proteger trabalhadores e 
clientes. E, quando materiais seguros são 
reciclados dentro de cadeias circulares de 
fornecimento, o impacto se estende além da 
nossa cadeia: os benefícios são sentidos pelas 
comunidades em que operamos e pelo planeta.

Nosso compromisso começa com a definição e a 
defesa de padrões rígidos de segurança de materiais 
que frequentemente excedem as exigências 
regulatórias, a fim de zelar pela saúde humana e pelo 
meio ambiente. Eles são descritos em nosso Código 
e Padrões e nas Especificações de Substâncias 
Regulamentadas (RSS) e provêm de leis ou diretivas 
internacionais, órgãos reguladores, requisitos de 
rotulagem ecológica e normas ambientais.
Depois, damos um passo a mais ao conscientemente 
projetar produtos e criar processos de manufatura que 
usam materiais mais seguros. Também verificamos 
se os protocolos corretos de saúde e segurança são 
usados em toda a nossa cadeia de fornecimento. 
Nosso impacto vai além da nossa cadeia de 
fornecimento, pois colaboramos com outros grupos 
para que a utilização de materiais mais seguros seja a 
norma do setor.

Definindo o padrão para transparência e 
responsabilização
Nosso Código e Padrões exige que os fornecedores 
adotem medidas para garantir a saúde e segurança 
de todas as pessoas que empregam, e isso inclui 
o uso seguro de substâncias químicas. Um bom 
programa de gerenciamento de produtos químicos 
requer amplo entendimento de quais substâncias são 
usadas e de como as pessoas que as utilizam estão 
protegidas. Documentação completa e transparente 
de substâncias químicas significa mais do que 
apenas fornecer um inventário. Inclui informar como 
um material é usado, armazenado e manuseado, os 
volumes consumidos e as medidas de proteção em 
vigor para funcionários. 

No ano fiscal de 2021, como parte da nossa 
Divulgação da Segurança de Substâncias Químicas 
(CSD), mais de 1.000 instalações de fornecedores 
compartilharam seus inventários de produtos 
químicos e protocolos de armazenamento e 
segurança. Por meio desse processo, identificamos 
mais de 17.000 aplicações e substâncias químicas 
de processo exclusivo. Essa iniciativa representa a 
maior parte do gasto direto da Apple, incluindo mais 
de 95% de fornecedores gerenciados pela Apple na 
China. Os dados mostram como priorizamos tanto 
nosso empenho contínuo em estimular a substituição 
por substâncias químicas mais seguras como 
onde concentramos os esforços de supervisão de 
segurança para gerar o maior impacto para a garantia 
da saúde e proteção de quem trabalha em nossa 
cadeia de fornecimento.

Ajudando a tornar alternativas mais seguras 
acessíveis a fornecedores
Estamos usando os inventários detalhados de 
produtos químicos que foram divulgados pelos 
fornecedores para entender melhor o processo 
de manufatura em que são aplicados e como os 
funcionários são protegidos contra a exposição. 
As substâncias químicas de processo usadas na 
manufatura de nossos produtos (especificamente 
detergentes e desengraxantes) representam alguns 
dos materiais mais consumidos dentro da cadeia 
de fornecimento e a categoria que os profissionais 
usam com mais frequência em nossas instalações de 
fabricação. Incentivamos o uso de alternativas mais 
seguras para as substâncias químicas de processo 
em nossa cadeia de fornecimento ao fazer com que 
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seja mais fácil para que fornecedores escolham 
substitutos recomendados desde o início.
Todas as nossas instalações de montagem final usam 
somente alternativas mais seguras de detergentes 
e desengraxantes desde 2018, e desde então 
continuamos a aumentar esse esforço para ajudar os 
fabricantes de componentes a utilizarem substâncias 
químicas recomendadas em suas operações.
Além disso, aproveitamos os dados coletados em 
nossa CSD, assim como o processo estabelecido para 
aumentar a adesão a detergentes e desengraxantes 
mais seguros, para analisar um grupo maior de 
elementos, incluindo colas, pigmentos e outros itens 
de alto volume usados na cadeia de fornecimento, 
a fim de promover a adoção de alternativas seguras 
para cada vez mais materiais.
Em 2021, pelo segundo ano consecutivo, recebemos 
o prêmio Safer Choice Partner of the Year da 
Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA 
em reconhecimento pelo nosso trabalho para 

aumentar o uso de substâncias químicas de processo 
mais seguras em nossa cadeia de fornecimento. 
Como primeira e única empresa em nosso setor 
a receber essa distinção, o prêmio reconhece o 
compromisso da Apple com o avanço em nossa 
cadeia de fornecimento e nossa parceria contínua 
com organizações líderes para aumentar o uso de 
substâncias químicas de processo mais seguras.

Liderando o setor na proteção superior de 
trabalhadores
Estamos definindo os padrões da indústria e ajudando 
a criar as condições adequadas de mercado para 
aumentar a utilização de química mais inteligente 
ao usar nossas relações e conhecimento com 
partes interessadas no setor. Isso inclui colaborar 
com as principais ONGs e associações comerciais 
para desenvolver as ferramentas, os padrões e os 
mecanismos necessários para identificar e promover o 
uso de substâncias químicas mais seguras na cadeia 
de fornecimento de eletrônicos.
Em 2021, a Apple se tornou signatária fundadora do 
programa Toward Zero Exposure da Clean Electronics 
Production Network (CEPN). A CEPN, uma iniciativa 
com várias partes interessadas liderada pela ONG 
Green America, criou a plataforma Toward Zero 
Exposure para acelerar os esforços das empresas 
na erradicação da exposição de trabalhadores a 
substâncias químicas perigosas e conscientizar 
sobre a necessidade de melhorar as práticas de 
gerenciamento de produtos químicos em toda a 
indústria de fabricação de eletrônicos. A Apple 
contribuiu com a criação da lista da CEPN com nove 
substâncias químicas prioritárias para substituição, 
e já eliminamos o uso dessas substâncias em nossa 
cadeia de fornecimento. Como parte do compromisso 
com a plataforma Toward Zero Exposure, a Apple 
informará anualmente sobre seu progresso.
Em 2021, firmamos uma parceria com a Clean 
Production Action (CPA), uma ONG reconhecida 
mundialmente que elabora e apresenta soluções 
estratégicas para substâncias químicas ecológicas, 
materiais sustentáveis e produtos menos prejudiciais 
ao meio ambiente, para desenvolver uma nova 
certificação que avalia a segurança de detergentes 

usados no setor de eletrônicos e outros. Na 
tentativa de gerar uma mudança geral em 
toda a indústria, a GreenScreen Certified™ for 
Cleaners & Degreasers é gratuita e está disponível 
publicamente, com informações sobre alternativas 
mais seguras acessíveis a empresas do mundo 
todo. A Apple já usou a ferramenta GreenScreen 
e os critérios EPA Safer Choice para analisar e 
promover substâncias químicas mais seguras em 
nossa cadeia de fornecimento, o que resultou na 
transição de 100% das instalações de montagem 
final de nossos fornecedores para alternativas mais 
seguras de detergentes e desengraxantes. Esse 
projeto mais recente permitirá que outras empresas 
além da cadeia de fornecimento da Apple protejam 
melhor a saúde e a segurança de trabalhadores 
que produzem eletrônicos ao redor do mundo.
Ao lado de outras empresas e da associação 
comercial de eletrônicos mundial IPC, em 2021, 
começamos a desenvolver uma nova norma que 
definirá com mais clareza os critérios para o que 
constitui um detergente “seguro” na fabricação de 
eletrônicos. 
A norma IPC-1402, que será lançada em 2022, 
será válida para detergentes usados na fabricação 
de unidades, componentes e materiais eletrônicos, 
incluindo utilização direta de substâncias químicas 
para lavar componentes, gabinetes e materiais 
ou limpar máquinas de manufatura durante a 
operação e manutenção. Com essa norma, os 
fornecedores poderão determinar com clareza 
e rapidez se uma substância química atende 
ou não aos critérios de segurança, reduzindo a 
necessidade de avaliações individuais complexas e 
oferecendo um meio para maior dimensionamento.
Em 2022, também firmamos uma parceria com 
a ChemFORWARD, uma cadeia de valores 
que trabalha colaborativamente para promover 
segurança química no design e na fabricação 
de produtos, para lançar uma lista pública de 
detergentes que estão em conformidade com o 
padrão da Clean Production Action. Isso ajudará 
os fornecedores a escolherem com confiança 
substâncias químicas mais seguras para suas 
instalações.
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Mais
de 1.000

2º ano

instalações de fornecedores divulgaram 
dados de segurança e uso de substâncias 
químicas, representando a maior parte do 
gasto direto da Apple.

que recebemos o prêmio Safer Choice 
Partner of the Year da Agência de 
Proteção Ambiental (EPA) dos EUA.

2020

2021

• Ficamos em primeiro lugar entre 50 varejistas no 
Retailer Report Card da Mind the Store.

• Recebemos a classificação A+ da campanha Mind the 
Store pelo terceiro ano consecutivo.

• Fomos a primeira empresa na indústria de eletrônicos a 
receber o prêmio Safer Choice Partner of the Year da EPA.

• Recebemos o prêmio Safer Choice Partner of the Year 
da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA 
pelo segundo ano consecutivo.

• Ampliamos a coleta de dados por meio da Divulgação 
da Segurança de Substâncias Químicas (CSD).

• A Apple tornou-se signatária fundadora do programa 
Toward Zero Exposure da Clean Electronics 
Production Network (CEPN).

• Desenvolvemos a GreenScreen Certified™ for 
Cleaners & Degreasers em colaboração com a Clean 
Production Action (CPA).

• Começamos a desenvolver a norma IPC-1402 para 
detergentes mais seguros.

2018

2017

2016

2002

• Ampliamos o Programa de Gerenciamento de Produtos 
Químicos para instalações críticas de fabricação de 
componentes.

• Divulgamos a primeira lista de Especificações para 
Substâncias Regulamentadas.

• Começamos a exigir que os fornecedores de montagem 
final reportassem para a Apple seu estoque completo de 
produtos químicos.

• Substituímos por alternativas mais seguras, em todas 
as instalações de montagem final, os detergentes 
classificados como Benchmark 1 e 2 segundo o método 
GreenScreen.

• Todas as instalações de montagem final de 
fornecedores usam somente alternativas mais 
seguras de detergentes e desengraxantes.

Marcos do programa
Saúde, 
segurança e 
bem-estar
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Seção

Graças à nossa cadeia global de fornecimento, podemos criar 
oportunidades para pessoas em todo o mundo. Isso inclui ajudar a 
eliminar brechas na fabricação e a construir cadeias de fornecimento 
mais resilientes e preparadas para as funções de hoje e do futuro.

Formação e
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Ampliação das oportunidades educacionais
em nossa cadeia de fornecimento
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Ampliação das oportunidades educacionais 
em nossa cadeia de fornecimento
A educação é um valor da Apple. Acreditamos que 
todas as pessoas devem ter acesso à qualificação 
e ao conhecimento necessários para alcançar o 
sucesso. Como empresa, esse valor nos leva a 
criar produtos e serviços que conectam pessoas 
apaixonadas pela aprendizagem às ferramentas 
e recursos que podem ajudá-las a abrir portas e 
moldar o futuro. E esse compromisso se estende a 
quem trabalha em nossa cadeia de fornecimento.

Introdução ao Centro de Educação da Apple
Desde 2008, mais de cinco milhões de funcionários 
de fornecedores já aproveitaram nosso programa 
SEED (Supplier Employee Education and 
Development), que oferece acesso a oportunidades 
de ensino superior, cursos de programação e 
programas profissionalizantes.  

As lições que aprendemos ao longo dos anos 
com o SEED ajudaram a moldar a nova geração 
de programas educacionais para funcionários de 
fornecedores. Em 2022, estamos lançando o Centro 
de Educação da Apple, anunciado como parte do 
nosso Fundo de Desenvolvimento de Funcionários 
de Fornecedores. Em parceria com instituições de 
ensino locais e ONGs, o centro fornecerá uma solução 
escalável de aprendizado virtual para promover e 
desenvolver as habilidades necessárias para o futuro 
do trabalho em nossa cadeia de fornecimento e 
comunidades vizinhas.

Com a programação inicial prevista para começar 
nos EUA, China, Índia e Vietnã, mais de 100.000 
funcionários de fornecedores devem participar de 
novas oportunidades de aprendizagem até 2023, que 
vão de treinamento de liderança e certificação técnica 
a aulas de programação, robótica e noções básicas de 
fabricação avançada.

04 Formação e 
desenvolvimento 
profissional

Cultivo de liderança e capacitação interna
A Apple trabalha de forma consistente para 
oferecer oportunidades de ensino significativas 
que enriqueçam as experiências profissionais das 
pessoas que trabalham em nossos fornecedores e 
oportunidades de melhorias à carreira. Nos últimos 
cinco anos, mais de 5.000 estudantes participaram 
dos nossos programas Line Leader, técnico em 
automação e de estágios. O programa de técnico em 
automação prepara estudantes para instalar, fazer a 
manutenção e reparar equipamentos de automação 
de forma independente na linha de produção. Já o 
Line Leader ajuda estudantes a cultivar as habilidades 
necessárias para avançar para cargos como 
supervisores de linha de produção. Esses programas 
oferecem aos participantes as habilidades de que 
precisam para buscar oportunidades em cargos 
altamente técnicos.

Nosso programa Line Leader, que oferece treinamento 
de gestão de produção, tem voltado o foco para 
estudantes de escolas profissionalizantes e criado 
uma base de talentos com interesse em avançar 
para cargos na linha de produção. Para reconhecer 
as crescentes oportunidades de cultivar talentos e a 
satisfação dos funcionários desde os níveis de base, 
em 2021 passamos a oferecer o programa a pessoas 
que já trabalham nas fábricas de fornecedores, 
promovendo as habilidades necessárias para 

Saiba mais 
Leia mais sobre nosso Fundo de Desenvolvimento de 
Funcionários de Fornecedores na página 12.
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Mais de 
5 mi

Mais de 
100.000
funcionários de fornecedores terão 
acesso a novas oportunidades de 
aprendizagem pelo Centro de Educação 
da Apple até 2023.

de participantes em programas 
educacionais, de desenvolvimento 
profissional e aprimoramento desde 2008.

04
promoções internas. Em 2021, lançamos o piloto do 
novo currículo com a participação de 24 funcionários 
de fornecedores, e temos planos de expandir o 
programa em 2022. Esse tipo de investimento interno 
nos funcionários deve ajudar os fornecedores a 
preencher posições importantes nas operações, além 
de melhorar a retenção de talentos, o recrutamento e a 
satisfação geral do time. 

Medição do impacto 
Em 2021, vários fornecedores da Apple optaram por 
participar de um estudo independente para avaliar a 
qualidade de programas de ensino profissionalizante 
na China. 

O estudo, realizado pelo Instituto de Pesquisa 
sobre Educação Adulta e Profissionalizante da 
Universidade Regular de Pequim, constatou que 
estudantes do programa da Apple tiveram indicadores 
de competência mais altos em todas as esferas, 
especialmente em relação à orientação no processo 
de trabalho e negócios, responsabilidade social, 
compatibilidade ambiental e criatividade. Isso significa 
que estudantes do programa da Apple demonstraram 
não apenas importante experiência técnica, mas 
também foram capazes de realizar conexões 
complexas entre treinamento acadêmico e prática em 
um ambiente mais amplo de negócios. Isso inclui uma 
compreensão dos aspectos sociais do trabalho, como 

saúde e segurança, e a capacidade de dar a devida 
importância a causas ambientais no trabalho, como 
o uso de materiais sustentáveis e outras questões 
relacionadas.

Mais de 50% das pessoas que participaram do 
programa da Apple alcançaram os dois níveis mais 
altos dos critérios de competência, o que representa 
o dobro da porcentagem de estudantes de outros 
programas. Cerca de 15%, ou mais que três vezes 
o número de estudantes de programas fora da 
Apple, alcançaram o mais alto nível de competência, 
demonstrando competências de solução de 
problemas sociais e organizacionais que vão além 
do entendimento básico dos processos de trabalho e 
negócios.

Trabalho com escolas e faculdades
Também trabalhamos em estreita colaboração 
com educadores para fomentar as habilidades 
de professoras e professores de escolas 
profissionalizantes locais, ampliando o impacto de 
nossos programas. Continuamos a reforçar nosso 
sólido relacionamento com escolas técnicas para 
aumentar o acesso ao treinamento profissional e 
vocacional. Mais de 1.800 estudantes de escola 
profissionalizante já se beneficiaram com esse 
programa de treinamento abrangente e exclusivo. 

Uma boa parte recebeu promoções para cargos de 
gerência em suas instalações logo após a graduação. 

Em 2021, 372 professores e instrutores de 
fornecedores participaram de atividades de 
capacitação organizadas pela Apple. A Apple 
organizou 81 dessas atividades de capacitação, 
beneficiando 1.542 profissionais da categoria nos 
últimos três anos.

Programação mais acessível a mais 
funcionários de fornecedores
Assim como fazemos em todos os aspectos dos 
nossos negócios, estamos sempre em busca de 
oportunidades para evoluir e ampliar nosso impacto. 
Isso inclui a oferta de mais opções de aprendizagem 
virtual para que mais estudantes possam aproveitar 
oportunidades de desenvolvimento. O treinamento de 
programação com Swift reflete bem isso. 

Desde 2017, treinamos funcionários de fornecedores 
na linguagem de programação Swift, uma habilidade 
com muita procura. Em 2021, continuamos a ampliar 
nosso horizonte com base no feedback de estudantes 
e fornecedores para aprimorar nosso currículo, 
disponibilizando mais oportunidades de aprendizagem 
virtual e mantendo a qualidade e a consistência 
de nossos programas. Com destaque para nossos 
módulos de noções básicas de programação, além 
de cursos online, em 2021 realizamos diversas 
atividades virtuais em grupo, incluindo um evento 
introdutório, avaliação do programa, workshops e até 
uma cerimônia de graduação. Oferecer a estudantes 
de programação a oportunidade de se conectarem 
com líderes e colegas promove maior envolvimento 
e compreensão do currículo. Nossos estudantes de 
programação de nível avançado receberam convites 
para participar do projeto piloto com o mesmo 
currículo em um modelo de aprendizagem híbrido, 
incluindo cinco semanas de webinars online e um 

Padrão de gestão do nosso programa educacional
Em 2021, atualizamos nosso Código e Padrões para estabelecer claramente que os fornecedores 
só podem contratar estudantes para exercer funções relacionadas a um programa de formação 
ou treinamento em uma instituição de ensino, e não para atender à demanda de mão de obra 
ou preencher lacunas de curto prazo na equipe de trabalho. Isso foi feito para garantir que 
aprendizes e estagiários participem de uma experiência que incentiva a educação continuada e o 
desenvolvimento de carreira.

currículo presencial de duas semanas. A resposta 
desse piloto inicial foi bastante positiva, resultando em 
mais de quatro vezes a quantidade de estudantes de 
programação de nível avançado em 2021, totalizando 
15.852 funcionários de fornecedores desde 2017. 
Planejamos ampliar esse modelo híbrido a 13.000 
funcionários de fornecedores em 2022.

E os estudantes não aprendem apenas a programar — 
as habilidades adquiridas são usadas para aprimorar 
ferramentas que já existem. Em 2021, pessoas da 
nossa cadeia de fornecimento lançaram 14 apps na 
App Store. Esses apps são utilizados por fornecedores 
e seu pessoal para atividades como manutenção de 
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equipamentos e gestão de escala de trabalho, além 
de desenvolvimento pessoal, como exercícios para a 
memória e jogos de palavras para crianças.

Estudantes se tornam professoras e 
professores
Ensinar outras pessoas permite que instrutores 
entendam de um assunto com mais profundidade, e 
ter mais professores significa oferecer mais acesso 
para estudantes adquirirem novas habilidades. 
Essa é a base do nosso programa “treinamento de 
treinadores”. O programa oferece a estudantes de 
programação com Swift a oportunidade de aprender 
com Criativos em nossas lojas Apple Store, para uma 
melhor compreensão sobre os produtos e sistemas 
de desenvolvimento da Apple conforme o avanço dos 
cursos de programação. Em 2021, 1.223 funcionários 
de fornecedores participaram de uma série de 
workshops de treinamento sobre apps para macOS, 
incluindo Pages, Keynote e iMovie.

Apesar dos desafios dos últimos dois anos e graças 
à dedicação dos nossos times de Retail, pudemos 
continuar a enviar especialistas da Apple Retail para 
desenvolver os instrutores internos nas instalações de 
nossos fornecedores. Desde a origem do programa 
em 2017, capacitamos 36 funcionários da área de 
varejo de 18 lojas a dar treinamentos.

Desenvolvimento pessoal com base em 
treinamento de aptidões gerais

2020
• Recebemos o terceiro grupo de estudantes nos 

programas Line Leader, técnico em automação e de 
estágios.

• O programa SEED beneficiou mais de 4,6 milhões de 
participantes.

2021
• Atualizamos nossos requisitos para incluir um novo 

padrão de gestão de nosso programa educacional.
• O programa SEED (Supplier Employee Education and 

Development) já atingiu a marca de mais de cinco 
milhões de participantes.

• Ampliamos o programa de capacitação a funcionários 
de fornecedores com instalações nos EUA.

2017
• O programa SEED (Supplier Employee Education 

and Development) foi ampliado para incluir Swift e 
programa de educação profissionalizante.

• Lançamos o programa Line Leader.
• Anunciamos o Apple Advanced Manufacturing 

Fund, que oferece investimentos e treinamento a 
fornecedores com instalações nos EUA.

2015
• O programa SEED chegou a 1,4 milhão de 

participantes

2008
• Lançamos o programa SEED.

2018
• O primeiro grupo de estudantes do programa Line 

Leader conquistou a graduação.

2019
• Lançamos o programa de capacitação para 

funcionários de fornecedores com instalações nos 
EUA.

• O segundo grupo de estudantes do programa Line 
Leader conquistou a graduação.

• Ajudamos a desenvolver o currículo para técnicos em 
automação.

Como parte do nosso programa de estágio, 
participantes receberam treinamento de aptidões 
gerais além das competências profissionais, para 
cultivar um currículo mais completo e ajudar a 
alcançar o sucesso como profissionais e gestores. 
Geralmente são incluídos treinamentos em assuntos 
como gestão do tempo e inteligência emocional. 
No ano passado, disponibilizamos esse treinamento 
para mais profissionais, até mesmo quem não 
participou do programa de estágio, por meio do 
modelo “treinamento de treinadores”. Em 2021, 163 
voluntários de 18 fábricas receberam treinamento 
para apresentar esse conteúdo para mais de 8.400 
funcionários de fornecedores.

Melhorias às capacidades dos fornecedores 
e oportunidades de carreira por meio de 
treinamento técnico
Oferecer a profissionais oportunidades de receber 
informações técnicas valiosas traz benefícios tanto 
para fornecedores quanto para seus funcionários. O 
treinamento técnico ajuda a aprimorar as capacidades 
operacionais dos fornecedores e, ao mesmo tempo, 
oferecer melhores oportunidades de carreira. 

Em 2021, 5.883 funcionários em 18 instalações de 
fornecedores participaram de treinamentos técnicos, 
incluindo programas de robótica, máquinas de 
controle numérico computadorizado (CNC) e reparo 
de aparelhos móveis. 

Continuamos a trabalhar com diversos fornecedores 
para organizar laboratórios práticos de robótica em 
suas instalações, para que os funcionários possam ter 
a oportunidade de receber treinamentos importantes.  

Marcos do programa

Capacitação para funcionários de 
fornecedores dos EUA
Ao longo dos últimos cinco anos, a Apple 
continuou a ampliar seu compromisso de 
fomentar tecnologias de alto nível e cargos para 
profissionais qualificados na área de produção 
em todo o território dos EUA. Isso inclui nosso 
Advanced Manufacturing Fund de US$ 5 bilhões 
que, desde 2017, tem apoiado fornecedores dos 
EUA no desenvolvimento de grandes inovações, 
de tecnologia laser avançada à agilização no 
processo de fabricação de kits coleta de amostras 
da COVID-19 em hospitais dos EUA.

Além disso, investimos pesado no 
desenvolvimento de habilidades entre os 
funcionários de nossos fornecedores dos EUA. Em 
2019, dando continuidade ao sucesso de nossos 
programas educacionais na Ásia, lançamos um 
novo programa para fornecedores com instalações 
nos EUA, usando inovadores cursos online para 
que os funcionários dominem habilidades que 
possam ser transferidas para outras funções, como 
design thinking, gestão de projetos e redação 
comercial. 

Em 2021, expandimos as ofertas para incluir 
cursos da Computing Technology Industry 
Association (COMP-TIA), além de cursos de 
habilidades básicas de computação, gestão 
de software profissional (gestão de e-mails e 
criação de documentos e planilhas) e gestão e 
processamento de dados. Esses cursos preparam 
para o avanço na carreira, qualificando as 
promoções após a conclusão bem-sucedida.

Além dessas oportunidades, também oferecemos 
cursos de inglês a 400 funcionários. As pessoas 
que participaram também tiveram a oportunidade 
de estender essa oferta a cinco membros da 
família, garantindo a mais de 2.400 pessoas a 

O projeto piloto de nossos cursos híbridos de programação teve como resultado 
mais de quatro vezes o número de alunos de programação avançada em 2021.
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“Eu acredito na Apple quando dizem que a programação é para todos”, disse Plam J., responsável 
pelo planejamento de projetos na Foxconn em Chengdu, na China. Plam é uma entre mais de 15.000 
funcionários de fornecedores que aprendeu a programar graças ao treinamento da Apple em Swift. 

04

Desde 2018, a Apple fornece treinamento a 
funcionários de fornecedores na linguagem de 
programação Swift, incluindo noções básicas de 
iOS, Swift Playgrounds e desenvolvimento avançado 
de apps. Mais da metade dos funcionários que 
participaram desse treinamento tinha pouca ou 
nenhuma experiência em programação e concluiu 
o programa com as habilidades necessárias para 
projetar e desenvolver seus próprios apps.

Plam e sua colega, Sophie C., foram duas dessas 
alunas. “Trabalho principalmente com planejamento 
de produção em nossa fábrica, mas sempre tive 
curiosidade de saber como os apps para iOS 
funcionam e como são desenvolvidos”, disse Sophie. 

“Sempre pensei em aprender programação, mas 
nunca tive a oportunidade.” 

Como parte do curso avançado final, Plam e Sophie 
desenvolveram um app que funciona com os sistemas 
de notificação de equipamentos existentes da fábrica 
onde trabalham para enviar alertas ao gerente de linha 
pelo app sempre que um problema for detectado.

Somente em 2021, funcionários de fornecedores 
desenvolveram 14 apps lançados na App Store da 
Apple. Esses apps passam por um rigoroso processo 
de aprovação para garantir a conformidade com 
os altos padrões de segurança e experiência do 
cliente da Apple. Muitos deles, como o criado por 
Sophie e Plam, já são usados por fornecedores para 
gerenciar processos internos como manutenção 
de equipamentos, gestão de escala de trabalho 
e visualização de dados de produção. Estudantes 
também desenvolveram apps para crescimento e 

desenvolvimento pessoal, como de exercícios de 
memória e jogos de palavras para crianças, além de 
apps de saúde e bem-estar que acompanham os 
passos e a ingestão de água ao longo do dia. 

“Esse programa me fez ver a vida e o trabalho sob 
outra perspectiva. Agora, abordo problemas com a 
mentalidade de desenvolvedora e me pergunto como 
posso usar a tecnologia para encontrar soluções de 
forma mais sistemática”, disse Sophie.

Depois de concluir o programa, muitos participantes 
afirmam ter sido promovidos a outras funções no 
departamento de TI. Seja com uma promoção para 
um cargo mais avançado ou uma oportunidade 
fora da cadeia de fornecimento da Apple, oferecer 
oportunidades para o desenvolvimento pessoal e 

“Esse programa me fez ver a vida e o trabalho sob 
outra perspectiva. Agora, abordo problemas com a 
mentalidade de desenvolvedora e me pergunto como 
posso usar a tecnologia para encontrar soluções de 
forma mais sistemática.”

Sophie C. | Estudante de Programação em Swift na Apple

profissional é nosso compromisso. Como resultado do 
programa de programação em Swift, Plam e Sophie 
incluíram desenvolvimento de software em suas 
funções na Foxconn.

“Participar do programa me fez perceber que posso 
superar grandes desafios”, disse Plam. “Sinto mais 
confiança no futuro e quero usar minhas novas 
habilidades para desenvolver apps que melhorem a 
vida das pessoas.”

Nossos valores em ação   Desenvolvimento de uma nova 
mentalidade
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Materiais05
Seção 02 05

Estamos caminhando em direção à meta de usar apenas 
materiais reciclados e renováveis em nossos produtos 
e embalagens. Conforme avançamos, reafirmamos o 
compromisso em extrair materiais de forma responsável, 
seja para matéria-prima, reciclagem ou reutilização, e 
garantir a segurança das pessoas que fazem parte da 
nossa cadeia de fornecimento em cada etapa do ciclo de 
vida do produto.

Ciclo de extração de 
materiais

Progresso no uso de materiais 
reciclados e renováveis

Embalagens Nossa abordagem para a 
extração responsável de 
matérias-primas

Final do ciclo de 
vida dos produtos

01 03 04 06 07 08
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Gestão de consumo de recursos
Os fornecedores devem regularmente quantificar, 
definir metas, acompanhar o progresso e reduzir o 
consumo de combustíveis fósseis, água, substâncias 
nocivas e recursos naturais, aplicando métodos como 
conservação, reutilização, reciclagem, substituição e 
outras medidas.

Extração sustentável de materiais
Fornecedores devem exercer o controle sobre materiais 
relevantes em suas cadeias de fornecimento e 
estabelecer políticas específicas de controle e sistemas 
de gerenciamento para que sejam tomadas medidas de 
identificação e redução de riscos. O controle precisa ser 
realizado na etapa de processamento para determinar se 
nas regiões de origem dos materiais relevantes há altos 
riscos, incluindo áreas relacionadas a conflitos, as piores 
formas de trabalho infantil (conforme definidas pela OIT), 
trabalho escravo e tráfico humano, graves violações aos 
direitos humanos como violência sexual generalizada, 
ou outras atividades consideradas de alto risco, 
como riscos à saúde e segurança, além de impactos 
ambientais negativos.

Destaques 
do Código 
sobre 
Materiais

Proteção para denúncias e reclamações 
anônimas
Fornecedores devem oferecer um mecanismo de 
reclamação para que gerentes e funcionários possam 
fazer denúncias anonimamente. Eles devem ainda 
proteger a confidencialidade da denúncia e proibir 
retaliações.

Nosso código apoia a 
meta de um dia usar 
somente materiais 
recicláveis e renováveis, 
bem como nosso 
compromisso contínuo 
em extrair todos os 
materiais de forma 
sustentável. 
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Ciclo de extração de materiais
Fabricamos produtos com materiais de alta qualidade, 
e cada vez mais usamos recursos recicláveis e 
renováveis em nossos processos. Nossa meta é 
não precisar mais depender de materiais extraídos. 
Seguimos em direção a essa meta sem prejudicar 
a qualidade ou a durabilidade de nossos produtos. 
E trabalhamos em inovações de reciclagem para 
aumentar a recuperação de materiais e apoiar cadeias 
de fornecimento cíclicas para nossa empresa e para 
os outros.

A dimensão desse desafio é enorme, assim como 
nosso potencial de impacto positivo. As mudanças 
que implementamos afetam as pessoas que interagem 
com nossos produtos, influenciam os mercados em 
que operamos e geram mudanças para comunidades 
do mundo todo. Nossas ações têm resultados que vão 
muito além dos nossos negócios.

Continuamos a priorizar esforços na reciclagem 
e renovação de 14 materiais de alta prioridade — 
alumínio, cobalto, cobre, vidro, ouro, lítio, papel, 
plásticos, metais de terras raras, aço, tântalo, estanho, 
tungstênio e zinco — que representaram mais de 
90% de todos os produtos enviados aos clientes no 
ano fiscal de 2021. Priorizamos esses materiais com 
base nos impactos ambientais, sociais e da cadeia 
de fornecimento descritos nos Perfis de Impacto de 
Materiais.

Usamos três níveis para reduzir nosso 
impacto e alcançar a circularidade:
• Extração e eficiência: Extraímos materiais 

recicláveis e renováveis dos nossos produtos e 
embalagens de forma responsável, usando-os 
com eficiência e levando em consideração as 
comunidades envolvidas.

• Durabilidade do produto: Desenvolvemos 
produtos com alta durabilidade para aproveitar ao 
máximo os materiais que usamos. Desenvolvemos 
hardware resistente, usamos atualizações de 
software para ampliar a funcionalidade, fornecemos 
acesso conveniente a serviços de reparo, 
recondicionamos aparelhos para o próximo usuário 
e, sempre que possível, reutilizamos peças.

• Fim da vida útil do produto: Aprimoramos a coleta 
de produtos e as inovações em reciclagem para 
que nós e nossos fornecedores possamos utilizar 
aparelhos antigos como matéria-prima no futuro.

05

Saiba mais 
Para saber mais sobre nossa estratégia abrangente 
de circularidade, leia nosso Relatório de 
Acompanhamento Ambiental.
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Progresso no uso de materiais 
reciclados e renováveis
Em 2021, fizemos um enorme progresso em nossa 
iniciativa de uso de materiais recicláveis. Agora, a 
Apple usa ouro reciclado, assim como tungstênio, 
metais de terras raras, estanho, cobalto, alumínio e 
plásticos em todos os produtos.  E, no ano fiscal de 
2021, ainda mais materiais usados na fabricação de 
produtos Apple vieram de fontes recicláveis.

Saiba mais 
As informações completas do nosso progresso em 
materiais e produtos podem ser encontradas no nosso 
Relatório de Acompanhamento Ambiental.

05

Extração responsável de materiais reciclados
Temos o compromisso de extrair materiais de forma responsável, sejam eles matéria-prima, 
reciclados ou de fontes renováveis. Isso inclui a exigência de certificação de terceiros para que 
nossos fornecedores confirmem que determinado material foi reciclado ou é proveniente de fontes 
renováveis, e a avaliação de novos materiais de novas fontes para garantir a segurança química. 
O cumprimento de nossos padrões rigorosos vai além do impacto ambiental. Todas as refinarias 
são avaliadas por auditorias independentes terceirizadas e alinhadas aos padrões da OCDE para 
garantir a conformidade com nosso Código e Padrões, incluindo requisitos ligados a direitos 
humanos e trabalhistas, saúde e segurança.
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MacBook Pro
de 16 pol.

Estrutura de alumínio 
100% reciclado**

Materiais de terras raras 100% 
reciclados em todos os ímãs

Estanho 100% reciclado 
na solda da placa lógica

35% ou mais de plástico 
reciclado em 7 componentes

100%

100%

100%

5ª geração
Alumínio 100% 
reciclado na estrutura100%

Nosso progresso com materiais 
reciclados e renováveis

HomePod mini
Metais de terras raras 
99% reciclados99%

AirPods
3ª geração

Apple Watch 
Series 7

Metais de terras raras 
100% reciclados em 
todos os ímãs

Estanho 100% 
reciclado na solda da 
placa lógica do estojo

Metais de terras raras 
100% reciclados em 
todos os ímãs

Alumínio 100% reciclado 
na dobradiça da caixa

Tungstênio 99% 
reciclado em todo 
o produto

Caixa 100% 
reciclada nos 
modelos em alumínio

100%

100%

100%

100%

100%

iPad mini
6ª geração

iPad Air
4ª geração

Estanho 100% reciclado 
na solda da placa lógica

Estanho 100% 
reciclado na solda da 
placa lógica

Alumínio 100% 
reciclado na estrutura**

Alumínio 100% 
reciclado na estrutura

Metais de terras raras 
100% reciclados nos 
ímãs dos alto-falantes e 
daa estrutura

Metais de terras raras 
100% reciclados nos 
ímãs

100%

100%

100%

100%

100%

100%

iPad
9ª geração

Estanho 100% reciclado 
na solda da placa lógica100%

Alumínio 100% reciclado 
na estrutura**100%

Metais de terras raras 
100% reciclados nos 
ímãs da estrutura

100%

iMac de 24 pol.
Metais de terras raras 
99% reciclados (100% 
em todos os ímãs)

72% menos plástico
na embalagem do que
a geração anterior

Estanho 100% reciclado 
na solda da placa lógica

AirTag
Estanho 100% reciclado 
na solda da placa lógica100%

Embalagens
Todos os produtos Apple

100% da fibra de 
madeira virgem usada na 
embalagem provém de 
florestas sustentáveis*

100%

Apple TV 4K
2ª geração

Estanho 100% reciclado 
na solda da placa lógica100%

Alumínio reciclado na 
estrutura do Siri Remote**100%

iPhone 13

Metais de terras raras 100% 
reciclados nos ímãs, como os 
usados no MagSafe

Estanho 100% reciclado na 
solda da placa lógica e da 
unidade de gestão da bateria

100%

100%

Ouro 100% reciclado no 
revestimento da placa lógica e na 
fiação das câmeras frontal e traseira

100%

99%

72%

100%

Os dados de materiais reciclados usados em nossos produtos foram verificados por um 
auditor terceirizado independente e certificados em conformidade com o padrão ISO 14021.

* A extração responsável da fibra de madeira está definida nas Especificações da Apple 
sobre Fibra Sustentável. Consideramos que fibras de madeira incluem o bambu.

** A informação sobre material reciclado refere-se à estrutura e baseia-se na 
auditoria realizada pela UL LLC.

35% ou mais de 
plástico reciclado 
em 14 componentes

35%

35% ou mais de plástico 
reciclado em 11 componentes35%

20% ou mais de 
plástico reciclado em 
12 componentes

20%

60% ou mais de 
plástico reciclado em 
4 componentes

60%

25% ou mais de 
plástico reciclado em 
9 componentes

25%

35% ou mais de 
plástico reciclado em 
11 componentes

35%

99%

Metais de terras raras 99% 
reciclados (100% nos ímãs dos 
alto-falantes e da estrutura)

99%

90% de plástico 
reciclado usado no 
tecido de malha

90%

35%

35% ou mais de plástico 
reciclado em 13 componentes 
do iPhone 13 Pro Max

35%

iPad Pro
de 12,9 pol.
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Embalagens
Nossa meta de fazer a transição para materiais 
renováveis e recicláveis se estende também 
às embalagens de nossos produtos. Nosso 
compromisso é eliminar o plástico das embalagens 
até 2025, uma meta que alcançaremos graças 
a um design mais eficiente e à transição para 
alternativas em fibra.

Ampliamos o número de peças que usam embalagens 
feitas de fibra e criamos novos designs com base 
nesse material. Isso inclui a troca de plásticos em 
bandejas grandes, embalagens e almofadas de 
espuma por alternativas em fibra. Outra medida 
que adotamos para reduzir o uso de plástico foi a 
reformulação da embalagem do iPhone 13 usando 
lacres feitos de fibras para proteger o produto durante 
o envio, o que nos permitiu eliminar o plástico da parte 
externa das caixas. Essas mudanças nos ajudaram 
a reduzir em 65% o uso de plásticos em nossas 
embalagens desde 2015. E, desde 2017, 100% das 
fibras de madeira usadas em nossas embalagens vêm 
de fontes sustentáveis.

Com essa mudança para um uso maior de fibra, 
continuamos a nos envolver cada vez mais em 
cadeias de fornecimento que reciclam e regeneram 
fontes de fibras. Além disso, estamos cumprindo 
nosso compromisso de proteger ou apoiar a criação 
de florestas sustentáveis suficientes para fornecer 
a quantidade de fibra de madeira que utilizamos 
em nossas embalagens. E pretendemos usar a 
conscientização que cultivamos entre nossos 
clientes sobre a capacidade de reciclagem de nossas 
embalagens para contribuir com o mercado de 
materiais recicláveis.
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100%
da fibra de madeira usada em nossas 
embalagens provêm de fontes 
sustentáveis

Materiais

Assim como em outros materiais recicláveis ou 
renováveis, exigimos certificação de terceiros de 
nossos fornecedores para confirmar as fontes 
usadas por eles e avaliar a conformidade de suas 
operações com nosso Código e Padrões, incluindo 
requisitos relacionados a direitos humanos e 
trabalhistas, saúde, segurança e ética.
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Daisy, um robô de reciclagem da Apple, desmonta 
unidades de iPhone para que as empresas de 
reciclagem possam obter mais materiais



Final do ciclo de vida dos produtos
Nossa responsabilidade por nossos produtos começa 
no processo de design e continua até o fim de sua 
vida útil. Embora sempre procuremos primeiro por 
oportunidades de reuso, produtos ou peças que não 
funcionam mais como deveriam podem ser aproveitados 
como fonte de materiais valiosos.
Por meio da reciclagem, percebemos o potencial 
dessas fontes. E, ao manter esses materiais com 
a maior qualidade possível, reduzimos a energia 
necessária para fabricar novos produtos, diminuindo 
as emissões. É com essa perspectiva sobre o fim 
da vida útil de nossos produtos que podemos 
desenvolver e criar a nova geração de aparelhos para 
oferecer ainda mais às pessoas e ao planeta.

Facilitar as opções de reciclagem, tornando-as mais 
acessíveis, é essencial para os resultados desses 
esforços. Em nossas lojas, os clientes podem não 
apenas experimentar e comprar nossos produtos mais 
recentes, mas também oferecer os aparelhos que já 
não usam mais como moeda de troca. Continuamos 
a oferecer programas de coleta e reciclagem em 99% 
dos países onde comercializamos nossos produtos, 
tanto por meio de lojas físicas como em plataformas 
online, como o Trade In. Esses programas nos 
permitiram enviar mais de 38.000 toneladas de lixo 

eletrônico para reciclagem em todo o mundo no ano 
fiscal de 2021.

Para isso, buscamos e firmamos parcerias com as 
melhores empresas de reciclagem, que apresentam 
altas taxas de recuperação sem deixar de cumprir 
as exigências de nosso Código e Padrões. Para 
garantir a eficiência dessas parcerias, realizamos 
auditorias em nossos parceiros de reciclagem para 
comprovar a conformidade com direitos humanos 
e trabalhistas, segurança e as normas relacionadas 
ao meio ambiente, saúde e segurança (EHS), e 
incentivamos o uso das práticas recomendadas em 
nossas instalações. No ano fiscal de 2021, além das 
auditorias de fundições e refinarias, realizamos 75 
auditorias de parceiros de reciclagem no mundo todo. 
Além disso, todos os nossos parceiros de reciclagem 
nos EUA têm certificações e-Stewards ou R2, as 
melhores do setor.

Formamos, ainda, parcerias com empresas de 
reciclagem para garantir uma solução de reciclagem 
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para cada produto Apple. Por meio de treinamento 
e suporte contínuos, ajudamos nossos parceiros de 
reciclagem a desenvolver a habilidade de desmontar 
nossos produtos, recuperando o máximo possível 
de materiais para limitar o desperdício. Em 2021, 
lançamos novos Guias de Reciclagem da Apple 
para orientar nossos parceiros de reciclagem 
profissional de eletrônicos na desmontagem segura 
de produtos Apple e maximizar a recuperação de 
recursos. Os guias oferecem informações valiosas 
sobre as etapas de reciclagem e descrevem o 
processo recomendado para reaproveitar os materiais 
obtidos das peças desmontadas. A iniciativa foi 
inicialmente lançada para nosso monitor Pro Display 
XDR, e vamos continuar a ampliá-la para outros 
produtos. 

Produto a produto, esse trabalho tem efeito 
cumulativo. E, conforme continuamos a aprimorar 
a recuperação de materiais, garantimos a 
disponibilidade de mais material reciclado de alta 
qualidade no mercado para nós e para os outros.

Inovação e aprimoramento da recuperação 
de materiais
Criar uma cadeia de fornecimento circular une nossa 
capacidade de minimizar o desperdício e maximizar 
a recuperação de materiais. Nosso Laboratório 
de Recuperação de Materiais em Austin (Texas) 
trabalha no desenvolvimento de formas avançadas de 
recuperar materiais, com tecnologias melhores e mais 
eficientes de reciclagem.

Também continuamos a criar outras inovações em 
reciclagem. Isso inclui o Dave, nosso mais novo 
robô de reciclagem, que desmonta o Taptic Engine 
do iPhone para permitir a recuperação de materiais 
essenciais como metais de terras raras, tungstênio 
e aço. Além disso, exploramos novas maneiras de 
expandir essas possibilidades de recuperação para 
outros produtos. Estamos projetando, desenvolvendo 
e testando mais ferramentas de desmontagem, 
incluindo novos métodos para recuperar materiais 
de produtos como o estojo de recarga dos AirPods. 
A Daisy, um de nossos robôs de desmontagem, 
continua a desmontar unidades de iPhone para que 
nossos parceiros de reciclagem obtenham mais 
materiais. Uma só tonelada de componentes das 
placas lógicas, dos módulos flex e de câmeras do 
iPhone desmontados pela Daisy contém a mesma 
quantidade de ouro e cobre obtida na extração de 
mais de 2.000 toneladas de rochas. Esses materiais 
voltam para o mercado para que nós e outras 
empresas possamos usá-los na fabricação das novas 
gerações de produtos.

Daisy, um dos nossos robôs de 
desmontagem, continua a desmontar 
unidades de iPhone para que nossos 
parceiros de reciclagem recuperem 
mais materiais.

Materiais
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Nossa abordagem para a extração 
responsável de matérias-primas
Manter os padrões de extração de materiais é 
uma responsabilidade que exige uma abordagem 
estratégica e abrangente, que vai do mapeamento 
da nossa cadeia de fornecimento e análise de riscos 
à realização de auditorias independentes, passando 
pela relação com a sociedade e a indústria e o 
investimento pesado em inovação.

Conforme progredimos em direção à meta de usar 
somente minerais e materiais recicláveis e renováveis 
em nossos produtos e embalagens, continuamos 
a extrair matérias-primas de forma responsável — 
incluindo estanho, tântalo, tungstênio, ouro (3TG) e 
outros minerais, como cobalto. Também aprimoramos  
as condições nas comunidades de mineração e seus 
arredores. 

Nosso padrão de extração responsável de materiais,  
parte de nosso Código e Padrões, engloba todas as 
matérias-primas e materiais recicláveis, incluindo 
materiais vegetais e avançados. Nosso padrão está 
de acordo com as principais normas internacionais, 
incluindo os Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos da ONU e o Guia da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico sobre o Dever de Diligência para Cadeias 
de Aprovisionamento Responsável de Minerais 
provenientes de Zonas de Conflito e de Alto Risco 
(Dever de Diligência da OCDE).

Todo ano, como parte do nosso compromisso com 
a transparência, publicamos uma lista de fundições 
e refinarias identificadas de 3TG e cobalto em nossa 
cadeia de fornecimento. E as de líto entraram nessa 
relação pelo segundo ano consecutivo. Fomos a 
primeira empresa de eletrônicos a publicar uma 
lista de nossas refinarias de cobalto em 2016, e de 
refinarias de lítio em nossa cadeia de fornecimento 

a partir de 2020. Embora nossos padrões sejam 
aplicáveis de forma universal, priorizamos materiais 
com base nos riscos relevantes associados à sua 
extração, conforme estabelecido no Anexo II do Dever 
de Diligência da OCDE, como conflitos, abusos aos 
direitos humanos, lavagem de dinheiro e tributação 
ilegal. Também mapeamos outros minerais em 
nossos produtos, como mica, cobre, grafite e níquel, e 
avaliamos novos materiais em relação à conformidade 
com nossas exigências antes da produção. Isso inclui 
materiais recicláveis e vegetais, entre eles o algodão 
proveniente dos Estados Unidos, Brasil, Índia e 
Austrália. No ano fiscal de 2021, realizamos o controle 
de 26 materiais recicláveis ou vegetais para verificar se 
seus caminhos de extração atendiam os padrões e as 
expectativas da Apple.

Todas as fundições e refinarias de 3TG, cobalto 
e lítio identificadas na cadeia de fornecimento da 
Apple participaram de auditorias terceirizadas 
independentes. O objetivo era avaliar e identificar uma 
ampla variedade de riscos, incluindo os relacionados à 
sociedade, ao meio ambiente, a direitos humanos e a 
governança. Já são sete anos consecutivos com 100% 
de conformidade para 3TG, seis anos consecutivos 
para cobalto e dois anos consecutivos para lítio.  
Removemos da nossa cadeia de fornecimento as 
fundições ou refinarias que não estiverem dispostas 
ou não forem capazes de atender aos nossos critérios. 
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Uma bateria com fontes sustentáveis
Em 2021, todas as refinarias identificadas de cobalto e lítio — materiais essenciais para 
a fabricação das baterias de todos os produtos Apple — participaram de auditorias 
independentes terceirizadas que seguiram os padrões da OCDE em relação a direitos 
humanos e trabalhistas e políticas ambientais, além de sistemas de gestão. Continuamos a 
realizar um controle adicional e auditorias terceirizadas independentes em conformidade com 
os padrões da OCDE para outros materiais da fabricação de baterias, como grafite, níquel e 
cobre. Alcançar essas metas exigiu que nossos times utilizassem diversas das ferramentas 
em nossas etapas para extração responsável, que podem ser encontradas na página 71. 
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Desde 2009, removemos 163 fundições e refinarias 
de 3TG e sete de cobalto da nossa cadeia de 
fornecimento.

Inovações na extração responsável de ouro 
Continuamos a tomar medidas em relação aos demais 
desafios em nossa cadeia de fornecimento global 
de ouro por meio de um programa de controle, em 
conformidade com o Suplemento de Orientações 
sobre o Dever de Diligência da OCDE para ouro e 
outros materiais, além de implementar inovações. A 
Apple é pioneira em níveis de rastreabilidade líderes 
do setor em materiais recicláveis para criar uma cadeia 
de fornecimento de ouro exclusivamente reciclado. 

Como parte dos nossos esforços de avaliação de 
riscos e controle, desenvolvemos e implementamos 
sistemas com foco especificamente na cadeia de 
fornecimento de ouro. Em 2021, avaliamos refinarias 
de ouro em nossa cadeia de fornecimento para 
identificar potenciais riscos e outros desafios na 
extração, e depois trabalhamos com os fornecedores 
para solucionar os riscos e desafios identificados e 
remover refinarias conforme necessário. 

Além de realizar um controle rigoroso, acreditamos 
que soluções de extração inovadoras e baseadas 
em dados ajudam a reduzir riscos e melhorar a 
rastreabilidade. Em 2021, continuamos financiando 
e expandindo o projeto Salmon Gold com a Tiffany 
& Co., liderado pela RESOLVE, uma organização de 
sustentabilidade sem fins lucrativos. O projeto Salmon 
Gold trabalha com mineiros de ouro em pequena 
escala e povos indígenas em regiões remotas de 
Yukon, Alasca e Colúmbia Britânica para apoiar uma 
prática de mineração que beneficie as comunidades 
locais e ajude a restaurar rios e riachos, permitindo o 
desenvolvimento do salmão e de outros peixes. Desde 
o lançamento do projeto Salmon Gold pela RESOLVE 

em 2017, a organização já conectou líderes locais das 
Primeiras Nações, mineiros, ambientalistas e órgãos 
governamentais para corrigir o curso dos danos 
causados pelas atividades históricas de mineração. O 
ouro extraído por meio desse projeto tem sua origem 
rastreada até a refinaria na cadeia de fornecimento 
da Apple usando tecnologia blockchain, e por fim é 
usado nos produtos Apple. 

Compartilhamento de ferramentas e 
recursos para acelerar o progresso
Além de realizarmos o próprio controle da cadeia 
de fornecimento, trabalhamos diretamente com 
programas de auditoria terceirizados — especialmente 
os programas da RMI e da London Bullion Market 
Association (LBMA) — para identificar riscos nas 
fundições, refinarias e mineradoras e ajudar a 
fortalecer o processo de auditoria no setor e os 
órgãos de certificação. A Avaliação da Preparação 
para Riscos (RRA) — desenvolvida pela Apple em 
2016 e amplamente adotada em todo o setor por 
meio da RMI em 2018 — continua sendo usada por 
empresas do setor de downstream, refinarias no 
setor de upstream e mineradoras, com 366 RRAs 
concluídas em 2021, em comparação com 341 no ano 
anterior. A Copper Mark, uma estrutura de garantia 
para a produção responsável de cobre, também 
adotou a RRA para definir critérios para produtores 
de cobre em 31 instalações, quase o dobro de locais 
em comparação com 2020 (16 instalações). A Apple 
continua a usar a RRA de forma direcionada por meio 
dessas plataformas do setor para avaliar os riscos 
em nossa cadeia de fornecimento global, com foco 
particularmente em novas fundições e refinarias 
ingressantes em nossa cadeia de fornecimento.

Amplificação de vozes locais e a 
conscientização em relação a direitos
Acreditamos que apoiar vozes locais e 
independentes no âmbito de mineração é 
essencial para identificar e avaliar riscos. Pelo sexto 
ano consecutivo, investimos no mecanismo de 
denúncia do programa Tin Supply Chain Initiative 
da International Tin Association International 
(ITSCI) na República Democrática do Congo 
(RDC), que permite que pessoas das comunidades 
mineradoras em sete províncias da RDC façam 
denúncias anônimas por telefone, mensagens 
SMS nos idiomas locais ou registrem de outra 
forma preocupações relacionadas à extração, 
comércio, manuseio e exportação de minerais 
pelas redes locais. Em 2021, o programa ITSCI 
e suas empresas parceiras deram continuidade 
à conscientização e ao uso de mecanismos de 
denúncia anônima por meio de campanhas de 
rádio em comunidades de mineração, distribuindo 
material promocional e oferecendo consultoria para 
organizações da sociedade civil local e a outras 
partes interessadas.

Também continuamos a parceria com a Pact, uma 
organização de desenvolvimento internacional, 
para oferecer treinamento de conscientização 
sobre direitos a mineiros, jovens e funcionários 
públicos em comunidades de mineração artesanal 
e de pequeno porte na RDC. Em 2021, a Pact 
organizou 72 reuniões de comitês de bairros 
que impactaram mais de 31.987 pessoas da 
comunidade — incluindo mais de 15.000 crianças 
— a respeito de questões de direitos humanos, 
com grande ênfase na conscientização sobre o 
trabalho infantil.

2020

2021

• Publicamos uma lista de processadores de lítio pela 
primeira vez.

• 100% das fundições e refinarias de 3TG, cobalto e lítio 
identificadas participaram de auditorias terceirizadas 
independentes.

• 366 organizações do setor concluíram nossa Avaliação 
da Preparação para Riscos por meio da Responsible 
Minerals Initiative (RMI).

2019

2016

2014

2010

• Começamos a mapear as refinarias de cobalto em 
nossa cadeia de fornecimento. 

• Publicamos a lista de fundições e refinarias de 3TG 
identificadas em nossa cadeia de fornecimento.

• Começamos a mapear as fundições e refinarias de 3TG 
em nossa cadeia de fornecimento.

• Estabelecemos o programa de educação 
profissionalizante e de conscientização na República 
Democrática do Congo com a Pact. 

• Publicamos a lista de refinarias de cobalto 
identificadas na cadeia de fornecimento.

• Desenvolvemos a ferramenta de Avaliação da 
Preparação para Riscos.

• Começamos a mapear processadores de lítio na 
cadeia de fornecimento.

• Começamos a participar do projeto Salmon Gold em 
parceria com a Tiffany & Co. e a RESOLVE.
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Apoio às comunidades de mineração
Apesar das interrupções provocadas pela COVID-19, 
continuamos a apoiar programas profissionalizantes 
em comunidades de mineração na RDC, com o 
investimento em uma parceria entre a Fundação 
RBA e a Pact. Por meio desse programa, aprendizes 
receberam orientação, alfabetização e treinamento 
de carreira em áreas como corte de cabelo, mecânica 
de automóveis e soldagem, dentro e fora das 
comunidades de mineração na província de Lualaba, 
na República Democrática do Congo. 

Como parte do nosso programa de conscientização, 
em 2021, a Pact também começou a implementar 
um componente de instrução e acesso financeiro por 
meio de uma atividade chamada WORTH. A WORTH 
reúne pequenos grupos de membros da comunidade 
local para realizar arrecadação, oferecer acesso 
a crédito e expandir as capacidades financeiras e 
comerciais da comunidade. Os membros contribuem 
com pequenas quantias em reuniões semanais e, 
quando os valores arrecadados pelo grupo alcançam 
o montante necessário, eles podem começar a 
tomar empréstimos e usar os valores para abrir 
pequenos negócios ou realizar outros investimentos. 
Em 2021, foram criados 14 grupos da comunidade 
para arrecadação e empréstimo de valores, com o 

total de 415 membros. Esses grupos angariaram 
coletivamente US$ 92.077 com a contribuição dos 
membros e pagamentos de juros, e tomaram US$ 
80.668 em empréstimos. Os membros da WORTH 
também receberam treinamentos comerciais e 
financeiros voltados às suas necessidades, o que 
permite que ampliem suas capacidades e o acesso 
a capital financeiro para começar seus próprios 
negócios ou para estudar.

Também continuamos trabalhando com o Centro 
de Inovação D-Lab do Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) na Colômbia, que apoia o 
treinamento de mineiros de ouro locais e lideranças 
comunitárias para desenvolver soluções sustentáveis 
para os desafios da mineração artesanal e de pequeno 
porte. Em 2021, devido às restrições da COVID-19, o 
MIT adaptou seu programa de Capacitação Criativa 
para um formato móvel, levando seus Centros Virtuais 
de Inovação às comunidades de mineração com a 
ajuda do iPad. O programa, que teve 415 participantes 
em 2021, incluiu 12 módulos de treinamento em 
diversos tópicos, incluindo design, práticas de 
mineração e empreendedorismo. Além disso, 296 
microconcessões foram oferecidas para apoiar novos 
negócios dos mineiros. 

Impacto para todo o setor
Além de realizar avaliações independentes de 
nossos  programas para a cadeia de fornecimento, 
continuamos a apoiar diversas iniciativas de 
pesquisa realizadas por várias partes interessadas 
que contribuem com grandes aprendizados 
sobre o impacto dos programas de controle e das 
oportunidades para futuras inovações. 

Em 2021, continuamos a participar do comitê 
administrativo da RMI. Também participamos do 

100%
das fundições e refinarias de 
3TG, cobalto e lítio identificadas 
participaram de auditorias 
terceirizadas independentes.

Comitê de Governança da Public-Private Alliance 
for Responsible Minerals Trade — uma iniciativa 
que engloba diversos setores e apoia extração, 
produção e comércio éticos na região dos Grandes 
Lagos Africanos — e de outras iniciativas público-
privadas para estimular inovações de extração 
responsável. Assessoramos iniciativas com o 
objetivo de usar dados de maneira eficiente para 
compreender melhor e potencializar o impacto. 
Apoiamos pesquisas sobre tecnologias usadas para 
a produção e a extração responsável de minerais 
na RDC, e participamos de consultorias sobre a 
estrutura de monitoramento e avaliação da OCDE, 
lançada em 2021. Além disso, fazemos parte do 
Fórum de Parceiras Europeias para a Extração 
Responsável de Minerais e Soluções de Mineração 
Artesanal de Ouro. 

Em 2021, continuamos a investir na digitalização de 
uma estrutura da organização independente e sem 
fins lucrativos IMPACT baseada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 
Unidas, que busca conciliar como é medido o 
impacto das atividades relacionadas às cadeias 
de fornecimento no bem-estar socioeconômico 
e ambiental das comunidades de mineração 
artesanal e de pequeno porte. Essas métricas 
de conciliação e a gestão das informações 
ajudarão as partes interessadas a identificar com 
mais facilidade oportunidades, áreas de risco e 
possíveis problemas, e tomar medidas proativas 
para solucioná-los. Inclusive, elas permitirão que 
as intervenções sejam vistas de forma mais ampla, 
para além dos locais específicos de mineração ou 
áreas de projetos. Isso ajuda a garantir que os riscos 
sejam reduzidos, e não negligenciados.
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Inovar na extração 
de materiais

Mapear a cadeia de 
fornecimento e 

estabelecer 
requisitos rigorosos

Entender os riscos 
usando ferramentas da 

cadeia de fornecimento, 
como a Avaliação da 

Preparação para Riscos

Conduzir auditorias 
terceirizadas 

independentes de 
matéria-prima e 

materiais reciclados

Abordar os riscos 
encontrados

Aumentar o 
conteúdo reciclado e 

renovável

Apoiar as 
comunidades 

locais

Colaborar com a 
sociedade civil e apoiar 
defensores locais dos 
direitos humanos e do 

meio ambiente

Colaborar com a 
sociedade civil e apoiar 
defensores locais dos 
direitos humanos e do 

meio ambiente

Desenvolver e 
impulsionar padrões 

comuns do setor

Fornecer 
treinamento aos 

envolvidos na cadeia 
de fornecimento para 
fortalecer o controle

Publicar lista de 
fundições e refinarias 

todos os anos

Manual da Apple para Extração Responsável
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Mineiro segura ouro extraído no 
Alasca e em Yukon como parte do 
projeto Salmon Gold.



Meio ambiente06
Seção 02 06

Direitos humanos e proteção ambiental têm uma ligação intrínseca. 
E estamos fazendo a nossa parte.
Como fabricamos produtos que enriquecem a vida de pessoas do 
mundo todo, temos uma profunda responsabilidade de minimizar o 
uso de recursos e proteger o meio ambiente e as comunidades onde 
nossos fornecedores operam. 
Este relatório aborda os programas ambientais da cadeia de 
fornecimento da Apple. Para saber mais sobre as abrangentes 
iniciativas ambientais da Apple, acesse apple.com/br/environment.

Rumo à neutralização 
das nossas emissões de 
carbono

Controle de emissões de 
carbono em nossa cadeia de 
fornecimento

Gestão da água inovadora Mentalidade de 
desperdício zero

01 03 04 05 07 08
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Gestão de resíduos
Os fornecedores devem implementar métodos 
sistemáticos para identificar, gerenciar, diminuir 
e descartar resíduos de maneira responsável ou 
reciclá-los.

Prevenção de poluição e redução de 
recursos
Os fornecedores precisam desenvolver, 
implementar e manter práticas comerciais 
sustentáveis. Devem quantificar regularmente, 
definir metas, acompanhar o progresso e 
reduzir o consumo de combustíveis fósseis, 
água, substâncias nocivas e recursos naturais, 
aplicando métodos de conservação, reutilização e 
reciclagem.  

Gestão de consumo de recursos
Fornecedores devem regularmente quantificar, 
definir metas, acompanhar o progresso e reduzir 
o consumo de combustíveis fósseis, água, 
substâncias nocivas e recursos naturais, aplicando 
métodos como conservação, reutilização, 
reciclagem, substituição e outras medidas.

Licenças ambientais
Os fornecedores devem obter e manter a 
conformidade com todas as licenças ambientais 
exigidas por lei, além de mantê-las atualizadas. 
Também devem atender às exigências de relatórios 
das licenças e dos regulamentos correspondentes. 

Gestão de ruído ambiental
Os fornecedores devem identificar, controlar, 
monitorar e diminuir os ruídos gerados pela fábrica 
que ultrapassem os limites dos níveis de ruído.

Gestão de substâncias 
regulamentadas
Os fornecedores devem atender às 
Especificações de Substâncias Regulamentadas 
da Apple associadas a todos os produtos que 
fabricam e fornecem para a Apple.

Gestão de emissões atmosféricas
Os fornecedores devem identificar, gerenciar, 
diminuir e controlar de maneira responsável as 
emissões atmosféricas geradas por suas operações 
e que ofereçam riscos ao meio ambiente. Também 
precisam monitorar periodicamente o desempenho 
dos próprios sistemas de controle de emissões 
atmosféricas. Os fornecedores devem quantificar 
regularmente, definir metas, acompanhar o progresso 
e reduzir as emissões dos gases do efeito estufa com 
medidas como uso de energia limpa, conservação, 
entre outras. 

Destaques 
do Código 
de Proteção 
Ambiental

Gestão de águas residuais
Os fornecedores devem implementar uma 
abordagem sistemática para identificar, controlar 
e diminuir as águas residuais resultantes das 
suas operações. Também devem monitorar 
periodicamente o desempenho dos próprios 
sistemas de tratamento de águas residuais.

Gestão de águas pluviais
Os fornecedores devem implementar uma 
abordagem sistemática para evitar a contaminação 
do escoamento de águas pluviais. Também precisam 
impedir que efluentes ilegais e derramamentos 
entrem em bueiros, na rede pública de abastecimento 
de água e em corpos de água.

Nosso Código exige que 
os fornecedores tomem 
atitudes para diminuir seu 
impacto ambiental, além de 
cuidar melhor dos recursos 
que todos nós usamos e 
das comunidades em que 
trabalhamos.
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“O racismo institucional e 
a mudança climática não 
são problemas isolados 
e, por isso, não podem ser 
resolvidos com soluções 
diferentes.”

Lisa Jackson
Vice-presidente de Iniciativas 
Ambientais, Políticas e Sociais  
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Parte da nossa iniciativa de equidade e justiça 
racial (REJI), o Impact Accelerator se concentra 
em promover equidade e oportunidades no setor 
ambiental ao encontrar e cultivar a nova geração de 
empresas multiculturais que atuam nas fronteiras da 
tecnologia ecológica e da energia limpa.

Em 2021, apresentamos o primeiro grupo de 
empresas do Impact Accelerator.  Empresas de 
todas as regiões dos EUA foram selecionadas para 
participar de um programa virtual de três meses que 
incluiu recursos de e-learning sobre gestão da cadeia 
de fornecimento, tópicos financeiros e legais, além 
de outras áreas de conhecimento relevantes para 
aprimorar a capacidade de negócios e ajudar na 

preparação das empresas para que se candidatem 
a trabalhar com a Apple. Cada empresa teve a 
oportunidade de desenvolver uma solução inovadora 
relacionada a um dos objetivos ambientais mais 
importantes da Apple e de apresentar sua ideia a 
especialistas da Apple no final do programa.

Para dar apoio individualizado a cada empresa, 
oferecemos uma mentoria da Apple com 
especialização na área de atuação específica de cada 
empresa para ajudar a orientar o desenvolvimento 
de negócios, assim como a ideia a ser apresentada.  
Além dos módulos de e-learning, as empresas 
participantes também tiveram sessões virtuais ao vivo 
para discutir questões raciais e de justiça ambiental 

06

Enfrentar os maiores desafios ambientais e combater o racismo institucional são esforços que 
andam juntos. É por isso que, em 2020, a Apple lançou o Impact Accelerator para ajudar a garantir 
que nossos investimentos em setores como energia renovável, remoção de carbono e inovação 
nos processos de reciclagem também ajudem a combater barreiras sistêmicas que afetam de 
maneira desproporcional comunidades que sofrem com o impacto das questões ambientais.   

Nossos valores em ação  Defender a equidade racial 
e a diversidade de fornecedores no setor ambiental 

e para criar uma comunidade com profissionais da 
mesma área.

Depois de concluir o programa, cada empresa teve 
a oportunidade de participar de um programa de 
certificação executiva da Stanford University ou 
da Dartmouth College para ajudar a melhorar as 
habilidades de liderança, além de continuar tendo 
acesso a especialistas Apple e uma comunidade 
de ex-alunos.  Vários participantes do primeiro 
grupo já fecharam contratos com a Apple, e 
todos os ex-alunos estão qualificados para enviar 
solicitações de propostas (RFPs) com o objetivo de 
se tornar fornecedores da Apple conforme surgirem 
oportunidades de colaboração relacionadas a nossos 
objetivos ambientais.

Meio 
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Rumo à neutralização das 
nossas emissões de carbono
Os efeitos da mudança climática ficam mais evidentes a cada 
ano que passa, e todos nós precisamos acelerar os esforços 
para combater a maior ameaça dos nossos tempos.  

A Apple assumiu o compromisso de enfrentar a 
mudança climática e aumentar o uso de energia 
renovável no mundo todo.  Esse esforço e esses 
compromissos estão relacionados ao nosso objetivo 
ambiental mais ambicioso até hoje: neutralizar as 
emissões de carbono em toda a nossa cadeia de 
fornecimento e no ciclo de vida dos nossos produtos 
até 2030. 

Começamos fazendo a transição para energia 
renovável em nossas instalações e, depois de uma 
década de trabalho, atingimos o objetivo de 100% de 
energia renovável em 44 países em 2018.  A cadeia de 
fornecimento representa cerca de 70% do total de 
emissões de carbono da Apple e, em 2015, lançamos 
os programas Supplier Clean Energy e Supplier 
Energy Efficiency para promover a energia limpa na 
nossa cadeia de fornecimento de fabricação. 

Em 2020, atingimos nosso objetivo inicial de energia 
renovável na cadeia de fornecimento: oferecer mais de 
quatro gigawatts de energia limpa à nossa cadeia de 
fornecimento.  Em outubro de 2021, anunciamos que 

mais de 175 dos nossos fornecedores tinham se 
comprometido a usar energia renovável para a 
produção da Apple, representando um compromisso 
de trazer mais de 9 gigawatts de energia limpa.  Essas 
ações evitarão mais de 18 milhões de toneladas de 
CO2e por ano, o equivalente a remover quatro milhões 
de carros das ruas anualmente.

Nosso objetivo de neutralizar as emissões de 
carbono até 2030 nos dá 20 anos de vantagem em 
relação às recomendações estabelecidas pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que 
defende a neutralização das emissões de carbono 
em todo o planeta até 2050.  Para atingir essa meta, 
estamos trabalhando com os fornecedores para fazer 
a transição de toda a nossa cadeia de fornecimento 
de fabricação (incluindo a extração de materiais, 
fabricação de componentes e montagem final dos 
produtos) para energia elétrica 100% renovável. 

06

A cadeia de fornecimento 
representa cerca de 70% 
do total de emissões de 
carbono da Apple.

Saiba mais 
Para saber mais sobre como mapeamos 
nossas emissões de carbono e o que fazemos 
para neutralizá-las, leia nosso Relatório de 
Acompanhamento Ambiental.

2021
• Mais de 175 fornecedores comprometidos a usar 

energia renovável na produção para a Apple, 
representando 9 gigawatts de energia renovável.

2020

2019

2018

2017

2015

• Os locais de montagem final do iPhone na China 
definiram uma meta de três anos para reduzir o uso 
de energia em 20%.

• Lançamos o China Clean Energy Fund, permitindo 
que a Apple e os fornecedores invistam em mais de 
1 gigawatt de energia renovável na China.

• Lançamos o Supplier Clean Energy Portal.
• Fizemos o investimento inicial na geração de 

quase 500 megawatts em projetos solares e 
eólicos na China e no Japão para combater 
emissões geradas em nossa cadeia de 
fornecimento.

• O Código de Conduta dos Fornecedores exige 
que os fornecedores mantenham um inventário 
das emissões atmosféricas, incluindo os gases do 
efeito estufa.

• Lançamos os programas Supplier Clean 
Energy e Supplier Energy Efficiency.

• Os fornecedores cumpriram compromissos cruciais 
em países importantes da cadeia de fornecimento. 

• Lançamos a parceria com o Asia Green Fund para 
promover a economia de energia.

• Mais de 100 fornecedores comprometidos a usar 
energia elétrica 100% renovável na produção para a 
Apple.

Marcos do programa

70%
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Painel solar, EUA



Controle de emissões de carbono 
em nossa cadeia de fornecimento
O uso de energia elétrica na cadeia de fornecimento 
é o que mais contribui para nossas emissões de 
carbono. Apesar de ser um problema mundial, 
também causa um impacto local.  Usar energia 
renovável para abastecer nossos fornecedores 
e substituir os combustíveis fósseis ajuda a 
descarbonizar as redes elétricas e melhora a 
qualidade do ar para as comunidades da região.   

Embora seja um trabalho complexo, que apresenta 
desafios como barreiras de regulamentação, 
necessidade de capital e falta de acesso a soluções 
econômicas e de qualidade, nossa abordagem 
é simples: exigir que as empresas fornecedoras 
informem suas emissões de carbono e meçam seu 
uso de energia elétrica, além de apoiar os esforços 
para melhorar a economia no consumo e fazer a 
transição para energia renovável. 

Métricas
Para tomar medidas eficazes que diminuam o impacto 
ambiental, é preciso medir e entender as emissões 
de carbono de sua empresa.  Desde 2019, nosso 
Código e Padrões exigem que os fornecedores 
identifiquem regularmente as fontes de emissões, 
informem suas emissões de carbono e disponibilizem 
essas informações à Apple.  Ao entender as fontes 
e a quantidade de emissões de carbono de um 
fornecedor, podemos oferecer recursos para ajudar o 
fornecedor a criar um plano de ação com o objetivo de 
reduzir as emissões.

Economia de energia  
O objetivo do programa Energy Efficiency é ajudar 
os fornecedores a encontrar maneiras de otimizar 
suas instalações e operações para que consumam a 
menor quantidade possível de energia.  Aumentar a 

economia de energia reduz a intensidade do consumo 
durante a fabricação, o que acaba reduzindo as 
emissões diretas de carbono.   

Os projetos que promovem a economia de energia 
dos fornecedores geralmente incluem itens como a 
substituição de sistemas de iluminação e climatização 
desatualizados ou não econômicos, o reparo de 
vazamentos nos sistemas de ar comprimido e a 
recuperação do calor desperdiçado. Apoiamos 
os projetos dos nossos fornecedores ajudando a 
identificar oportunidades e criar soluções, oferecendo 
educação e treinamento e ajudando na obtenção de 
fundos para os projetos, o que, às vezes, pode ser um 
obstáculo para a implementação dessas melhorias.   
Conforme adquirem mais conhecimento na área, os 
fornecedores desenvolvem a capacidade de enfrentar 
desafios maiores de descarbonização. 

Priorizamos nossos recursos do programa Energy 
Efficiency para abordar as maiores oportunidades 
de redução. Um exemplo é nossa iniciativa de três 
anos para aumentar a eficiência na fabricação do 
iPhone. Juntas, as seis instalações de fornecedores 
participantes atingiram sua meta de reduções de 
20% até o final de 2020 em comparação com a linha 
de base estabelecida em 2017. Usamos as melhores 
práticas que cultivamos ao longo dessa iniciativa e as 
ampliamos para toda a nossa cadeia de fornecimento.   
Os locais de montagem final dos AirPods, do iPad e 
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do Apple Watch lançaram iniciativas de economia de 
energia de vários anos em 2020.  

No ano fiscal de 2021, mais de 100 instalações de 
fornecedores participaram do nosso programa de 
economia de energia, acompanhando e relatando 
ativamente sobre mais de dois mil projetos — um 
aumento de 39% ao ano.  Juntos, esses projetos 
resultaram na economia de 1,157 milhão de toneladas 
de CO2e no ano fiscal de 2021.

Energia renovável
Além de trabalhar com nossos fornecedores para 
tornar suas instalações e operações o mais eficiente 
possível, também apoiamos a transição deles para 
o uso de energia renovável.  Nosso compromisso 
de fazer a transição para 100% de energia renovável 
em toda a nossa cadeia de fornecimento estimula a 
resiliência para enfrentar desafios, como mudança 
climática, oferece  vantagens competitivas claras por 
conta da exposição reduzida a flutuações de custo e 
nos aproxima do objetivo de neutralizar as emissões 
de carbono até 2030. Esses benefícios apoiam nossa 
crença de que as iniciativas ambientais, como nossos 
programas de energia, podem ser boas tanto para os 
negócios quanto para o meio ambiente.  

Nosso programa Supplier Clean Energy apoia os 
fornecedores com o conhecimento, os recursos e o 
acesso aos fundos necessários para fazer a transição 
para energia renovável. Até o momento, mais de 175 
fornecedores da Apple assumiram o compromisso 
de usar energia renovável para a produção da Apple, 
o que resultará na disponibilização de mais de 9 
gigawatts de energia limpa.

Para ajudar os fornecedores a fazer a transição para 
energia renovável, compartilhamos a experiência 
obtida durante nossa transição para tornar as 

do China Clean Energy Fund, que permite que a 
Apple e seus fornecedores invistam em projetos de 
energia limpa. Também investimos em soluções de 
energia renovável para cobrir as emissões geradas 
em nossa cadeia de fornecimento, desempenhando 
um papel fundamental no desenvolvimento de 500 
megawatts em projetos solares e eólicos na China e 
no Japão.   

instalações e operações da Apple 100% neutras 
em emissões de carbono.  No portal Supplier Clean 
Energy, apresentamos recursos e materiais de 
treinamento aos fornecedores com informações 
específicas por país para guiar sua transição e 
oferecemos oportunidades de educação por meio 
de treinamentos personalizados com especialistas 
de renome. Também apoiamos a criação e o 
crescimento de associações do setor de energia 
renovável das quais nossos fornecedores podem 
participar para saber mais sobre atividades e 
oportunidades em seu mercado local.  

Estruturas de energia utilizadas há muito tempo 
podem dificultar o uso de energia renovável nova 
em algumas regiões, exigindo que alguns dos 
nossos fornecedores ampliem ao máximo as 
soluções de energia renovável existentes, como 
instalações solares locais.  Outros inovaram com 
métodos diferentes de compra, criaram empresas 
de energia renovável ou até participaram de alguns 
dos maiores e mais inovadores acordos de energia 
renovável.  

Regras e políticas governamentais podem 
apresentar algumas das barreiras mais significativas 
contra a transição para fontes renováveis.  
Emprestamos nossa voz e trabalhamos com outras 
empresas e ONGs para superar essas barreiras 
políticas e alcançar mercados prósperos de energia 
limpa.  Em várias regiões, trabalhamos com os 
responsáveis pela criação de políticas para apoiar 
fontes de energia renovável que sejam econômicas, 
acessíveis para empresas e provenientes de 
projetos de qualidade com impacto importante nos 
mercados locais.  

Em alguns casos, é preciso inovar para alcançar o 
progresso.  Um exemplo disso foi o desenvolvimento 

Mais de 175

Mais de 9

Mais
de 2.000

gigawatts de energia limpa 
disponibilizados por meio do 
comprometimento dos fornecedores 
com o uso de energia renovável.

projetos eficientes em energia em mais 
de 100 instalações de fornecedores no 
ano fiscal de 2021.

fornecedores comprometidos com o uso 
de energia renovável na produção para a 
Apple.
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O alumínio é um material essencial para muitos dos nossos produtos, usado com 
maior frequência nas estruturas que dão aos produtos Apple seus formatos e 
acabamentos exclusivos.  Por conta de seu predomínio em nossos produtos, o 
alumínio é um dos 14 materiais que priorizamos como parte dos nossos esforços 
para a utilização de materiais reciclados e renováveis.  Esse predomínio e o fato 
de que sua produção gera uma quantidade significativa de emissões de carbono 
também tornou o alumínio um alvo importante dos nossos esforços de design com 
baixa emissão de carbono para reduzir o total de emissões.   

Por mais de um século, o alumínio tem sido 
produzido em um processo de fusão com quantidade 
significativa de emissões de carbono.  Entretanto, 
desde 2015, estamos trabalhando para reduzir as 
emissões de carbono relacionadas ao uso de alumínio. 
Passamos a usar alumínio produzido por meio de 
hidroeletricidade em vez de combustíveis fósseis 
e também o alumínio reciclado, que causa menos 
emissão de carbono e evita as emissões resultantes 
dos processos relacionados à mineração. 

Outro fator importante no nosso progresso em relação 
ao alumínio foi a parceria com dois fabricantes desse 
material. Eles fundaram um empreendimento conjunto 
chamado Elysis, que tem o objetivo de comercializar 
tecnologia patenteada capaz de eliminar as emissões 
diretas de gases do efeito estufa do processo de 
fusão tradicional.  A Apple se juntou aos fundadores 
da Elysis e aos governos do Canadá e Quebec para 
investir na pesquisa e no desenvolvimento dessa 
tecnologia.  Parte desse investimento foi usada 
para construir uma nova instalação de pesquisa e 
desenvolvimento em Quebec dedicada à produção de 
alumínio primário de nível comercial em grande escala.
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Saiba mais 
Para saber mais sobre os materiais que priorizamos, consulte nossos Perfis de Impacto dos Materiais.

Para saber mais sobre os materiais usados em todos os produtos Apple atualmente, consulte os Relatórios 
Ambientais sobre Produtos, disponíveis em apple.com/br/environment. 

Com a nossa concentração de esforços e essa 
parceria, conseguimos alcançar um progresso 
significativo.  Em 2021, anunciamos atualizações 
importantes sobre o uso de alumínio reciclado em 
nossos produtos.  A estrutura dos aparelhos iPad 
anunciados e lançados em 2021, do Apple Watch 
Series 7 e do novo MacBook Pro é feita usando 
alumínio 100% reciclado. Esses aparelhos se juntam 
a uma série de produtos que já tinham atingido essa 
meta. 

Os resultados dos nossos esforços para investir em 
tecnologias de alumínio que gerem menos emissões 
de carbono e na inclusão de mais alumínio reciclado 
em nossos produtos são evidentes.  Desde 2015, 
nossas emissões de carbono associadas ao alumínio 
diminuíram 68%, marcando um progresso significativo 
em direção ao nosso objetivo de neutralizar as 
emissões de carbono até 2030.

Nossos valores em ação  Investimento total em alumínio
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Gestão da água inovadora

O acesso à água limpa e potável é um direito 
humano e um recurso comunitário crítico 
compartilhado por pessoas e ecossistemas do 
mundo todo.   

Os recursos de água doce estão cada vez mais 
escassos em muitas regiões. Por isso, fazer uma 
gestão responsável da água de modo eficaz exige 
uma compreensão completa e detalhada do uso 
de água por nossos fornecedores.  Para obter 
esses dados, pedimos que nossos fornecedores 
respondessem a uma pesquisa para que pudéssemos 
entender o uso que fazem da água na produção para a 
Apple e combinamos essas informações ao nosso uso 
corporativo de água para ter uma visão abrangente do 
impacto total.

A cadeia de fornecimento representa 99% do nosso 
uso total de água, incluindo a extração de materiais 
e a fabricação dos nossos produtos.  Muitas 
empresas se concentram no uso corporativo de água 
e coletam dados limitados sobre o uso de água de 
seus fornecedores, mas acreditamos que temos a 
responsabilidade e a oportunidade de ir além para 
causar um impacto maior.  É por isso que, por meio 
do Clean Water Program, trabalhamos ativamente 
com os fornecedores, levando em consideração 
as necessidades e atividades que ocorrem dentro 
das instalações e também nas comunidades e 
proximidades de onde atuam.

Foco na disponibilidade e qualidade por 
meio do Clean Water Program  
Ao longo da última década, tivemos um progresso 
significativo em relação à reutilização da água e à 
qualidade da água eliminada em toda a nossa rede 
de fornecedores globais e nas comunidades onde 
operam.  Com o Clean Water Program, ajudamos 
nossos fornecedores a reduzir sua dependência de 
fontes de água doce, o que, por sua vez, reduz o 
impacto que eles causam às bacias hidrográficas.  
Uma das melhores maneiras de fazer isso é aumentar 
a reutilização de água sempre que possível, reduzindo 
a quantidade de água doce que precisa ser extraída e 
a quantidade de água que precisa ser tratada.  No ano 
fiscal de 2021, os fornecedores participantes do Clean 
Water Program aumentaram sua média de reutilização 
para 41% e economizaram 46,5 bilhões de litros de 
água doce, totalizando a economia coletiva de 190,4 
bilhões de litros de água em 10 países e regiões desde 
2013, ajudando a aumentar a disponibilidade de água 
doce em comunidades do mundo todo.  

Além de reduzir o uso de água doce, também temos 
o compromisso de melhorar a qualidade da água 
eliminada das instalações dos nossos fornecedores 
para proteger a qualidade dos recursos hídricos 
compartilhados.  Nosso Código e Padrões descrevem 
requisitos rigorosos sobre a eliminação de água, e 
os fornecedores precisam aderir a eles e a todas as 
exigências locais.
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Direcionamento do setor à gestão 
responsável de água  
Apenas a conservação da água não é suficiente. É por 
isso que trabalhamos com empenho para impulsionar 
o setor na direção do conceito de gestão responsável 
de água.  Proteger recursos hídricos requer ir além da 
conservação ao garantir que o uso de água em nossa 
cadeia de fornecimento preserve o meio ambiente, 
seja economicamente sustentável e contribua para a 
resiliência das comunidades.  

Por meio da nossa parceria com a Alliance for 
Water Stewardship (AWS), que começou em 2018, 
trabalhamos para oferecer a nossos fornecedores 
e ao setor em geral as ferramentas e os recursos 
necessários para uma abordagem mais holística 
sobre o uso da água para causar um impacto mais 

significativo.  O padrão da AWS é a primeira estrutura 
global a medir a gestão responsável de água usando 
critérios sociais, culturais, ambientais e econômicos.   

Como parte do processo de certificação da AWS, 
auditores independentes avaliam uma série de fatores 
dentro e fora da instalação e reúnem informações 
fornecidas por partes interessadas relevantes, 
incluindo ONGs locais, autoridades públicas e 
membros da comunidade.  Coletivamente, o rigor e o 
escopo amplo da certificação da AWS garantem que 
as ações de gestão responsável de água da instalação 
levem em consideração a bacia hidrográfica da 
região e beneficiem as comunidades locais.  A cada 
ano, mais empresas dentre os nossos fornecedores 
passam a defender essa abordagem à gestão de 
água; desde 2018, 17 instalações de fornecedores 
já concluíram o rigoroso processo e obtiveram a 
certificação da AWS.  

Continuamos apresentando o programa da AWS 
a nossos fornecedores e os encorajando a buscar 
a certificação, mas, como os recursos hídricos 
são compartilhados por muitos, acreditamos que 
precisamos fazer mais do que isso e tornar a gestão 
responsável de água mais acessível em todo o 
setor.  Para isso, adotamos uma série de medidas, 
incluindo a convocação de uma mesa-redonda na 
China para discutir questões relacionadas à água, 
além de promover a consciência sobre a importância 
da gestão responsável de água e da certificação da 
AWS.  Também assumimos papéis importantes dentro 
da AWS; passamos a ser a primeira empresa de 
eletrônicos a participar do conselho de administração, 
além de fazer parte do setor de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC) da AWS para 
compartilhar nossos aprendizados com parceiros do 
setor.  Para ampliar ainda mais o compartilhamento 
dos nossos conhecimentos e progresso, sediamos 

2020

2021

• Criamos o grupo de trabalho ICT de gestão 
responsável de água com a AWS e a RBA.

• Adotamos uma nova abordagem para estimar o uso 
de água na linha de produção em nossa cadeia de 
fornecimento.

• Assinatura do MOU para ajudar o Suzhou Industrial 
Park a se tornar o primeiro parque industrial do 
mundo com a certificação da Alliance for Water 
Stewardship (AWS).

• 17 instalações de fornecedores obtiveram a 
certificação da AWS desde 2018.

2019

2018

2017

2015

2013

• Melhoramos os padrões de qualidade 
desenvolvidos para a eliminação de águas residuais.

• Adicionamos a gestão de águas pluviais ao Código 
e aos Padrões.

• O primeiro fornecedor concluiu o Clean Water Program.

• Criamos o Clean Water Program.

• Começamos a trabalhar com a Alliance for Water 
Stewardship (AWS).

• Dois locais de fornecedores ganharam a 
certificação da AWS, incluindo a primeira 
certificação Gold da indústria.

• Publicamos o padrão de gestão de consumo de 
recursos.

• Três instalações de fornecedores ganharam a 
certificação Platinum da AWS.

• 136 locais de fornecedores participaram do Clean 
Water Program.

• Começamos a exigir dos fornecedores dados sobre 
o consumo de água. 

06
Marcos do programa

Mais de 50

17
instalações de fornecedores obtiveram 
a certificação da Alliance for Water 
Stewardship desde 2018.

bilhões de litros de água economizados 
por fornecedores em 10 países e regiões 
desde 2013.

uma série de workshops focados na comunidade, 
publicamos newsletters regularmente, oferecemos 
fundos para traduzir e mover o padrão da AWS 
para uma plataforma online e oferecemos uma 
série de vídeos de treinamento sobre o padrão da 
AWS que foram adaptados para o uso em diversos 
setores e publicados no AWS Tool Hub.  

Ampliação do impacto  
Além de buscar o progresso nos programas 
ambientais voltados para a nossa cadeia de 
fornecimento, estamos sempre em busca de 
maneiras de multiplicar o impacto e acelerar o 
progresso.  Em 2021, assinamos um Memorando 
de Entendimento (MOU) junto ao Suzhou Industrial 
Park Administrative Committee e à TEDA Eco 
Center com o objetivo de fazer com que o Suzhou 
Industrial Park se torne o primeiro parque industrial 
do mundo a obter a certificação da AWS.   

Das mais de 1.700 empresas que operam no 
parque industrial, 11 são fornecedores da Apple.  
Com esse esforço inovador de várias partes 
interessadas, a Apple está ajudando a demonstrar 
a capacidade coletiva de promover a gestão 
responsável de água em maior escala.  Como 
parte do MOU, treinamentos e iniciativas estão 
em andamento para impulsionar a melhoria dos 
recursos de gestão de água no parque industrial, e 
a Apple apoiará e facilitará o trabalho para obter a 
certificação da AWS no ano fiscal de 2022.   

Evoluindo nossa estratégia para incluir a 
certificação de todo o parque industrial em vez 
de apenas buscar certificações individuais de 
fornecedores representa um passo importante na 
ampliação da gestão responsável de água como 
uma estratégia em todo o setor.  
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Assim como a água é um recurso natural 
compartilhado, a responsabilidade por sua gestão 
também deve ser compartilhada. As ações positivas 
de alguém geralmente não dão conta de compensar 
o impacto negativo de outros e, por isso, a criação 
de um entendimento mútuo a respeito do impacto 
individual às bacias hidrográficas e a dedicação 
a ações coletivas são essenciais para garantir a 
sustentabilidade da água a longo prazo. 

As bacias hidrográficas oferecem uma fonte natural de 
recursos hídricos dos quais as plantas, os animais e 
as comunidades dependem.  Na China, trabalhamos 
com ONGs e organizações locais, incluindo a 
Alliance for Water Stewardship, para estimular a 
colaboração em nível de bacias, especialmente em 
áreas de escassez de água.  Desde 2018, em um 
esforço para ampliar a conscientização sobre as 
oportunidades e os desafios relacionados à água 
nas comunidades locais da China, a Apple organizou 
uma série de saídas de campo práticas para oferecer 
experiências de aprendizado a um grupo diverso de 
partes interessadas que chamamos de Defensores 
da Água.  Esse grupo inclui funcionários da Apple, 
fornecedores, ONGs e outras empresas de tecnologia 
que operam na China.  Desde a criação da iniciativa, 
52 participantes representando 20 instalações de 
fornecedores participaram das saídas de campo dos 
Defensores da Água.

Lago Qiandaohu   
A primeira saída a campo do ano dos Defensores 
da Água foi em maio de 2021 no lago Qiandaohu, 
que fica na província de Zhejiang, na China.  Em 
colaboração com a AWS e The Nature Conservancy, 
16 participantes da Apple e de seis outras empresas 
participaram da saída de dois dias, que teve foco na 
prevenção da poluição e na proteção dos recursos 
hídricos.  O lago Qiandaohu fica na bacia de Taihu, 
próximo de fornecedores da Apple em Xangai e 
Zhejiang. 

Os eventos da viagem tiveram foco nos fundamentos 
da gestão responsável de água, incluindo 
ensinamentos sobre o papel fundamental das bacias 
hidrográficas nos serviços e no acesso local à água 
e o papel da gestão corporativa responsável de água 
na prevenção da poluição.

Lago Wanlv 
Em dezembro de 2021, realizamos a segunda saída 
a campo do ano dos Defensores da Água, pensada 
especificamente para fornecedores da Apple que 
operam na província de Guangdong, na China. Os 12 
participantes, representando seis fornecedores da 
Apple, participaram dessa experiência interativa que 
durou três dias.
Durante o passeio, os participantes visitaram o lago 
Wanlv, o maior recurso hídrico da região, além das 

comunidades dos arredores para entender melhor e 
apreciar mais os recursos hídricos locais e o possível 
impacto que suas fábricas podem ter sobre eles.  

Trabalhamos com a AWS e com ONGs locais 
para planejar a experiência para os fornecedores 
e incluímos atividades capazes de conectá-los 
diretamente aos locais e comunidades mais afetadas 
pelas decisões dessas empresas no que diz respeito 
à água.  A viagem incluiu uma visita a vilarejos locais, 
onde os participantes conheceram membros da 
comunidade e ONGs que vivem e trabalham na 

[Obter] um entendimento profundo a respeito da proteção 
sustentável de fontes de água limpa não apenas requer um 
bom ecossistema, mas também a participação conjunta 
do governo, de empresas e de organizações sociais.  A 
Apple promove [a ideia de que as empresas devem] não 
apenas prestar atenção à própria gestão de água dentro 
das fábricas, mas também se dedicar aos problemas 
relacionados às fontes sustentáveis de recursos hídricos de 
toda a bacia hidrográfica.”

região ao redor do lago Wanlv. O objetivo era ouvir 
suas histórias, suas preocupações e o que eles estão 
fazendo a respeito da gestão dos recursos locais.  

Os participantes também visitaram uma estação 
de tratamento de águas residuais que está usando 
soluções de ocorrência natural para demonstrar 
maneiras inovadoras de melhorar a qualidade da água 
e uma fábrica local que produz água de nascente 
engarrafada para saber como outros setores estão 
gerenciando o uso de água e buscando uma gestão 
responsável do recurso.  

06

Xinran Zeng | Fundo da Água do Lago Qiandaohu, The Nature Conservancy  

A água é essencial para todos os aspectos do nosso cotidiano, da água que bebemos à 
água presente na comida que consumimos ou nos produtos com os quais interagimos 
todos os dias.  Mesmo assim, para quem tem acesso a água limpa e potável, essa 
importância muitas vezes se torna invisível ou passa despercebida.  

Nossos valores em ação  Criação de Defensores da Água

“
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Montagem final em uma 
instalação verificada pelo 
Zero Waste, EUA



Mentalidade de desperdício zero
Para a Apple, desperdício zero é mais do que 
um objetivo, um programa ou uma certificação; 
é uma mentalidade. Consideramos nossa 
responsabilidade eliminar o resíduo em todas as 
etapas do ciclo de vida de um produto, incluindo 
o design, a fabricação e os demais estágios até a 
reciclagem no final da vida de um produto.

Analisamos todas as partes do nosso negócio para 
encontrar oportunidades de fazer mais com menos. 
Nosso foco continua sendo a aplicação dessa 
mentalidade de desperdício zero para fazer um uso 
mais eficiente dos materiais que integram nossos 
produtos, assim como daqueles utilizados na sua 
produção. Este trabalho, além de ser bom para o 
meio ambiente, acaba com a nossa dependência 
por aterros e nos ajuda a contribuir para proteger 
as comunidades locais onde nossos fornecedores 
trabalham. 

100% de nossos locais de produção final do 
iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV, AirPods, 
HomePod mini e Beats mantiveram o desempenho 
de desperdício zero no ano passado, com nenhum 
resíduo enviado aos aterros no ano passado.  

No ano fiscal de 2021, os fornecedores participantes 
do nosso Zero Waste Program evitaram que 491 mil 
toneladas de resíduos fossem para aterros sanitários, 
elevando o total para 2,01 milhões de toneladas 
desde 2015. O número de locais de fornecedores 
participantes deste trabalho aumentou de 55 para 
215 em 12 países e regiões no ano fiscal de 2021, 
impulsionado por uma expansão significativa em 
fornecedores de commodities, incluindo instalações 
que fabricam estruturas, placas de circuito impresso, 
câmeras e embalagens.

Criação de novos mercados para a 
infraestrutura de desperdício zero
A certificação 2799 Zero Waste to Landfill da UL 
exige a reutilização de, no mínimo, 90% dos resíduos 
em métodos que não sejam a produção de energia. 
Desde 2015, 105 instalações de fornecedores 
alcançaram essa meta, e a cada ano mais deles 
atingem esse objetivo.

À medida em que expandimos o escopo desse 
programa, descobrimos a necessidade de também 
ajudar a ampliar a disponibilidade da infraestrutura 
de desperdício zero e reciclagem no local, algo 
fundamental para que o fornecedor chegue ao 
desperdício zero.

No Vietnã, por exemplo, aproximadamente 85% de 
todos os resíduos sólidos vão para aterros porque não 
há uma infraestrutura de reciclagem e geração de 
energia a partir dos resíduos. Em 2020, trabalhamos 
com um dos nossos fornecedores no Vietnã para 
torná-lo o primeiro local com certificação Zero Waste 
do país. Para isso, o fornecedor precisou considerar 
os processos e recursos iniciais necessários para 
preparar a fabricação dos produtos Apple. Ao 
trabalhar com os fornecedores existentes de soluções 
de resíduos e ajudá-los a expandir seus negócios, 
conseguimos continuar ampliando nosso programa 

06 Meio 
ambiente 

87



e ajudamos a aprimorar a infraestrutura e o suporte 
disponíveis.

Por toda a cadeia de fornecimento, criar práticas de 
desperdício zero muitas vezes requer a concepção 
de soluções inovadoras para os desafios de desvio 
e reciclagem de resíduos. Em 2017, na China, 
começamos a colaborar com uma empresa de 

iniciativas de desperdício zero de uma empresa em 
nível sistêmico, e não individual, permitindo uma 
adoção mais rápida das práticas de desperdício 
zero em todos os negócios do fornecedor.

Enquanto continuamos a colaboração e o 
monitoramento de cada instalação, esse novo 
processo de controle tem o potencial de acelerar 
significativamente a adoção dos padrões mais 
exigentes da UL para o desperdício zero em toda 
a cadeia de fornecimento da Apple. O processo 
também trará um novo modelo para empresas em 
todos os setores da indústria à medida em que 
elas desenvolvem seus próprios programas de 
desperdício zero.

reciclagem para coletar as bandejas plásticas usadas 
dos fornecedores na montagem final, possibilitando 
que fossem limpas e enviadas de volta a eles 
para reutilização. Esse processo ajudou nossos 
fornecedores a reduzir o uso de plástico para bandejas 
de componentes em 5.084 toneladas. Com base no 
sucesso desse programa, ajudamos nosso parceiro 
de reciclagem na China a expandir seus negócios 
para o Vietnã, oferecendo uma infraestrutura de 
reciclagem que antes não existia, apoiando as metas 
de desperdício zero dos nossos fornecedores na região 
e ainda dando acesso a um novo mercado para outros 
fabricantes.

Alavancando o desperdício zero por meio de 
modelos de avaliação inovadores
Desde 2015, trabalhamos com a UL para incentivar a 
adoção de padrões e certificações de resíduo zero em 
toda a nossa cadeia de fornecimento. Selecionamos a 
UL 2799 como nosso padrão para o desperdício zero 
porque é o mais rigoroso da indústria, cobrindo todos 
os fluxos de resíduos em uma determinada localidade, 
incluindo lixo de escritório e cantina, além dos resíduos 
perigosos.

Normalmente, para atribuir uma certificação, a UL 
verifica diretamente o desempenho de desperdício 
zero em cada instalação, o que exige análise de 
documentos e validação do local. Apesar deste 
modelo nos ensinar muito sobre como melhor preparar 
fornecedores para a certificação, o processo atual 
também trouxe desafios para a expansão rápida do 
programa.

Em 2021, trabalhamos com a UL para desenvolver o 
primeiro programa de controle do sistema de gestão 
de desperdício zero na cadeia de fornecimento. O 
programa de controle tem o objetivo de verificar as 

2020

2021

• Primeiro local com certificação Zero Waste no 
Vietnã.

• Locais de montagem final dos produtos Beats com 
certificação Zero Waste UL.

• 100% dos locais de montagem final estabelecidos 
receberam a certificação Zero Waste da UL.

• Firmamos parceria com a UL para desenvolver o 
primeiro programa de controle do sistema de gestão 
de desperdício zero na cadeia de fornecimento.

• Evitamos que mais de dois milhões de toneladas de 
resíduos fossem despejados em aterros desde 2015.

2019

2018

2017

2016

2015

• Primeira certificação Zero Waste da UL na Índia.

• 100% dos locais de montagem final na China 
receberam a certificação Zero Waste da UL.

• Lançamos o Zero Waste Program.Lançamos o 
programa Desperdício Zero.

• Primeiro local de montagem final do na China a 
receber a certificação Zero Waste da UL.

• Todos os locais de montagem final do iPhone, iPad, 
Mac, Apple Watch, AirPods e HomePod receberam a 
certificação Zero Waste da UL. 

• 1 milhão de toneladas de resíduos deixaram de ser 
enviadas a aterros. 

• Introduzimos a primeira película protetora reciclável da 
indústria.

• Locais de montagem final da Apple TV receberam a 
certificação Zero Waste da UL.

Mais
de 2 mi

105

5,084

locais de fornecedores agora têm 
certificação UL Zero Waste.

toneladas de plástico foram 
economizadas a partir da reciclagem de 
bandejas plásticas durante a produção.

de toneladas de resíduos dos 
fornecedores deixaram de ir para 
aterros desde 2015.

06 Meio 
ambiente Marcos do programa

88



De cima para baixo:

Montagem final, Vietnã; montagem final, 
China; central de reparos, Estados Unidos; 
montagem final, Irlanda; montagem final, 
Índia.



Seção

Exigimos de nossos fornecedores os mais altos padrões de 
proteção aos direitos trabalhistas e humanos, de saúde e 
segurança no local de trabalho, além de práticas de proteção 
ambiental. Analisamos a conformidade dos nossos parceiros 
utilizando esses padrões todos os anos, por meio de rigorosas 
avaliações terceirizadas. Junto a essa relação contínua, essas 
avaliações oferecem uma visão importante do desempenho de 
nossos fornecedores e nos ajuda a proporcionar o apoio necessário 
para continuar fomentando a melhoria em toda a nossa cadeia de 
fornecimento.

Desempenho e desenvolvimento 
dos fornecedores07

02 07

Desempenho dos fornecedores no ano 
fiscal de 2021

01 03 04 05 06 08
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Direitos 
Humanos e 
Trabalhistas

O desempenho das nossas avaliações da 
cadeia de fornecimento, por categoria avaliada

Desempenho dos fornecedores 
no ano fiscal de 2021
As avaliações, também conhecidas como auditorias, 
são parte dos vários métodos que usamos para 
mensurar a conformidade com nossas exigências. As 
avaliações são realizadas localmente nas instalações 
dos fornecedores e oferecem uma visão geral do 
seu desempenho. Contudo, quando combinadas 
com um envolvimento contínuo com as equipes dos 
fornecedores, relatórios obrigatórios e relatos diretos 
de centenas de milhares de profissionais sobre suas 
experiências nos locais de trabalho, nossas avaliações 
rigorosas oferecem métricas claras do desempenho 
dos fornecedores para cumprir com nosso Código e 
Padrões.

07

Saiba mais
Saiba mais sobre nosso processo de avaliações e 
programas de desenvolvimento de capacidades com 
estes documentos: 
Como Trabalhamos Com os Fornecedores.

Saúde e 
Segurança

Meio 
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*A Apple relata informações de avaliação do ano civil para fundições e refinarias de 3TG de acordo com os 
requisitos da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos. Acesse https://www.apple.com/br/
supplier-responsibility/ para consultar nosso Relatório Anual de Minerais de Conflito.
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No relatório de 2021, 1.117 avaliações terceirizadas 
independentes foram feitas em 52 países, incluindo 
886 avaliações do Código de Conduta e 291 em 
fundições e refinarias*. Desde 2007, as avaliações 
geridas pela Apple cobriram 94% das despesas 
diretas da Apple com fabricação. A cada ano, também 
conduzimos avaliações e visitas-surpresa como 
resposta a alegações e queixas dos funcionários ou 
para verificar riscos nas instalações do fornecedor com 
base em análises preditivas. No ano fiscal de 2021, 
realizamos avaliações e investigações não agendadas, 
em que as instalações dos fornecedores não receberam 
aviso antecipado da nossa chegada.

Durante o processo de avaliação, analisamos mais de 
500 critérios, verificamos conformidade e identificamos 
áreas que precisam melhorar. Cada local é avaliado 
segundo uma escala de 100 pontos em três categorias 
(direitos humanos e trabalhistas, saúde e segurança e 
meio ambiente). A média dessas pontuações constitui 
a pontuação composta anual da instalação. Além 
das avaliações de Código de Conduta, exigimos que 
muitos dos nossos fornecedores passem pelo Validated 
Assessment Program (VAP) da Responsible Business 
Alliance (RBA), uma avaliação terceirizada de todo o 
local amplamente usada na indústria. No total, foram 
realizadas 99 avaliações VAP da RBA durante o ano 
fiscal de 2021 nos locais de fornecedores da Apple.
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Aplicação de ações corretivas
No caso de uma não conformidade, agimos 
imediatamente para garantir não apenas que os 
fornecedores corrijam o problema, mas também 
façam mudanças significativas e de longo prazo. Isso 
é feito por meio de um Plano de Ações Corretivas, 
durante o qual é obrigatória a realização de reuniões 
com a Apple após 30, 60 e 90 dias.

Depois, conduzimos nosso processo de Verificação 
das Ações Corretivas para confirmar se todas as 
ações foram implementadas e se foram tomadas 
as medidas necessárias para evitar que o problema 
ocorra novamente.

Além de regularmente termos equipes da Apple 
nas instalações dos fornecedores, trabalhamos 
com profissionais de auditoria terceirizados e 
independentes para realizar avaliações minuciosas 
do desempenho dos fornecedores e verificar o 
cumprimento de nossos rigorosos padrões.

Entrevistamos a gerência do fornecedor 
para confirmar a implementação de práticas 
e sistemas de gerenciamento que se 
adequem às exigências do nosso Código e 
Padrões.

Entrevistas com gerentes
Analisamos detalhadamente os registros 
de cada profissional, as informações de 
pagamento, os contratos e as documentações 
de políticas.

Análise minuciosa de documentos

Entrevistamos as pessoas que trabalham 
nos fornecedores em seu idioma nativo e 
sem a presença da gerência para confirmar 
se nossas observações estão de acordo 
com a experiência delas. 

Entrevistas com a força de trabalho
Nossas inspeções detalhadas analisam 
a segurança química, a segurança contra 
incêndios, a qualidade do ar dentro das 
instalações, a segurança das máquinas, os 
controles ambientais e os equipamentos 
de proteção pessoal, entre muitos outros 
requisitos.

Visitas às instalações

Atividades incluídas em nossas avaliações de Código de Conduta

Cobrando dos fornecedores o cumprimento 
de nossos altos padrões

07 Desempenho e 
desenvolvimento 
dos fornecedores

Proteção contra represálias
Proibimos represálias de qualquer tipo contra 
colaboradores nos fornecedores que participam de 
nossas avaliações. Temos uma parceria com uma 
organização terceirizada para entrar em contato com 
as pessoas entrevistadas durante as avaliações e 
confirmar que elas não estão sofrendo represálias.
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Infrações graves ao longo do tempo

Saiba mais
Veja mais informações sobre infrações graves e nosso 
processo de medidas corretivas no documento:  
Como Trabalhamos Com os Fornecedores.

Falsificação de documentosEscravidão por dívida Trabalho infantilMeio ambienteObstrução

*Em relatórios de acompanhamento anteriores, o desempenho dos fornecedores 
da Apple era relatado com base nos dados do ano-calendário.

FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 Ano fiscal 
de 2021

Desempenho e 
desenvolvimento 
dos fornecedores

Infrações graves
Fornecedores são obrigados a corrigir e validar 
qualquer caso de não conformidade, mas infrações 
graves são as mais sérias em relação ao Código de 
Conduta dos Fornecedores da Apple. No ano fiscal 
de 2021, 11 infrações graves foram identificadas, 
incluindo duas ocorrências de escravidão por dívida e 
nove infrações de horas de trabalho ou falsificação de 
dados trabalhistas*.

As duas infrações graves de escravidão por 
dívida ocorreram em duas instalações separadas 
controladas pelo mesmo fornecedor em Taiwan. Os 
auditores descobriram que trabalhadores estrangeiros 
haviam pago taxas de contratação, uma prática que é 
proibida pela Apple em qualquer lugar onde operamos, 
mesmo que a legislação local permita. Sempre 
que descobrimos que trabalhadores estrangeiros 
pagaram uma taxa de contratação, exigimos que o 
fornecedor reembolse imediatamente o valor integral 

e verificamos esse pagamento com um auditor 
terceirizado. Como sempre, também trabalhamos com 
o fornecedor para que ele melhore sistemas e práticas 
de gerenciamento para evitar uma reincidência.

Nas nove ocorrências de horas de trabalho ou 
falsificação de dados trabalhistas, os fornecedores 
providenciaram registros falsificados para a Apple que 
mostravam cumprimento total das nossas exigências 
de jornada de trabalho, incluindo o limite de 60 horas 
trabalhadas por semana e seis dias consecutivos. Os 

documentos visavam omitir o excesso de horas extras 
e/ou falta do descanso semanal obrigatório. Também 
houve duas ocorrências em que os fornecedores 
falsificaram registros para omitir o não cumprimento 
com nossas exigências de trabalho para estudantes e 
estagiários. 

Para cada caso, o fornecedor envolvido foi colocado 
imediatamente em observação e o CEO foi notificado. 
A política de ética e os sistemas de gerenciamento 
desses fornecedores foram submetidos a uma revisão 
minuciosa para identificar as causas dos problemas 
e todos precisaram passar por mais avaliações 
para garantir que as alterações nas políticas seriam 
implementadas, evitando assim futuras infrações. Os 
fornecedores também precisaram revisar todos os 
registros para refletir a contabilização precisa das 
horas trabalhadas.
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Desempenho anual dos fornecedores

FY2017

0%

59,4%

69,0%

82,2%

80,8%

86,12%

39,4%

30,4%

17,3%

18,9%

13,54%

1,2%

0.6%

0,5%

0,3%

0,34%

FY2018

FY2019

FY2020

FY2021

Saiba mais
Saiba mais sobre como essas categorias são definidas 
no documento Como Trabalhamos Com os 
Fornecedores.

Desempenho alto (90 a 100) Desempenho médio (60 a 89) Desempenho baixo (0 a 59)

*Em relatórios de acompanhamento anteriores, o desempenho dos fornecedores 
da Apple era relatado com base nos dados do ano-calendário.

Desempenho e 
desenvolvimento 
dos fornecedores

Melhora no desempenho dos fornecedores 
por meio de capacitação 
Estamos sempre elevando nossos padrões e os de 
nossos fornecedores. Isso inclui colaborar com eles 
para garantir que tenham as ferramentas e recursos 
necessários para melhorar continuamente seu 
desempenho. Por meio da capacitação, especialistas 
da Apple dão apoio às equipes dos fornecedores para 
ajudar a melhorar os sistemas de gerenciamento e 
resolver problemas imediatos, evitando que ocorreram 
novamente. 

Dividimos os fornecedores em três categorias 
de desempenho (baixo, médio e alto), com base 

na pontuação composta das avaliações. Essas 
categorias indicam a frequência e gravidade nas 
avaliações dos fornecedores. 

Por meio de esforços consistentes e desenvolvimento 
de capacidades, trabalhamos constantemente para 
promover melhorias entre nossos fornecedores. No 
ano fiscal de 2021, aproximadamente 86% dos 
nossos fornecedores tiveram um desempenho alto na 
avaliação, 14% tiveram desempenho médio e menos 
de 1% apresentaram um desempenho baixo*.

Um exemplo de como incentivamos melhorias no 
desempenho e na capacitação dos fornecedores está 
na conformidade com o nosso padrão de jornada 

de trabalho. Como parte das avaliações, analisamos 
as horas de trabalho e implementamos Planos de 
Ações Corretivas quando necessário. Além disso, por 
quase 10 anos, monitoramos a jornada de trabalho de 
mais de 1,5 milhão de pessoas na força de trabalho 
semanalmente e validamos os relatórios dessas horas 
por meio de auditorias especializadas. No ano fiscal 
de 2021, nossos fornecedores alcançaram 95% de 
conformidade com as nossas exigências quanto a 
horas trabalhadas, um aumento de 2% em relação ao 
ano anterior.
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Outros recursos
Além deste relatório, a Apple publica atualizações anuais de políticas, relatórios públicos 
e divulgação de informações . Abaixo você encontra um guia dessas publicações. 

08 Outros
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Código de Conduta dos Fornecedores 
e Padrões de Responsabilidade dos 
Fornecedores
O Código de Conduta dos Fornecedores descreve 
as exigências da Apple quanto à conduta dos 
fornecedores em relação aos direitos humanos 
e trabalhistas, saúde e segurança, proteção 
ambiental, ética e práticas de gestão. Os Padrões 
de Responsabilidade dos Fornecedores tornam 
os requisitos da Apple mais claros. Para cumprir 
o Código de Conduta dos Fornecedores, os 
fornecedores da Apple devem atender a todos esses 
Padrões.
Código e Padrões dos fornecedores 

Política de Direitos Humanos da Apple
Nossa Política de Direitos Humanos se baseia em 
padrões internacionalmente reconhecidos, como 
a Carta Internacional de Direitos Humanos das 
Nações Unidas, a Declaração sobre Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho e os Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos 
das Nações Unidas, e rege a forma como tratamos 
todas as pessoas, sejam clientes, funcionários, 
parceiros de negócios e trabalhadores em todos os 
níveis da nossa cadeia de fornecimento.
Política de Direitos Humanos

Como Trabalhamos Com os 
Fornecedores
Como Trabalhamos Com os Fornecedores é um 
guia sobre a nossa abordagem ampla no envol-
vimento com os fornecedores para garantir que 
cumpram com nosso Código e Padrões.
Como Trabalhamos Com os Fornecedores

Política Corporativa de Saúde e Segurança 
Ambiental
A Apple tem como compromisso proteger o meio 
ambiente, a saúde e a segurança dos funcionários, 
dos clientes e das comunidades nos locais onde 
atua em todo o mundo. 
Esta política faz parte do Relatório de 
Acompanhamento Ambiental, disponível em 
apple.com/br/environment

Relatório de Acompanhamento Ambiental
Todos os anos, divulgamos um relatório com 
informações detalhadas sobre nossos esforços, 

Relatório Ambiental, Social e de 
Governança (ESG, na sigla em inglês) da 
Apple
Nosso Relatório Ambiental, Social e de Governança 
divulga nosso progresso em cumprir nossos 
compromissos de longo prazo de promover 
iniciativas nos âmbitos ambiental, social e de 
governança (ESG).
O Relatório Ambiental, Social e de Governança 
está disponível em  
investor.apple.com

como medimos nosso impacto ambiental geral e o 
progresso que fizemos no ano anterior.
O Relatório de Acompanhamento Ambiental 
da Apple está disponível em apple.com/br/
environment. 

Relatórios Ambientais sobre Produtos
Os principais lançamentos da Apple são acompa-
nhados por Relatórios Ambientais sobre Produtos, 
que fornecem informações ambientais importantes 
sobre o impacto de todo o ciclo de vida do produto 
em questão. 
Os Relatórios Ambientais sobre Produtos estão 
disponíveis em apple.com/br/environment

Perfis de Impacto dos Materiais
Este artigo descreve como priorizamos os materiais 
presentes em nossos produtos de acordo com seus 
efeitos ambientais, sociais e nos fornecedores. A 
lista de priorização contém quais materiais devemos 
priorizar na transição para alternativas recicladas ou 
renováveis, buscando alcançar nosso objetivo de usar 
material 100% reciclado ou renovável nos produtos.
Perfis de Impacto dos Materiais

Lista de Fornecedores
A lista contém os fornecedores da Apple envolvidos 
na fabricação dos produtos, representando 98% ou 
mais das despesas da Apple.
Lista de Fornecedores

Relatório sobre Minerais de Conflito
O Relatório sobre Minerais de Conflito atua 
como registro da Apple na Comissão de Valores 
Mobiliários (SEC) dos Estados Unidos atendendo 
à Seção 1502 da lei Dodd-Frank para extração de 
estanho, tungstênio, tântalo, lítio e ouro da República 
Democrática do Congo e países adjacentes.
Relatório sobre Minerais de Conflito

Lista de Fundições e Refinarias
Inclui as fundições e refinarias de estanho, tungs-
tênio, tântalo, ouro e cobalto da cadeia de forneci-
mento da Apple.
Lista de Fundições e Refinarias

Relatório de Esforços de Combate ao 
Tráfico Humano e Trabalho Escravo
Este documento atende aos critérios de divulgação 
da lei de transparência em cadeias de fornecimento 
da Califórnia (California Transparency in Supply 
Chains Act), de 2010, da lei contra a escravidão 
moderna do Reino Unido (Modern Slavery Act), 
de 2015, e da lei contra a escravidão moderna 
da Commonwealth da Austrália (Australian 
Commonwealth Modern Slavery Act), de 2018.
Relatório de Esforços de Combate ao Tráfico 
Humano e Trabalho Escravo
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Alinhamento com os Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos da ONU
Nossos esforços para identificar, mitigar, prevenir 
e remediar os riscos aos direitos humanos seguem 
o processo de Controle para Empresas e Direitos 
Humanos definido nos Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas.

Compromisso com as políticas
Estamos muito empenhados em respeitar direitos 
humanos reconhecidos internacionalmente nas 
nossas operações comerciais, conforme estabelecido 
na Carta Internacional de Direitos Humanos das 
Nações Unidas e na Declaração sobre Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho. Nossa abordagem é 
baseada nos Princípios Orientadores sobre Empresas 
e Direitos Humanos da ONU, o que significa que 
mantemos um controle rigorosoem relação aos 
direitos humanos para identificar e eliminar riscos. 
Também nos esforçamos para corrigir os impactos 
adversos, rastrear e avaliar nosso progresso e relatar 
os resultados. Com base nos Princípios Orientadores 
da ONU, se houver divergência entre a legislação 
nacional e os padrões internacionais relativos aos 
direitos humanos, seguimos o padrão mais elevado 
e, em caso de conflitos, cumprimos a legislação 
nacional enquanto tentamos respeitar os princípios de 
direitos humanos reconhecidos internacionalmente. 
Nossa Política de Direitos Humanos descreve a forma 
como tratamos todas as pessoas, incluindo clientes, 
nossas equipes, parceiros de negócios e pessoas 
em todos os níveis da nossa cadeia de fornecimento. 
Nosso Conselho de Administração adotou essa 
política em nome da Apple e é responsável pelo 
seu supervisionamento e revisão periódica. O vice-
presidente sênior e consultor jurídico geral da Apple 
supervisiona a implementação da política da empresa 
e relata o progresso e as principais questões ao 
Conselho e seus comitês.

Respeito intrínseco aos direitos humanos
O Conselho de Administração da Apple supervisiona 
diariamente o CEO e outros gerentes seniores para 
verificar se estão administrando a empresa de maneira 
competente e ética. Várias equipes multifuncionais 
são responsáveis por manter um controle em relação 
aos direitos humanos, incluindo, entre outras: 
Legal and Global Security, Business Conduct e 
Environment and Supply Chain Innovation (ESCI). A 
equipe de ESCI da Apple faz parte da organização de 
operações mundiais da Apple e coordena atividades 
relacionadas aos direitos humanos em toda a cadeia 
de fornecimento da Apple.
Em 2005, o Código de Conduta dos Fornecedores 
da Apple e os Padrões de Responsabilidade 
dos Fornecedores (“Código” e “Padrões”, 
respectivamente) foram desenvolvidos para definir 
com clareza e em detalhes nossos requisitos para 
os fornecedores em relação aos direitos humanos. 
Desde então, todos os anos, incorporamos o 
feedback das partes interessadas, além de aprimorar 
constantemente nossas normas legais e práticas 
recomendadas, para garantir que nosso Código e 
Padrões atendam aos padrões de direitos humanos 
aceitos internacionalmente.
Como forma de avaliar a capacidade da Apple de 
respeitar os padrões de direitos humanos, avaliamos 
os fornecedores de acordo com nosso Código e 
Padrões para promover melhorias nas áreas de 
direitos humanos e trabalhistas, saúde e segurança, 
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meio ambiente, ética e sistemas de gerenciamento. 
Para que o local de trabalho seja seguro, saudável 
e respeitoso, cada integrante da empresa deve 
conhecer e poder exercer seus direitos.  

É por isso que exigimos que todos os fornecedores 
informem as pessoas que trabalham com eles sobre 
seus direitos. No momento da contratação, cada 
funcionário e funcionária dos nossos fornecedores 
participa de uma sessão de orientação, na qual 
aprende sobre padrões internacionais de trabalho, 
leis trabalhistas locais e as medidas de proteção de 
direitos humanos e trabalhistas exigidas pelo nosso 
Código e Padrões. Os treinamentos incluem temas 
como políticas de jornada de trabalho e horas extras, 
canais de comunicação e números de telefone para 
denúncias, política de tolerância zero a represálias e 
normas de saúde e segurança ocupacional.  

Em todos os níveis da nossa cadeia de fornecimento, 
trabalhamos com parceiros para aumentar a 
conscientização sobre os direitos das pessoas por 
meio de nosso Programa de Extração Responsável.

Identificação de riscos relevantes de direitos 
humanos
Identificar os riscos na nossa cadeia de fornecimento 
global é o primeiro passo para eliminar problemas, 
implementando melhorias nas nossas políticas 
e estratégias e desenvolvendo a capacidade 
colaborativa com os fornecedores. Nossos esforços 
para identificar, eliminar, prevenir e corrigir riscos 
de direitos humanos segue o processo de Controle 
para Empresas e Direitos Humanos definido nos 
Princípios Orientadores da ONU. Em primeiro lugar, 
identificamos riscos relevantes de direitos humanos 
por meio dos nossos processos de avaliação e da 
participação em auditorias terceirizadas em toda 
a indústria. A Apple seleciona fornecedores para 
avaliação com base em vários fatores, incluindo 
desempenho em auditorias anteriores, riscos no 
processo de fabricação e gastos planejados.
Também identificamos riscos relevantes de direitos 
humanos por meio da nossa própria análise de risco 

e dos canais que mantemos com quem detém os 
direitos, principais partes interessadas e parceiros. 
Entre os canais, estão: entrevistas e pesquisas com 
as equipes dos fornecedores; assessorias com 
especialistas em direitos humanos, trabalhistas e 
ambientais; grupos especializados que reunimos para 
discutir possíveis problemas de direitos humanos, 
relatórios e consultorias de direitos humanos e 
trabalhistas para a ONU e o governo; relatórios 
para a mídia, resultados das nossas avaliações 
de fornecedores; discussões com as equipes de 
gerenciamento de fornecedores; e relatórios recebidos 
dos nossos parceiros em todo o mundo.
Além de nosso próprio monitoramento interno, os 
relatórios que identificam possíveis riscos chegam 
até nós de organizações da sociedade civil, meios de 
comunicação, membros ou comunidades da cadeia 
de fornecimento, mecanismos locais de denúncias e 
linhas diretas de terceiros. Também recebemos esses 
relatórios por meio dos mecanismos de comunicação 
que disponibilizamos diretamente a todos que 
trabalham nos fornecedores e na própria Apple e o 
público em geral. As denúncias podem ser anônimas 
e em qualquer idioma.
Com base nas avaliações de fornecedores, no 
controle mais profundo em nossa cadeia de 
fornecimento e em iniciativas no setor e relatórios 
públicos, mostramos a seguir exemplos de “riscos 
relevantes de direitos humanos” na nossa cadeia 
de fornecimento associados às Convenções 
Fundamentais da Organização Internacional do 
Trabalho. Esses exemplos são abordados no nosso 
Código e Padrões:

•  Discriminação
•  Liberdade de associação e negociação coletiva
•  Trabalho forçado e tráfico humano
•  Trabalho infantil

Gerenciamento de problemas relevantes de 
direitos humanos
Fornecedores devem operar de acordo com nosso 
Código de Conduta e em total conformidade com 

todas as leis e regulamentos aplicáveis. Nosso 
Código é complementado pelos nossos Padrões, 
o que dá mais clareza aos requisitos da Apple. Para 
cumprir o Código, nossos fornecedores devem 
atender a todos esses Padrões.
Exigimos que todos os fornecedores informem 
a todos na empresa quanto a seus direitos. Um 
ambiente em que os funcionários dos fornecedores 
possam se expressar sem medo de represálias é 
essencial para os direitos humanos e trabalhistas. 
O Código e os Padrões da Apple são regidos 
pelas convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, que incluem padrões 
relacionados ao direito à liberdade de associação 
e negociação coletiva. Mesmo quando o direito à 
liberdade de associação e negociação coletiva for 
restringido pela legislação local, os fornecedores 
estão proibidos de interferir nos meios legais 
alternativos pelos quais as pessoas possam 
se envolver individual e coletivamente com os 
empregadores sem interferência, discriminação, 
retaliação ou assédio.

Avaliação dos impactos, integração das 
descobertas e ações
Avaliamos o desempenho em relação às exigências 
do nosso Código e Padrões para melhorar a 
situação nas categorias de direitos humanos e 
trabalhistas, saúde e segurança, meio ambiente, 
ética e sistemas de gerenciamento. As avaliações 
são um processo abrangente que pode durar 
vários dias nas instalações dos fornecedores, 
onde conduzimos inspeções no local, analisamos 
documentos e realizamos entrevistas com as equipes 
e a gerência. Avaliamos os fornecedores em mais 
de 500 critérios, verificamos a conformidade e 
identificamos áreas que precisam melhorar. Cada 
local é avaliado segundo uma escala de 100 pontos 
em três categorias (direitos humanos e trabalhistas, 
saúde e segurança e meio ambiente). A média 
dessas pontuações constitui a pontuação composta 
anual da instalação. Para progredir, é preciso ter 
processos sólidos que garantam a prestação 
de contas dos fornecedores, verificando se eles 

corrigiram infrações assim que elas foram detectadas 
e validando a realização das ações corretivas. 
Chamamos esses processos de Planos de Ações 
Corretivas e Verificações das Ações Corretivas.
Se identificamos áreas com infrações durante uma 
avaliação, criamos um Plano de Ações Corretivas 
para o fornecedor, em que exigimos reuniões em 
30, 60 e 90 dias. Como parte do processo, a equipe 
de capacitação da Apple oferece aos fornecedores 
treinamento sobre as práticas recomendadas do setor, 
orientação para resolver os problemas identificados e 
fortalecimento dos sistemas e práticas de gestão para 
garantir que as infrações não aconteçam mais.
Identificamos e mitigamos os riscos na nossa cadeia 
de fornecimento melhorando nossas políticas e 
estratégias e trabalhando com nossos fornecedores 
para desenvolver capacidades. Reportamos 
quaisquer infrações graves de nossas exigências e 
incorporamos as descobertas e as lições aprendidas 
nas atualizações anuais do nosso Código e Padrões.

Acompanhamento do desempenho
Rastreamos e avaliamos nosso desempenho em uma 
série de áreas e aplicamos as lições que aprendemos 
para continuar melhorando. Comunicamos 
oficialmente esse desempenho de várias maneiras, 
como o relatório anual de acompanhamento, nossa 
declaração sobre esforços para combater o tráfico 
humano e trabalho escravo em nossos negócios e 
cadeias de fornecimento, e o relatório sobre minerais 
de conflito. Nosso relatório anual de acompanhamento 
também relata as métricas de violação do Código.

Colaboração das partes interessadas
A Apple tem o compromisso de trabalhar em 
colaboração com as partes interessadas além de 
sua própria cadeia de fornecimento para conseguir 
fazer mudanças em todo o setor. Para fazer isso, 
trabalhamos com associações do setor, organizações 
da sociedade civil, pesquisadores, agências da 
ONU e governos para compartilhar nosso progresso 
e promover as práticas recomendadas. Também 
consultamos regularmente as partes interessadas 
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e grupos de especialistas para aprender com as 
perspectivas de outras pessoas e buscar feedback 
importante sobre nossos programas.
Em 2021, lançamos uma plataforma digital para 
oferecer treinamento aprimorado diretamente aos 
profissionais de nossos fornecedores em suas línguas 
nativas. A nova plataforma ajuda a identificar falhas no 
conhecimento das leis trabalhistas e das exigências 
do local de trabalho e adapta a experiência do usuário 
a fim de garantir o melhor entendimento do material. 
Organizamos grupos de foco com funcionários de 
fornecedores para delinear melhor o conteúdo de uma 
maneira que seja mais envolvente e efetiva. Vamos 
ampliar esse treinamento para mais instalações de 
fornecedores em 2022. 

Continuamos também nossa parceria com a 
SCORE Academy, uma organização que apoia o 
trabalho adequado nas cadeias de fornecimento 
do mundo todo, para lançar o Programa SCORE, 
com base no currículo de treinamento desenvolvido 
pela Organização Internacional do Trabalho. O 
programa, que foi lançado nas instalações de nossos 
fornecedores na China, oferece a oportunidade dos 
representantes da gerência e da força de trabalho 
colaborarem em soluções para os riscos de EHS, 
diálogo no local de trabalho, produtividade e a 
prevenção de problemas como assédio.

Exemplos de processos de correção
Veja a seguir descrições das violações do Código 
de Conduta que estamos tentando identificar e 
solucionar, como escravidão por dívida, infrações de 
horas de trabalho e trabalho infantil:

• Prevenção e soluções contra a escravidão por 
dívida. 
A Apple tem tolerância zero para casos de 
escravidão por dívida. Por esse motivo, em 2015, 
estabelecemos nossa política de taxa zero para toda 
a cadeia de fornecimento, muito além das normas 
trabalhistas reconhecidas internacionalmente. 
Nosso processo para taxas de contratação de 

• Monitoramento de horas trabalhadas. 
Um tempo adequado de descanso e lazer é 
essencial para se ter um ambiente de trabalho sadio 
e seguro. Como parte das avaliações, analisamos 
as horas de trabalho e trabalhamos com os 
fornecedores para implementar Planos de Ações 
Corretivas quando necessário. Se for descoberta a 
falsificação do registro de horas dos funcionários, 
o fornecedor fica em observação e comunicamos 
a infração ao seu CEO. A política de ética e os 
sistemas de gerenciamento do fornecedor são 
revistos para identificar as causas. O fornecedor 
ainda deve se submeter a outras avaliações para 
confirmar a implementação das mudanças na 
política e evitar infrações futuras. Além disso, se as 
horas dos funcionários tiverem sido adulteradas, 
o fornecedor deve revisar todos os registros 
para refletir a contabilização precisa das horas 
trabalhadas.

• Prevenção e soluções contra o trabalho infantil. 
O trabalho infantil é uma violação grave do nosso 
Código. Se descobrirmos casos de trabalho infantil 
por meio das avaliações dos nossos fornecedores, 
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mão de obra está focado na correção direta de 
problemas dessa natureza: os fornecedores 
devem reembolsar as pessoas por quaisquer 
taxas cobradas para conseguir o emprego. Se for 
descoberta qualquer cobrança de taxas, a infração 
é encaminhada ao CEO do fornecedor. A empresa 
fica em observação e precisa enviar um plano 
de reembolso para aprovação da Apple. Depois 
de aprovado, o fornecedor paga o reembolso de 
todas as taxas cobradas aos funcionários, e o 
reembolso é confirmado por um auditor terceirizado. 
Desde 2008, US$ 33,2 milhões em taxas de 
contratação foram reembolsados diretamente a 
37.322 trabalhadores estrangeiros por nossos 
fornecedores.

avaliadores especialistas terceirizados serão 
chamados para fazer uma revisão detalhada. 
Exigimos que o fornecedor transporte 
imediatamente a pessoa menor de idade para casa.  
São apresentadas a ela oportunidades de estudo à 
pessoa menor de idade e aos seus guardiões legais. 
O fornecedor deverá pagar todas as mensalidades 
e taxas educacionais, além de continuar pagando 
o salário que seria recebido nas instalações do 
fornecedor até que a pessoa alcance a idade legal 
para trabalhar.  
É feito um acompanhamento para verificar o bem-
estar geral do indivíduo, tanto na escola como em 
casa.  
Quando a pessoa atinge a idade legal para trabalhar, 
o fornecedor também deve oferecer a ele uma 
oportunidade de emprego. 
Com base na redução do número de infrações 
relacionadas à idade na última década, nossos 
esforços geraram um grande avanço nessa área.
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Foco na melhoria contínua.
A melhoria contínua está no DNA da Apple, e nosso trabalho em garantir 
os mais altos padrões em toda a cadeia de fornecimento mundial não é 
uma exceção.

Acreditamos que os negócios podem e devem ser uma força inovadora 
para o bem.

Ao assegurar e defender nossos valores nos lugares em que atuamos, 
provamos que isso é possível e compartilhamos o que aprendemos com 
os outros, para que todos possam evoluir mais rápido.

Nosso trabalho continua.



Todas as fotografias que mostram funcionários ou funcionárias de fornecedores sem máscaras foram tiradas antes da pandemia de COVID-19.

Copyright © 2022 Apple Inc. Todos os direitos reservados. Apple e o logotipo da Apple são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Os demais 
produtos e nomes de empresas aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.
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