
 
 

Relacionamento com fornecedores 

 

O relacionamento da Aramis com seus fornecedores está entre as prioridades de gestão 

da companhia. Tudo começa com a assinatura de um contrato padrão utilizado 

(disponível na área de Documentos da página de Fornecedores) que prevê, entre 

outras, que a empresa contratada cumpra encargos trabalhistas e de seguridade, bem 

como questões de natureza fiscal e securitária além de se comprometer a não usar 

qualquer tipo de mão de obra escrava. Além disso, no adendo ao contrato, há cláusulas 

específicas sobre Direitos Humanos. 

 
Pagamentos 
 

Em relação à política de pagamento de fornecedores mantida pela empresa, o prazo 

máximo de pagamento de fornecedores é de 110 dias. No ano de 2019, por exemplo, 

100% dos fornecedores receberam dentro deste período. Em 2020, o prazo para o 

pagamento integral dos pedidos foi de, em média, 80 dias após a entrega do pedido.  

Sobre a antecipação de pagamento antes do início da produção, a Aramis tem por 

prática pagar 30% antecipado para fornecedores internacionais. Já os fornecedores 

nacionais não recebem adiantamento.  

 
Auditorias 
 

A Aramis não realiza auditorias próprias. Como signatária do Programa ABVTEX, nossa 

empresa confere o trabalho de auditoria externa (anuais) às certificadoras credenciadas 

pela Instituição. As certificadoras não têm vínculo com a Aramis. De acordo com o 

resultado apontado na avaliação das certificadoras, a Aramis adota providências, caso 

necessário. Para saber mais sobre os critérios utilizados pela ABVTEX em suas 

auditorias, acesse aqui.  

A Aramis nunca recebeu nenhuma denúncia ou informação sobre violações 

relacionadas à trabalho escravo contemporâneo (como por exemplo liberdade de 

movimento restrita, retenção de passaportes ou outros documentos dos trabalhadores, 

horas extras forçadas, salários retidos, servidão por dívidas, queixas e reclamações 

relacionadas às práticas de recrutamento) vindas das instalações dos fornecedores. 

Nem por meio das auditorias realizadas pela ABVTEX e nem por outros canais.  

Para conhecer quais são os nossos fornecedores ativos, acesse a lista disponível na 

área de Documentos da página de Fornecedores. 

 

https://www.aramis.com.br/fornecedores
https://www.abvtex.org.br/sobre-a-abvtex/
https://www.aramis.com.br/fornecedores

