
A Política de Fornecedores (PF) é parte integrante da Política de Compliance da Fervo Projetos Culturais, 

juntamente com o Código de Ética (CE) e Questionário Due Diligence de Integridade (DDI). É fundamental que 

todos os nossos fornecedores, parceiros e colaborares tenham conhecimento de todas as normas e políticas 

adotadas pela Fervo Projetos Culturais. Leia, baixe e consulte sempre que necessário. Sob qualquer hipótese, 

será admitida a alegação de desconhecimento das nossas diretrizes. 

Nada nos deixa mais felizes do que cumprir a nossa missão de universalizar o acesso à arte e à cultura e ser 

referência no setor cultural, realizando cada ação com base nos nossos valores: confiança, respeito, 

organização, ética e produtividade. A cada dia, buscamos incansavelmente aprender com os nossos erros e 

acertos, e proporcionar experiências positivas junto ao nosso público, artistas, patrocinadores, fornecedores 

e colaboradores. Para que isso seja possível é necessário ficarmos atentos aos seguintes norteadores de 

conduta: 

{ POLÍTICA DE FORNECEDORES }
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Sejam bem-vindos!

Público

Artista

Patrocinador



EQUIDADE E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS

Tratamento igualitário e cordialidade entre todos. Aceitar o outro e reconhecer as diferenças é o que nos torna 

humanos. Não serão admitidas, sob qualquer situação ou hipótese: intolerância étnica, racial e religiosa, 

homofobia, transfobia, discurso de ódio ou fazer apologia e incitação a crimes em geral ou condutas ilícitas.

PONTUALIDADE E ORGANIZAÇÃO 

Cumprir com os prazos estabelecidos é fundamental para estabelecer uma relação de confiança. Manter o 

seu portfólio e currículo atualizados nos ajuda a identificar novas oportunidades de negócios. 

TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE 

Fazer mais com menos. Gerir o tempo com ajuda de ferramentas de produtividade, como evernote, trello, 

google drive, skype, google meet, ou MS-Project vão te ajudar a passar mais tempo com a família, amigos e 

você terá mais tempo para cuidar da sua saúde.  A busca pela alta performance não pode sobrepor o seu 

bem-estar. 

MINDFULNESS E QUALIDADE

Manter a atenção e consciência plena durante o desenvolvimento de suas atividades vão reduzir o risco de 

distrações e erros. A qualidade da entrega dos nossos serviços é tratada com seriedade. Queremos o melhor 

dos seus equipamentos, recursos humanos, da sua atenção e dedicação.   

FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

É muito importante que os fornecedores e colaboradores estejam em dia com as suas obrigações contábeis 

e tributárias, durante todo o processo de contratação. 

Fique atento ao seguinte detalhe no caso de certidões positivas, as mesmas devem ser apresentadas, em 

anexo, o relatório de situação fiscal e cadastral e relatório complementar de situação fiscal, emitidos pela 

Receita Federal do Brasil, para comprovar que o débito fiscal não se refere a tributos que são custeios da 

Seguridade Social, tais como: contribuição previdenciária, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, PIS-PASEP 

(importação) e COFINS (importação).  
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COMUNICAÇÃO E PRESENÇA DIGITAL

A imagem é o seu cartão de visitas, e no atual mundo digital e conectado tudo o que você posta na rede 

(fotos, vídeos, textos) fala por você! Nós da Fervo Projetos Culturais norteamos nossas condutas pelas 

políticas adotadas, dentro e fora dos nossos canais digitais. Assim, é imprescindível que a imagem da Fervo 

seja respeitada sempre que for feita referência à empresa. Respeitamos as diferenças, prezamos pela 

liberdade de expressão e priorizamos trabalhar com àqueles que compartilham dos nossos valores.

PROTEGENDO INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS DA FERVO PROJETOS CULTURAIS

A informação é um ativo importante para nós. A divulgação indevida de Informações, mesmo que por 

descuido, não são aceitáveis. Divulgação de informação confidencial ou de propriedade da Fervo somente 

poderá ocorrer mediante autorização prévia da Empresa. Esta obrigação deve ser mantida pelos terceiros 

mesmo após a extinção da relação de trabalho.

BRINDES E HOSPITALIDADE

Em consonância com o nosso código de ética, os nossos fornecedores, parceiros e colaborares têm o 

compromisso de: não solicitar, dar ou oferecer vantagem e realizar promessas em função do cargo ou posto 

que ocupa. Todo o time deverá estar comprometido em recusar toda e qualquer prática de corrupção ou 

desvio de finalidade, e em caso de ocorrência reportar, imediatamente, a ouvidoria para averiguação. Em 

caso de recebimentos de brindes nas ocasiões de lançamentos de produtos, datas comemorativas ou 

marcos, todos devem ficar atentos ao objetivo desta entrega. É vedado o recebimento nas seguintes 

hipóteses: quando a intenção for influenciar uma decisão; se houver alguma expectativa de retribuição; se a 

hospitalidade for realizada através de recurso monetário ou ainda se for condicionada ao fechamento de um 

negócio e em caso de promover constrangimento pessoal ou impacto negativo na imagem da Fervo Projetos 

Culturais no ato de sua divulgação.      

CULTURA ORGANIZACIONAL 

No ato da contratação, você receberá um briefing do evento, contendo informações globais da ação. Você 

deverá estar apto a responder perguntas ao público no que diz respeito a investidores envolvidos, atividades, 

ingressos e canais de informação digital. 
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FEEDBACK

A sua opinião é muito importante para avaliarmos o nosso desempenho de execução, com o objetivo de 

promover o crescimento e melhoria no nosso atendimento. Ao final dos projetos você receberá uma pesquisa 

de atendimento, 

DÚVIDAS E DOUBLE CHECK

Ficou com dúvida? 

Teremos o maior prazer em te ajudar, através do nosso canal de atendimento: 

Nunca é demais fazer uma dupla verificação de uma informação ou especificação.  

Não ache, tenha certeza!  

OUVIDORIA

Para sugestões, reclamações e denúncias você pode entrar em contato através do e-mail 

ouvidoria@fervorprojetos.com. As informações transmitidas serão avaliadas e tratadas com 

confidencialidade.
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