
 

 

POLÍTICA DE DUE DILIGENCE DE TERCEIROS (3PDD)  
 

 
 

 
O que é uma Política de Due Diligence de Terceiros (3PDD)? 
 
Esta Política 3PDD descreve os requisitos e processos que devem ser seguidos para que a GXO 
trabalhe com parceiros de negócio externos. A Política define os nossos compromissos de 
estabelecer parcerias de longo prazo sobre bases sólidas e proteger o negócio de riscos 
desnecessários, principalmente nas áreas de suborno e corrupção, sanções e restrições comerciais, 
lavagem de dinheiro e direitos humanos.   
 
Por que precisamos desta Política 3PDD? 
 
A GXO está empenhada em viver os seus valores e operar em conformidade com todas as leis 
aplicáveis, e pretendemos trabalhar apenas com terceiros que partilhem desse compromisso.   
Além disso, somos obrigados a seguir um programa robusto de due diligence de terceiros de acordo 
com as leis de muitas das jurisdições em que operamos, incluindo, entre outras, a Lei de Práticas de 
Corrupção no Exterior (FCPA) e as Diretrizes em Matéria de Pronúncia de Sentenças, ambas dos 
EUA, a Lei de Suborno do Reino Unido e as leis francesas Sapin ii e Dever de Vigilância.   
 
Quem é impactado por esta Política? 
 
GXO: Todos os funcionários da GXO devem garantir que os terceiros com os quais trabalhamos 
cumprem o nosso Código de Ética Empresarial e esta Política de Due Diligence de Terceiros 
associada.  No entanto, as funções empresariais com responsabilidade específica pela integração 
de fornecedores e clientes e/ou o relacionamento contínuo com terceiros devem garantir a conclusão 
dos procedimentos de due diligence exigidos por esta política.  
 
 
Parceiros de negócio:  A Política adota uma abordagem baseada no risco para parceiros de 
negócio.  Todos os terceiros devem passar por um nível padrão de due diligence, que inclui a 
Verificação de Partes Restritas (RPS), enquanto terceiros que operam em jurisdições ou setores de 
maior risco (conhecidos como “Partes Abrangidas”) estarão sujeitos a Due Diligence Reforçada.  
 
 
O que necessita fazer? 
 
O elemento-chave da 3PDD é “conhecer o seu parceiro”.  Isto significa tomar as medidas 
apropriadas para documentar informação importante sobre os parceiros de negócio atuais ou 
potenciais da GXO e seguir determinados procedimentos de verificação.  Este processo deve ser 
concluído para todos os novos Terceiros antes que possam trabalhar com a GXO.  O processo 
tem de ser repetido a cada três anos para as Partes Abrangidas e a cada cinco anos para todos os 
outros Terceiros. 
 
 



 

Todos os Terceiros devem ter pelo menos uma Avaliação de Due Diligence “Padrão” 
concluída pela Unidade de Negócio.  Se um Terceiro for identificado como “Parte Abrangida”, 
então deverá ser realizada também uma Avaliação de Due Diligence Reforçada. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cumprimento desta Política 
 
As equipas de Ética e Conformidade e Auditoria Interna monitorizarão o cumprimento desta Política.  
O não cumprimento desta Política pode ter consequências legais, reputacionais, financeiras e 
operacionais graves para o negócio, podendo até resultar numa ação disciplinar para os funcionários, 
incluindo a respetiva demissão.   
 
A GXO fomenta uma cultura de abertura e transparência, em que qualquer pessoa pode levantar 
questões ou preocupações sem medo de retaliação.  Os funcionários que tiverem dúvidas ou 
preocupações relacionadas com a conformidade com esta Política devem contactar a equipa de Ética 
e Conformidade através de ethics@gxo.com ou através de qualquer uma de nossas opções de 
comunicação interna disponíveis em https://ethics.gxo.com.  
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Due Diligence Reforçada e “Partes Abrangidas”  
 

Partes Abrangidas 
 
Despachantes 
aduaneiros 
 

 
Qualquer empresa/pessoa contratada pela GXO para prestar 
serviços de despacho aduaneiro em nome da GXO ou dos seus 
clientes. 
 

Transportadores de 
mercadorias 
 

Qualquer empresa/pessoa contratada pela GXO para prestar 
serviços de transporte de mercadorias em nome da GXO ou dos 
seus clientes. 
 

Agentes de vendas 
 

Qualquer empresa/pessoa contratada pela GXO como 
independente para efetuar vendas e prestar assistência de 
marketing à GXO. 
 

Subcontratados de 
transporte 
 

Qualquer empresa/pessoa contratada pela GXO para prestar 
serviços de transporte.  
 

Agências de trabalho 
temporário  
 

Qualquer empresa/pessoa contratada pela GXO para fornecer 
recursos humanos temporários.  
 

Proprietários/Promotores 
imobiliários 

Casos em que o proprietário/promotor imobiliário foi designado pelo 
cliente. 
 

Consultores do Governo Que prestam serviços reguladores, de defesa de interesses (lobby) 
ou de defesa e promoção de direitos e que comunicam com 
representantes do governo para obter uma licença, benefício 
regulamentar ou outra autorização ou vantagem do governo em 
nome da GXO ou dos seus clientes. 
 

Parceiros de 
empreendimentos 
conjuntos 
 

Qualquer empresa ou pessoa com a qual a GXO inicia um 
empreendimento conjunto ou disposições legais semelhantes para 
realizar um empreendimento comercial conjunto. 
 

Clientes/Fornecedores Localizados em regiões geográficas com uma pontuação de Índice 
de Perceção de Corrupção (IPC) de 50 ou menos, que pode ser 
encontrada aqui CPI chart.xlsx (sharepoint.com) 
 

Parceiros de Zona de 
Comércio Livre ou 
Entreposto Aduaneiro 

Qualquer cliente para quem forneceremos ou operaremos uma 
zona de comércio livre ou entreposto aduaneiro. 

Empresas de catering, 
limpeza ou construção 

Qualquer empresa ou pessoa que preste serviços à GXO nesses 
setores. 

 
A Avaliação de Due Diligence Reforçada deve ser iniciada assim que uma Parte Abrangida tiver sido 
identificada. Esta Due Diligence Reforçada é realizada no sistema 319 que pode ser acedidoAQUI.  
O Sistema 319 gerará um questionário que o Terceiro deverá preencher, após o qual o Terceiro será 
aprovado, recusado ou serão solicitadas informações adicionais. Os passos para a Due Diligence 
Padrão e Reforçada são descritos no Anexo 3. 
 
Os Terceiros registados no Sistema 319 são sujeitos a uma monitorização contínua, que detetará 
quaisquer alterações adversas no seu registo e notificará a equipa de Ética e Conformidade.  Da 
mesma forma, se a GXO receber informações adversas associadas ao Terceiro, estas devem ser 
encaminhadas para a equipa de Ética e Conformidade.  A equipa de Ética e Conformidade realizará 
as verificações necessárias para garantir que a GXO pretende continuar com a relação comercial.  
Em ambos os casos, poderá ser necessário reconsiderar a classificação de risco original do Terceiro 
e realizar procedimentos de due diligence adicionais, se necessário. 

https://gxologistics.sharepoint.com/:x:/r/sites/166/IMCR/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7bB0C08904-10A0-4B1F-8552-B15CFB17AD4A%7d&file=CPI%20chart.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://319gxo.com/


 

Anexo 1:  Requisitos de Due Diligence 
 
  

 RISCO 

 Todos os Terceiros   
Partes Abrangidas de Nível 

1   
Partes Abrangidas de Nível 

2 

           

     Agentes de vendas   Agentes de vendas 

     
Subcontratados de 

transporte   
Subcontratados de 

transporte 

     
Agências de trabalho 

temporário   
Agências de trabalho 

temporário 

 Todos os Terceiros   Despachantes aduaneiros   Despachantes aduaneiros 

     Agentes do Governo   Agentes do Governo 

     Consultores do Governo   Consultores do Governo 

     Proprietários imobiliários   Proprietários imobiliários 

     

Parceiros de Zona de 
Comércio Livre e 

Entreposto Aduaneiro   

Parceiros de Zona de 
Comércio Livre e 

Entreposto Aduaneiro 

     
Empresas de catering, 
limpeza, construção   

Empresas de catering, 
limpeza, construção 

     

Parceiros de 
empreendimentos 

conjuntos   

Parceiros de 
empreendimentos 

conjuntos 

     
Transportadores de 

mercadorias   
Transportadores de 

mercadorias 

Procedimentos DD 
padrão 

Sim   Sim   Sim 

É necessária uma Due 
Diligence Reforçada? 

Não   Sim   
Sim + análise de 

investigação adicional 

Quem pode aprovar 
isto? 

Unidade de Negócio 
da GXO 

  
Unidade de Negócio da 

GXO e Equipa de 
Conformidade 

  

Nível Executivo - Unidade 
de Negócio e 

Conformidade da GXO, 
Conselho de Administração 

da GXO (conforme 
apropriado) 

Frequência da revisão 
de Due Diligence 

5 anos   3 anos   3 anos 

Conservação de 
registos 

5 anos após a 
cessação da relação 

comercial   

5 anos após a cessação da 
relação comercial 

  

5 anos após a cessação da 
relação comercial 

  Para qualquer questão ou consulta, contacte: ethics@gxo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO II  
 

Processo 3PDD  
 
 

 
 
  



 

 
Anexo III - Instruções para Due Diligence Padrão e Reforçada 319 

 
 
Para iniciar o processo, clique AQUI. 
 
 
Selecione o seu idioma 
 

 
 
Clique em “Funcionário GXO”  
 

 
 
 
 
Se é a primeira vez que está a usar a plataforma, deve registar-se clicando no link “Registar”. 

 
 
 

https://319gxo.com/


 

Preencha os campos de informação no ecrã.  Clique em “Enviar” 

 
 
 
 
Receberá um e-mail a confirmar a ativação do seu perfil 319.  O e-mail parecerá vir da GXO Ethics e terá de 
clicar no link para ativar a sua conta. 
 

 
 
Se já estiver registado no 319 ou depois de concluir o registo, clique no botão “Login de Registo Único (SSO)”  
 



 

 
 

 
Processo de due diligence padrão usando o 319 
 
Se o terceiro não for do tipo listado na lista de Partes Abrangidas, clique em “Verificação de Partes Restritas”.  
Note que a Verificação de Partes Restritas é apenas um componente do processo de Due Diligence Padrão.  
Continua a ser necessário recolher e rever dados como o registo corporativo, o seguro e outros registos da 
empresa como parte dos novos procedimentos de configuração da empresa. 
 

 
 
 
Selecione o tipo de terceiro clicando na seleção adequada. 
 

 



 

 
Preencha todos os campos listados com o nome legal do terceiro que está a ser alvo de verificação, o país em 
que o terceiro está localizado e o tipo de terceiro adequado.  Os campos Cidade, Estado e Código Postal 
devem ser preenchidos se tiver a respetiva informação.  Clique em “Enviar”. 
 
Como exemplo, no campo Nome da Empresa: 
 

• Introduza AMC Cold Transport S.R.L 
o Não introduza AMC 
o Não introduza AMC Transport 
o Não introduza AMCCT 

 
 

 
 
 
Se o nome do terceiro for semelhante a um que já tenha sido verificado, o sistema irá reconhecê-lo e solicitar 
que confirme se é um duplicado ou um novo terceiro.  Se for um duplicado, não prossiga com o ecrã e clique 
em “Cancelar”.  Se for um terceiro novo e diferente, clique em “Continuar com o Ecrã”.  
 

  



 

 
O sistema 319 efetuará a verificação com base em várias listas de sanções e devolverá um de dois resultados.  
A marca de verificação verde indica que pode avançar com o terceiro.  O “X” vermelho indica que a equipa de 
Ética e Conformidade se ocupará deste processo. 
 

 

 
 
Processo de Due Diligence Reforçada 

 
Esta secção fornece detalhes sobre o processo de Due Diligence Reforçada e deve ser seguida por todas as 
Partes Abrangidas. 
 
 
Clique em “Due Diligence de 3º (3PDD)” 
 

 



 

 
Clique em “Avaliar um Novo Terceiro” 
 

 
 
 
NOTE BEM:  Todos os campos e perguntas do BJS devem ser preenchidos de acordo com o seu conhecimento.  
Qualquer campo e pergunta com um asterisco (*) têm de ser preenchidos para que o sistema aceite o envio.  
As perguntas a que responder no BJS determinam o nível de risco associado ao terceiro. 
 
Introduza o nome do terceiro, localização, nome próprio e apelido do contacto e o endereço de e-mail para 
quem um questionário será enviado digitalmente.  O Nome da Empresa Terceira deve ser o nome legal.    A 
localização deve ser o país em que o terceiro irá fornecer bens e serviços à GXO.  Clique em “Enviar” 
Como exemplo: 
 

• Introduza AMC Cold Transport S.R.L 
o Não introduza AMC 
o Não introduza AMC Transport 
o Não introduza AMCCT 

 

 
 
 
Introduza o endereço, cidade, código postal, estado, número de telefone e dados do website da empresa.  
Além disso, insira as informações de contato da pessoa do Terceiro que deve preencher um questionário 
acerca das suas práticas de conformidade. 
 



 

 
 
 
Faça as seleções adequadas nesta secção.  Caso desconheça se o terceiro é uma empresa de capital aberto ou 
a subsidiária de outra, pergunte ao seu contato dessa empresa.  Selecione todos os países onde o terceiro irá 
fornecer bens e serviços à GXO.  Cabe-lhe a si escolher carregar quaisquer documentos que possa ter 
recebido, como um Código de Conduta do Fornecedor, Registo Comercial ou outros documentos relevantes. 

 
 



 

 
 
A secção sobre Informação do Patrocinador Comercial será pré-preenchida.  Introduza a informação sobre o 
seu gerente.  

 
 
Quando as perguntas e campos estiverem preenchidos, clique em “Enviar”.   

 
 



 

O Departamento de Ética e Conformidade irá rever as informações depois do envio da Declaração de 
Justificação Comercial.  Se não tiver dúvidas ou preocupações, um Questionário de Due Diligence (DDQ) será 
enviado digitalmente para o terceiro, a fim de ser preenchido.   
 
Dependendo dos resultados do Questionário de Due Diligence, o Departamento de Ética e Conformidade 
poderá designar o terceiro como sujeito à Due Diligence Reforçada de nível 2. 
 
Com base nos resultados da Due Diligence Reforçada, um terceiro será aprovado ou rejeitado, sujeito a uma 
revisão adicional liderada pela Equipa de Ética e Conformidade.  Os resultados da Due Diligence Reforçada de 
nível dois têm de ser aprovados pela Unidade de Negócio da GXO, pela Equipa de Ética e Conformidade e pelo 
líder executivo adequado (ou seja, o Presidente Regional).  Dependendo do nível de risco identificado, o 
Conselho de Administração da GXO poderá ter de aprovar a relação com o Terceiro. 
 
Se tiver alguma dúvida relacionada com o processo de Due Diligence de Terceiros, entre em contacto com o 
departamento de Ética e Conformidade através de ethics@GXO.com .   
 

mailto:ETHICS@GXO.com

