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para fornecedores e subcontratantes

Os fornecedores e subcontratantes da SKF desem
penham um papel importante em nossa cadeia de 
demanda, refletindo nossa imagem de marca de alta 
qualidade. Conseqüentemente, esperamos que nossos 
fornecedores e subcontratantes demonstrem os mes
mos padrões elevados de ética que a SKF. Também 
esperamos que nossos fornecedores e subcontratantes 
apliquem um código de conduta semelhante em relação 
a seus próprios fornecedores e subcontratantes.

Código de Conduta da SKF
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Ética comercial
Nós exigimos honestidade e integridade em todas as nossas atividades 
e esperamos o mesmo de todas as partes com as quais temos alguma 
relação comercial – clientes, fornecedores, parceiros, agentes.

Nós defendemos o comércio livre e justo, lutando por condições éticas  
e de abertura de mercado dentro das regras do sistema jurídico.

Além disso, também apoiamos a transparência e a abertura, desde que 
não sejam expostos segredos comerciais cuja divulgação possa afetar  
a competitividade da empresa e/ou seus relacionamentos com clientes 
ou parceiros.
 
A ética comercial também determina que:
•  O suborno é proibido e, conseqüentemente, todas as formas  

de compensação da parte de fornecedores e parceiros devem  
referirse somente a produtos ou serviços justificados.

•    Presentes e outros favores, como gestos de hospitalidade, não  
devem exceder os costumes locais e devem estar de acordo com  
as leis locais.
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Ética no trabalho
Fornecedores e subcontratantes devem respeitar os funcionários e seus 
direitos, oferecer condições de trabalho boas e seguras, oferecer condi
ções não discriminatórias e desenvolver capacidades e competências 
continuamente.

Essa ética de trabalho implica que:
•  Todos os funcionários sejam tratados com igualdade, justiça e respeito, 

independente de raça, gênero, idade, nacionalidade, deficiência, classe 
social, religião, orientação sexual, filiação a sindicatos ou afiliação 
política. 

•  Não é aceitável usar ou apoiar o uso de trabalho forçado, assim  
como nenhum funcionário pode ser obrigado a manter “depósitos”  
ou a ceder documentos de identificação ao começar a trabalhar.

•  Não é aceitável participar ou tolerar o uso de trabalho infantil. Nós 
definimos como criança qualquer pessoa com menos de 15 anos,  
a não ser que a lei local de idade mínima estipule uma idade maior 
para ensino obrigatório ou trabalho, situação na qual a idade maior 
deverá se aplicar. Se, no entanto, a lei local de idade mínima for  
definida como 14 anos, de acordo com as exceções para países em 
desenvolvimento sob a Convenção 138 da OIT, a idade menor deverá 
se aplicar.

•  O direito de todos os funcionários de formar e se associar a sindicatos 
de sua escolha e de negociar coletivamente deve ser respeitado.  
Representantes oficiais de tais sindicatos não devem ser submetidos  
a discriminação e tais representantes devem ter acesso aos membros 
do sindicato e a seu local de trabalho.
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•  Os salários e outros benefícios relacionados devem satisfazer pelo 
menos o padrão mínimo legal ou industrial do país em questão.

•  Deve-se obedecer as leis e padrões industriais aplicáveis quanto  
às horas de trabalho em cada país onde atuamos.

•  Deve-se oferecer locais de trabalho seguros e saudáveis para todos 
os funcionários.

•  Os funcionários devem ter boas oportunidades para desenvolver  
ainda mais suas capacidades e conhecimentos.

•  O registro, arquivamento e uso dos dados dos funcionários deve ser 
tratado com estrita confidencialidade e de acordo com a legislação 
local. 
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Ética social
Ambiente, saúde e segurança
Os fornecedores e subcontratantes devem contribuir para um desenvol
vimento ecologicamente sustentável, buscar continuamente a redução 
do impacto ambiental de suas próprias operações e assegurar a saúde 
e a segurança de seus funcionários.

Ética na comunicação
É política da SKF estarmos abertos e acessíveis para fornecer informa
ções factuais e consistentes sobre os produtos, serviços e desenvolvi
mento do Grupo, e esperamos dos fornecedores e subcontratantes  
o mesmo comportamento.

Monitoramento do cumprimento do Código de Conduta
A SKF utilizará vários métodos para determinar o desempenho dos 
fornecedores e subcontratantes nessas áreas. O cumprimento deste 
Código deve basearse, principalmente, na confiança, mas a SKF reali
zará, ocasionalmente, auditorias, auto-avaliações de fornecedores e 
solicitações regulares do envio de informações ou dados relacionados 
ao desempenho dos fornecedores e subcontratantes. Se um fornecedor 
ou subcontratante desviarse das exigências deste Código, deverão ser 
tomadas providências corretivas e preventivas apropriadas. Os fornece
dores ou subcontratantes que persistirem em recusar a implementação 
de providências corretivas e preventivas apropriadas ou que tenham 
cometido desvios graves em relação ao Código correrão um risco maior 
de serem excluídos de negócios atuais e futuros com a SKF.
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