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Nidec Global Appliance considera a colaboração com a cadeia de fornecimento 

uma parte integrante para seu sucesso e, portanto, se esforça para operar como 

uma equipe integrada com os fornecedores. A seleção de fornecedores não é só 

baseada na qualidade e na competitividade de seus produtos e serviços, mas 

também  na sua aderência aos princípios sociais, éticos e ambientais. O Código 

de Conduta dos Fornecedores da Nidec GA nos ajuda a selecionar parceiros de 

negócios que sigam esses princípios e práticas comerciais que são coerentes 

com os valores da nossa companhia. Essas exigências são aplicados aos 

fornecedores da Nidec GA globalmente. Espera-se também que os fornecedores 

estejam familiarizados com as práticas comerciais de seus fornecedores e 

subcontratados e asseguram que eles operem de acordo com este Código. A 

Nidec GA pode interromper o relacionamento com os fornecedores que não 

cumprirem com este Código de Conduta do Fornecedor

Nidec GA incentiva fortemente os fornecedores a irem além das exigência deste 

Código e a promover as melhores práticas e melhoria contínua de todas as suas 

operações.
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Corportamento Ético Máximo

Nossas políticas e práticas orientam os funcionários da Nidec GA a conduzir os 
negócios de forma legal e ética onde quer que operemos. Aderimos a padrões 
firmes e inflexíveis para a liderança e funcionários da Nidec GA no que diz 
respeito às interações com clientes, fornecedores, agências governamentais e o 
público e exigimos que nossos fornecedores apoiem esta exigência enquanto 
trabalham nos negócios da Nidec GA. Assim, nossos fornecedores devem 
utilizar práticas comerciais lícitas e fornecer seus bens e serviços em 
conformidade com todas as leis aplicáveis e obrigações contratuais. Todas as 
declarações, comunicações e representações feitas à Nidec GA devem ser 
precisas e verdadeiras.

Anticorrupção

Esperamos que nossos fornecedores cumpram todas as leis e regulamentos 
que proíbem o pagamento de dinheiro, produtos, presentes ou serviços, direta 
ou indiretamente, a quaisquer indivíduos ou entidades, a fim de induzir a um 
tratamento comercial favorável ou de afetar de forma corrupta as decisões 
governamentais. Subornos, propinas e pagamentos similares são estritamente 
proibidos. Esta proibição se aplica mesmo quando as leis locais permitir tal 
atividade. Funcionários, fornecedores e agentes agindo em nome da Nidec GA 
são estritamente proibidos de oferecer ou aceitar tais considerações sob 
quaisquer circunstâncias. 

ÉTICA
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Conflito de Interesses

Nidec GA considera inapropriado que os funcionários dos fornecedores tenham 
qualquer interesse pessoal, comercial ou financeiro que conflite com suas 
responsabilidade para com o seu empregador.

Linha Direta de Ética

Para facilitar a comunicação de preocupações éticas, fornecemos aos 
funcionários e fornecedores da Nidec GA uma Linha Direta de Ética. As 
comunicações para a linha direta são anônimos mediante solicitação. Não 
toleramos nenhuma forma de retaliação contra funcionários ou fornecedores 
que comuniquem preocupações. Espera-se que os fornecedores ajudem a 
Nidec GA a aplicar este Código de Conduta do Fornecedor, comunicando seus 
princípios a seus supervisores, funcionários, subempreiteiros e fornecedores. 
Os funcionários e fornecedores podem comunicar quaisquer preocupações 
relativas a questões de conduta comercial ligando para a Linha Direta de Ética e 
Conformidade da Nidec GA.

Código de Conduta do Fornecedor
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Condições de Trabalho

Destacamos para os nossos fornecedores a importância de operar dentro dos 
limites normais e das horas extras, permitidos pela lei do país onde o 
Fornecedor opera, para manter um ambiente de trabalho positivo e produtivo 
consistente com as práticas comumentes aceitas em cada região. Além disso, 
as práticas de remuneração devem cumprir as leis salariais aplicáveis, incluindo 
aquelas relativas ao salário mínimo, pagamento de hora extra e benefícios 
mandatórios por lei.

Trabalho forçado

Opomos-nos a qualquer forma de trabalho forçado, escravo, indiscriminado ou 
trabalho prisional involuntário. Os fornecedores não devem se envolver no 
tráfico de pessoas; utilizar trabalho forçado, involuntário ou escravo; ou adquirir 
materiais ou serviços advindo de empresas que utilizem o trabalho forçado, 
involuntário ou escravo. Os fornecedores devem ser capazes de certificar que 
os materiais incluídos em seus produtos cumprem com as leis de escravidão e 
tráfico de pessoal do país ou países em que fazem negócios.

Descriminação

Nossa empresa espera que os fornecedores proíbam a descriminação ou 
assédio contra qualquer funcionário ou candidato com base na raça, cor, 
religião, sexo, orientação sexual, idade, deficiência, nacionalidade ou qualquer 
outro fator considerado ilegal.

Código de Conduta do Fornecedor
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Práticas de Contratação e Emprego

A prática de contratação dos fornecedores devem incluir a verificação dos 
direitos dos trabalhadores para trabalharem no país e garantir que todos os 
documentos mandatórios, tais como permissão de trabalho, estejam 
disponíveis. Espera-se que os fornecedores da Nidec GA apoiem a diversidade 
e oportunidades igualitárias em seus locais de trabalho. Os fornecedores da 
Nidec GA também devem proibir descriminação baseado na raça, cor, genêro, 
origem da nacional, idade, deficiência, filiação a sindicados, maternidade, 
orientação sexual ou estado civil. Os fornecedores da Nidec GA devem respeitar 
os direitos dos trabalhos para associarem livremente and buscar representação 
de acordo com as leis locais.

Tratamento Humanitário

A Niec GAse opõe a qualquer forma de tratamento cruel ou desumano, incluindo 
assédio sexual, abuso sexual, punição corporal, coerção mental ou física ou 
abuso verbal. Além disso, os fornecedores devem proporcionar um ambiente 
que permita aos funcionários levantarem preocupações sem medo de 
retaliações.

Proibição de Trabalho Infantil

Nossas politicas se opõem ao trabalho infantil e proibimos nosso fornecedores 
de utilizar trabalho infantil em qualquer instalação ou negócio.
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Condições de Trabalho e de Vida

Esperemos que os nossos fornecedores tenham um ambiente de trabalho 
saudável e seguro, de acordo com todas as leis e regulamentações aplicáveis e 
que protejam seus funcionários de danos a curto, imediato e longo prazo. 
Quando forem fornecidos alojamentos aos funcionários, esperamos que os 
nossos fornecedores ofereçam um ambiente saudável e seguro para os 
funcionários de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Direitos Humanos

Os fornecedores devem respeitar os direitos humanos e não devem ajudar de 
forma voluntária ou conscientemente qualquer violação dos direitos humanos, 
nem se beneficiar de abusos dos direitos humanos cometidos por outra parte, 
nem permanecer em silêncio quando violações dos direitos humanos estiverem 
sendo cometidas.

Código de Conduta do Fornecedor
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Meio Ambiente

Os fornecedores devem operar suas instalações de forma a proteger o meio 
ambiente e cumprir ou exceder as leis e regulamentos aplicáveis. Enfatizamos 
ainda mais a necessidade de nossos fornecedores promoverem programas que 
reduzam o consumo de energia e o desperdício em suas instalações, bem como 
a importância de criar produtos e serviços inovadores que melhorem a eficiência 
energética e reduzam os danos ambientais.

Sistemas de Gerenciamento

Os fornecedores devem manter um sistema de gerenciamento que demonstre a 
adoção dos princípios incorporados neste Código de Conduta do Fornecedor e 
que rastreie e documente a conformidade com todas as leis, políticas e 
regulações governamentais aplicáveis.

 

Gerenciamento da cadeia de fornecimento

A Nidec GA espera que seus fornecedores façam todos os esforços para 
estender os princípios incorporados neste Código de Conduta do Fornecedor a 
seus fornecedores e agentes envolvidos na produção, fornecimento e suporte 
de produtos ou serviços para a Nidec GA. A transparência na cadeia de 
fornecimento é necessária para confirmar a conformidade com este Código de 
Conduta do Fornecedor. Para monitorar isto, a Nidec GA pode solicitar 
documentação, realizar auditorias no local, rever e aprovar planos de ação 
corretiva e verificar a implementação de ações corretivas.

OUTROS

Supplier Code of Conduct
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Informações Confidenciais

Os fornecedores devem proteger todas as informações, dados eletrônicos e 
propriedade intelectual das tecnologias Nidec GA ou Nidec GA com medidas 
apropriadas. Qualquer transferência de informações confidenciais deve ser 
executada de forma a assegurar e proteger os direitos de propriedade 
intelectual da Nidec GA e de seus fornecedores. Os fornecedores podem 
receber nossas informações confidenciais somente conforme autorizado por um 
acordo de confidencialidade ou não divulgação e devem cumprir com suas 
obrigações de não divulgar as informações confidenciais, de não utilizar as 
informações exceto conforme permitido pelo acordo, e de proteger as 
informações contra uso indevido ou divulgação não autorizada. Nossos 
fornecedores podem esperar que a Nidec GA proteja de forma semelhante suas 
informações confidenciais quando a Nidec GA for autorizada a fazê-lo. Os 
fornecedores não podem usar a marca registrada da Nidec GA, as imagens da 
Nidec GA, ou outros materiais aos quais a Nidec GA detém os direitos autorais, 
a menos que explicitamente autorizado a fazê-lo.

Segurança da Cadeia Logística

Os fornecedores da Nidec GA devem garantir conformidade com os requisitos 
relacionados à segurança física da cadeia logística e o cumprimento da 
legislação aduaneira e tributária. Os fornecedores da Nidec GA devem buscar 
constantemente aderência aos requisitos de segurança e conformidade dos 
programas OEA e CTPAT. O fornecedor deve adotar uma postura firme e 
permanente contra o transporte e o manuseio de drogas, armas, explosivos e 
quaisquer materiais ilícitos não declarados perante os órgãos competentes. 
Espera-se do fornecedor uma postura colaborativa em prol da segurança da 
logística nacional e internacional, atuando sempre de forma decisiva contra a 
lavagem de dinheiro, contrabando, terrorismo e ataques ao meio ambiente.

OTHER 

Supplier Code of Conduct
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Diversidade de Fornecedores

A Nidec GA aprecia o ambiente empresarial global cada vez mais diversificado e 
reconhece que devemos refletir esse ambiente em nossos clientes, nas práticas 
comerciais e, mais importante ainda, em nossos fornecedores. A Nidec GA 
também espera que seus fornecedores exerçam a diversidade em seus 
negócios diários quando se trata de seus funcionários, bem como em suas 
decisões de selecionar seus fornecedores e subcontratados.

Minerais e Substâncias Químicas de Conflito 

Os fornecedores da Nidec GA devem garantir o cumprimento das exigências 
relacionadas aos produtos, tais como REACH, RoHS ou Conflict Minerals e 
podem ser obrigados a declarar o conteúdo material e a origem dos produtos 
entregues à Nidec GA.

OTHER 
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