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Caro Fornecedor, 
 
 
 

A Corporação Eaton tem um compromisso permanente com os padrões éticos. 
As exigências de nossos clientes por disponibilidade de produtos da mais alta 
qualidade só podem ser satisfeitas pelo desenvolvimento de uma base de suprimento 
cada vez mais flexível, diversificada e global. Com o contínuo crescimento e a 
globalização de nossas atividades, comunico-lhe a nossa constante determinação de 
conduzir nossos negócios de acordo com os altos padrões de ética que todos nós 
destacamos com orgulho, conforme se articula no Código Global de Conduta de 
Fornecedor da Corporação Eaton, que anexamos. Este Código de Conduta de 
Fornecedor está disponível também na página da Corporação Eaton no endereço 
http://www.eaton.com. 
 

Esperamos que todos nossos associados suportem ativamente os nossos 
princípios como advogados destes padrões para os fornecedores e seus contratados, 
encorajando o desenvolvimento de uma base de fornecimento que constantemente 
busque melhorar a qualidade e as condições de trabalho. 
Nossas relações com nossos parceiros comerciais falam muito de nós, de nossos 
valores e de nossos padrões. Todos nós partilhamos a responsabilidade para melhorar 
o mundo em que vivemos e cabe a cada um de nós implementar nossos padrões e 
criar melhor qualidade e melhores oportunidades nas comunidades em que vivemos e 
trabalhamos. 
 
 
 
Obrigado pela sua participação neste esforço ininterrupto. 
 
 
Sinceramente, 
 
 

 
Carlos A. Carvalho                                                                             
SCM SA Purchasing Manager                                                           
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Código Global de Conduta de 
Fornecedor da Corporação Eaton 

 
O Código de Conduta de Fornecedor da Eaton ajuda-nos na seleção de 

parceiros comerciais que respeitam as leis ambientais e as práticas de negócio que 
sejam consistentes com os valores de nossa companhia. Estes requisitos se aplicam 
em nível mundial a cada fornecedor da Corporação Eaton. 
 
A. Código de Conduta 
 
1. Princípio Geral : As fábricas dos fornecedores devem operar em total concordância 
com as leis de seus respectivos países e todas as outras leis, normas ou regulamentos 
aplicáveis. 
 
2. Meio Ambiente : As fábricas dos fornecedores devem respeitar todas as leis e 
regulamentos ambientais que sejam aplicáveis. 
 
3. Trabalho Infantil : Os fornecedores devem empregar somente funcionários que 
tenham idade legal mínima exigida. Devem também respeitar todas as leis e estatutos 
da criança que sejam aplicáveis. 
 
4. Trabalho Forçado : Os fornecedores não devem usar nenhum trabalho escravo, 
orçado ou de detentos. 
 
5. Salários e Horários de Trabalho : As fábricas dos fornecedores devem operar com 
horários, salários e compensação de horas extras de acordo com as leis aplicáveis. Os 
operários devem receber pelo menos o salário mínimo ou o salário que esteja de 
acordo com os níveis salariais regionais que seja o maior dos dois.  
 
6. Discriminação : Os fornecedores devem empregar trabalhadores com base na sua 
capacidade para executar o trabalho e não com base em suas características ou 
credos pessoais, incluindo raça, cor, sexo, nacionalidade, religião, idade, maternidade 
ou estado conjugal. 
 
7. Liberdade de Associação : Os empregados dos fornecedores devem ter liberdade 
para fazer parte de associações de sua própria e livre escolha, e ter a liberdade de 
negociação coletiva nos casos em que as leis locais conferem esses direitos. 
 
8. Política de Brindes e Gratificações  
O oferecimento ou a aceitação de suborno, propinas e outros tipos ilegais de 
pagamento subvertem a própria essência da livre competição e corroem a fibra moral 
das pessoas envolvidas. Incluem-se presentes (isto é, qualquer coisa de valor) 
oferecidos a oficiais do governo ou empregados. Tais práticas não devem ser 
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permitidas nem toleradas. A Eaton também proíbe o oferecimento ou a aceitação de 
brindes ou gratificações que o receptor considere ser de valor substancial. Qualquer 
fornecedor que violar este item A (8) da Política de Brindes e Gratificações corre o risco 
imediato de perda de todos os negócios existentes ou futuros com a Eaton. 
 
B. Controle de Observância  
O fornecedor permitirá à Corporação Eaton e/ou a quaisquer de seus representantes 
ou agentes os acessos às instalações e a todos os registros que se façam relevantes e 
que estejam associados aos produtos e serviços fornecidos à Eaton. O fornecedor e a 
Eaton estabelecerão uma data e hora mutuamente oportunas para o acesso. No 
entanto, riscos aos negócios da Eaton poderão requerer acesso imediato aos produtos, 
serviços e registros, o que levará o fornecedor a providenciar o acesso da Eaton 
conforme solicitado. 
 
C. Aplicação a Contratados do Fornecedor 
Este código se aplica também a qualquer contratado do fornecedor.  
Em casos de desrespeito ao código, por parte do contratado do fornecedor,  o 
fornecedor da Eaton é totalmente responsável pela observância deste código pelo 
contratado por ele, como se o contratado fosse ele, o próprio fornecedor. A Eaton se 
reserva o direito de aprovar todos contratados envolvidos no fornecimento para a 
Eaton. 
 
D. Caso de Violação  
Se o fornecedor não respeitar este Código Global de Conduta, de Fornecedor da 
Corporação Eaton, a Eaton exige que o fornecedor implemente um plano de ação 
corretiva dentro de um período de tempo específico (determinado pela Eaton por 
escrito). Se o fornecedor deixar de cumprir o compromisso do plano de ação corretiva, 
a Eaton suspenderá a relação comercial, incluindo a colocação de futuros pedidos e o 
potencial cancelamento dos pedidos vigentes. A Eaton tem o direito de imputar ao 
fornecedor a responsabilidade pelos custos de investigação do não cumprimento do 
código. Uma exceção à aplicação deste item é a violação do item A (8) da Política de 
Brindes e Gratificações em que a penalidade é a que ali consta. 
 

 

 

Valinhos, 21 de Maio de 2012 


