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CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR SMITHS 

INTRODUÇÃO 

Na Smiths,  acredi tamos que agi r  da maneira  certa  não é uma escolha,  e s im uma 

responsabi l idade.  O ato  de sermos uma empresa responsável  e ét ica  é  s inôn imo de d irecionar  

nossos  valores compart i lhados -  in tegr idade,  respeito,  propr iedade,  foco no c l iente  e  paixão  -  

para todas as  nossas ações,  sol i c i tando que nossos fornecedores façam o mesmo.  

Nossos  fornecedores desempenham um papel  fundamental  em nosso sucesso.  

Desenvolvemos este Código de Conduta do Fornecedor para promover uma melhor compreensão  

de nosso compromisso com a ét ica  e conformida de em nossa cadeia  g lobal  de suprimentos,  bem 

como de nossas expectat ivas em re lação aos fornecedores.  

Além de fornecer  produtos e serviços de qual idade,  esperamos que nossos fornecedores 

desenvolvam suas at iv idades de modo a apoiar  nosso compromisso com a  prát ica  lega l ,  

reforçando nossos elevados  padrões  ét icos.  

Sol ic itamos que nossos  fornecedores promovam um ambiente de trabalho seguro,  no qua l  

funcionár ios e gerentes possam se comunicar  abertamente e man i festar  preocupações sem 

receio  de retal iação,  int i midação  ou asséd io ;  t ratem seus  func ionários  com d ign idade e  respeito 

em qua isquer c i rcunstâncias ;  part ic ipem de processos de fabr icação ambientalmente saudáveis e  

sustentáveis;  e  respeitem a  lei  em todos os pa íses nos quais  conduzem negóc ios.  

Obrigado por  atuar  em conformidade com nosso Código de Conduta do  Fornecedor .  Valor i zamos 

sua parcer ia  e compromisso de operar  da maneira  certa,  em al inhamento com nossa abordagem 

de ét ica  e conformidade,  enquanto  trabalhamos juntos  para t ransformar a  Smiths em uma da s  

pr incipa is  empresas de tecnolog ia  do  mundo.  

 

Andy Reynolds  Smith  

CEO  

SmithsGroupPlc  
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CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR SMITHS 

O Código de Conduta do Fornecedor Smiths (o  “Cód igo do Fornecedor” )  tem como base nossos  

va lores corporat ivos,  apl icando -se a  todos os  fornecedores  e  seus funcionár ios,  contratados,  

agentes,  fornecedores e  outros que atuam globalmente em seu nome (colet ivamente refer idos  

como “Fornecedores”)  .  

1. INTEGRIDADE - Fazemos o certo, sempre 

Na Smiths, agimos com integridade, honestidade e profissionalismo. Sempre fazemos o certo e esperamos que nossos 

fornecedores compartilhem de nosso compromisso com a integridade. Especificamente, esperamos que nossos 

fornecedores: 

Cumpram com o Código do Fornecedor e as leis vigentes 

Nossos  fornecedores  são obrigados,  como um padrão mínimo,  a  respeitar  todas  as lei s  e  

regulamentos dos pa íses em que operam. Esta  regra eng loba todas as lei s  vigentes relacionadas  

à  ant icorrupção,  ant iconcorrênc ia,  comércio,  ant iescravismo e  tráf ico  de pessoas,  b em como 

outras  lei s  que regulam as t ransações comercia is .  Nossos fornecedores  também devem garant i r  

que seus  funcionár ios,  contratados,  agentes,  fornecedores  e  outras partes que atuem em seu 

nome ajam de acordo com as le i s  v igentes e padrões estabelecido s no Cód igo do Fornecedor.  

Isso  inclu i :  

•  Real ização das devidas d i l igênc ias em re lação aos seus própr ios fornecedores,  

através de tr iagem de suborno e corrupção,  r iscos de conformidade comercial  e r iscos de 

escravidão moderna; e  

•  Inc lusão de termos e condições adequadas em seus contratos de fornec imento, a f im 

de assegurar que esses requis i tos estejam encadeados ao longo de sua própr ia cadeia de 

supr imentos.  

Não se envolvam em comportamento que seja, ou possa ser percebido como sendo, corrupto ou fraudulento 

Nossos fornecedores não devem oferecer,  prometer ,  conceder,  demandar ou aceitar  (nem 

tolerar  que qua lquer outro ind ivíduo pague ou aceite)  subornos,  prop inas ou outros pagamentos  

ou incent ivos semelhantes,  a  f im de obter,  reter  ou conceder negóc ios ou outra vantagem. Tal  

ato inclu i  presentes e entretenimento em excesso ou com frequênc ia,  conforme defin ido em sua 

própr ia  pol í t i ca  e/ou  normas locais  referentes  a  presentes e entretenimento ,  consoante a  mais  

r igorosa.  Os fornecedores também devem manter  cu i dado ao  evitar  aparentar  a  adoção  de uma 

conduta imprópria ,  o  que inclu i  pagamentos  ou entretenimento  de funcionár ios públ icos  e  

“pagamentos de faci l i tação” para faci l i tar  ou acelerar  procedimentos o f ic ia i s  ou 

governamentais.  

Nossos  fornecedores devem cond uz ir  seus negóc ios sem qualquer part ic ipação em prát ica s  

corruptas e/ou no aproveitamento de qua lquer pessoa por meio de negoc iação in justa .  I sso 

inc lu i  garant i r  que a  qual idade,  os recursos ou  a  d isponib i l idade de seus produtos ou serv iços  

sejam represent ados com precisão.   
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Concorram com lealdade 

Acred itamos na  concorrênc ia  lea l  e  esperamos que nossos fornecedores não  part ic ipem,  nem 

sejam parte,  de acordos,  prát icas comerc ia is  ou condutas que,  por  le i ,  sejam consideradas  

ant iconcorrenc ia is .  Nossos fornece dores não devem f ixar  preços,  d i recionar  ofertas,  a locar  

c l ientes ou mercados,  ou trocar  in formações de preços atuais ,  recentes ou futuros com seu s  

concorrentes.  

Respeitem as leis e restrições comerciais 

Nossos  fornecedores  devem cumpr ir  com todos os  contr oles v igentes de exportação  e  

importação,  regu lamentos  ant ibo icote,  sanções econômicas  e outras  lei s ,  regulamentos,  

pol í t i cas e  procedimentos  comerc ia is  ap l icáveis .  Esta  norma é apl icável  em qua lquer lugar  que 

nossos  fornecedores operem, inclusive  durante  a  venda  ou transferênc ia  de produtos,  serv iços ,  

tecnolog ia  e softwares às Smiths.  

Evitem conflitos de interesses 

Esperamos que nossos fornecedores  evitem qua lquer envo lvimento com nossos funcionár ios de 

uma forma que resulte  em, ou que possa ser  percebida,  como um confl i to  de in teresses .  Um 

confl i to  de interesses  pode surgir  quando os in teresses pessoais  de  determinado funcionár io  da 

Smiths são inconsistentes com as responsab i l idades de sua função.  

Respeitem a posição da Smiths em relação a presentes, refeições e hospitalidade 

Prefer imos que não sejam oferec idos presentes aos nossos funcionár ios .  Operamos uma po l í t i ca  

rest r ita  de presentes,  refe ições e hospi ta l idade que pode exigir  a  recusa,  por  parte de nossos  

funcionár ios,  de presentes ou ofertas de refeiç ões ou hospi ta l idade que não estejam e m 

conformidade com nossa po l í t i ca.  Nossos funcionár ios não podem sol ic itar  refe ições ou  

hosp ita l idade,  e,  sob nenhuma c ircunstância,  o  Fornecedor deve se sent ir  obr igado a  o ferecer  

presentes,  refe ições ou hosp ita l idade  aos nossos funcionár ios.  

2. RESPEITO - Respeitamos uns aos outros, valorizamos diferentes perspectivas e culturas, agindo 

de modo inclusivo 

Na Smiths, demonstramos respeito uns pelos outros em nossas ações, decisões e no cuidado que tomamos 

diariamente, independentemente das diferenças que possamos ter, e esperamos que nossos fornecedores 

compartilhem de nosso compromisso com o respeito. Especificamente, esperamos que nossos fornecedores: 

Tratem-se com respeito e valorizem a diversidade 

Esperamos que nossos  fornecedores  recrutem,  se lec ionem e promovam seus funcionários  

unicamente por suas  qual i f i cações,  habi l idades,  apt idão  e at itude.  Em dec isões relacionadas  ao 

víncu lo  empregat íc io ,  nossos  fornecedores  devem cumpr ir  com os  requisitos  ant id iscr iminação 

vigentes em questões de raça,  cor ,  nac ional idade,  sexo ,  estado c ivi l ,  o r ientação sexual ,  crença 

re l ig iosa,  idade ou def ic iência  f í s i ca  ou menta l .  

Nossos  fornecedores são obr igados a  respeitar  o  d ire ito  que cada funcionár io  tem de aderi r  ou  
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não a  um s ind icato ou  outra organização representat iva  dos t raba lhadores fidedignos.  
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Não tolerem intimidação ou assédio 

Nossos fornecedores devem tratar  todos os funcionár ios com respei to e d ignidade.  Atos de 

assédio ou  int imidação são  inacei táveis  e não serão to lerados.  

Trabalhem com segurança 

Como padrão mín imo,  nossos fornecedores devem cumpri r  com todas as le i s  e regulamentos de 

saúde e segurança v igentes.  Nossos fornecedores devem ident i f icar  e  ava l ia r  adequadamente 

todos os per igos e r i scos assoc iados ao uso de seus p rodutos ou serviços,  garant indo que as  

medidas de segurança e métodos de t raba lho adequados estejam em vigor,  vi sando promover 

sua  redução  ou  el iminação.  Nossos fornecedores  devem proporc ionar  um loca l  de  t raba lho  

seguro,  l impo e h igiên ico para  seus  func io nários ,  co laboradores  da Smiths e outros  vi s i tantes.  

Se  os  func ionários do Fornecedor  est iverem presentes  em uma instalação  da  Smiths,  devem 

operar  e se comportar  de maneira  ace itável  e segura,  sem apresentar  um r i sco indevido  para s i  

mesmos,  para os funci onários da Smiths ou outros.  Nossos fornecedores devem incent ivar  as 

denúncias ,  sem receio de retal iação,  per igo,  preocupação  ou preju ízo.  

Respeitem a privacidade 

Nossos  fornecedores devem respei tar  e  proteger  as expectat ivas  leg ít imas de pr ivacidade 

refer entes  a  in formações pessoais  de todos  com quem f i rmam negócios,  inclu indo  fornecedores,  

c l ientes ,  consumidores e funcionár ios.  Nossos fornecedores  devem cumprir  com as lei s  v igentes  

de pr ivacidade e segurança da in formação,  bem como com os requisi tos  regu l amentares  quando 

informações pessoais  são coletadas,  armazenadas,  processadas,  t ransmit idas  e compart i lhadas.  

Os fornecedores somente deverão co letar  e ut i l izar  dados pessoa is  para propósitos legais  e  

devidos,  com o  consent imento  do  indiv íduo  em questão.  Q uando dados  pessoa is  são transfer idos  

para  um provedor de serv iços  tercei r izado,  nossos  fornecedores  devem garant ir  o  uso das 

informações por  parte de tercei ros somente para os  f ins lega is  para os quais  foram fornecidas,  

mantendo os contro les necessár ios  p ara a  proteção dos  dados pessoais .  

Respeitem os direitos humanos 

Nossos fornecedores devem cumprir  com todas as le is  e regulamentos trabalh is tas 

v igentes, de modo a reforçar todos os d ire i tos humanos internac ionalmente reconhec idos, 

onde quer  que suas operações estejam local izadas, e, como padrão mínimo,  cumpr ir  com as 

d ispos ições de nossa pol í t ica de d ire i tos  humanos ,  d i spon ibi l izada aqui .  

Espec i f i camente,  nossos  fornecedores  devem:  

•  Proporc ionar  um local  de trabalho l ivre de assédio e d iscr iminação i legal, o que inc lu i  

ameaçar  ou  suje itar  os  trabalhadores  a  tratamento  severo  ou  desumano,  asséd io  ou  abuso  

sexual ,  pun ição corporal ,  coerção mental  ou f í s ica ,  abuso verba l  e rest r ições excessivas ao 

entrar  ou sa ir  de insta lações fornecidas  pela  empresa .  

•  Não part ic ipar do tráf ico i legal  de pessoas ou adotar qualquer  forma de escravidão ou 

trabalho forçado, obr igatór io,  escravo ou involuntár io,o que inc lu i  o  t ransporte,  abr igo,  

https://www.smiths.com/siteFiles/resources/documents/corporate-responsibility/11_4_Modern_Slavery_Policy.pdf
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recrutamento,  transferênc ia  ou recebimento de pessoas  por  meio  de ameaça,  força,  coerção,  

sequestro,  fraude ou pagamentos a  qua lquer indivíduo que exerça controle sobre outra pessoa  

para f ins  de exp loração.  

Como parte deste compromisso,  nossos fornecedores não devem se envo lver  em nenhuma das  

segu intes condutas:  

•  Destru ir ,  ocultar  ou conf iscar documentos de ident idade ou imigração;  

•  Adotar tát icas de recrutamento f raudulentas;  

•  Cobrar taxas de recrutamento de func ionár ios; ou  

•  Fornecer moradia inadequada ou arr iscada com base em padrões, leis  e d iretr izes 

locais .  

•  Empregar cr ianças -  a exploração do trabalho infant i l  é  estr i tamente pro ib ida. A idad e 

mín ima para admissão de emprego ou t raba lho é  de 16 anos,  ou a  idade mín ima considerada para 

víncu lo empregat íc io  ou  conclusão do ensino obrigatór io  no pa ís  em questão,  consoante o que 

for  mais e levado.  Nosso Cód igo de Fornecedor não pro íbe a  part ic ipação  em programas legí t imos 

de aprendizado no local  de trabalho .  

•  Pagar  a todos os trabalhadores pelo menos o salár io mínimo ex ig ido pelas le is e 

regulamentos v igentes, fornecendo todos os benef íc ios obr igatór ios  por le i . Os t raba lhadores  

também devem ser  compensados  por horas  ext ras  à  taxa ex ig ida  pelas  le i s  e  regu la mentos  

vigentes.  

•  Concordar que quaisquer  trabalhadores fornec idos por  subcontratados para atuar nas 

insta lações do nosso fornecedor  serão tratados de maneira cons is tente com os pr incíp ios 

estabelec idos no presente Código do Fornecedor .  

•  Proporc ionar  aos trabalhadores ins talações h igiênicas l impas,  acesso à água potável e,  

se as insta lações de preparação e armazenamento de a l imentos forem fornec idas,  deverão 

ser sanitár ias .As moradias fornec idas por  nossos  fornecedores ou qua isquer agênc ias  

tercei r izadas devem ser  l impas e  seguras,  contendo saídas de emergênc ia  adequadas,  

aquecimento,  vent i lação e espaço  pessoal ,  a lém de pr iv i lég ios razoáveis  de  entrada e sa ída.  

•  Cumpr ir  com todas as d iretr izes governamentais re levantes,  concebidas para garant ir  

que os produtos não sejam incorporados a armas ou outros equipamentos ut i l izados para 

f ins  de terror ismo ou abuso de d ire itos humanos.  

Extraiam minerais com responsabilidade 

Os fornecedores devem manter  pol í t i cas em v igor  para  garant ir  com sensatez  que o tântalo,  o 

estanho,  o  tungstênio  e o  ouro dos produtos fabr icados provenham de fontes soc ia l  e  

ambienta lmente responsáveis,  não f inanciando ou benef ic iando  direta ou ind iretam ente grupos  

armados que cometam graves vio lações dos d ireitos humanos na Repúb l ica  Democrát ica  do  

Congo ou em um pa ís  v i z inho.  Nossos fornecedores  devem exercer  as devidas d i l igências  sobre  a  

fonte e cadeia  de custódia  desses minerais,  d isponib i l izando sua s  medidas de d i l igência  
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mediante so l ic itação.  

3. PROPRIEDADE - Assumimos e mantemos compromissos 

Assumimos a responsabilidade por nossas ações e tratamos nossas funções e responsabilidades com seriedade, 

esperando que nossos fornecedores compartilhem de nosso compromisso com a propriedade.  Especificamente, 

esperamos que nossos fornecedores: 

Protejam a propriedade física e intelectual 

Nossos  fornecedores devem respei tar ,  sa lvaguardar  e tratar  nossa propriedade de acordo com os  

termos acordados,  conforme a le i .  Por  propriedade,  compreendemos propr iedade f í s i ca,  

equ ipamentos  de TI ,  recursos de comunicação,  tecnolog ia,  p ropriedade inte lectual ,  in formações  

confidencia is,  dados  e  quaisquer  outros at ivos  tangíveis  ou  intang íve is  recebidos  da  Smiths,  

nossos c l ientes ,  fornecedores e outras partes .  Nossos fornecedores devem proteger nossas  

informações confidenc ia is  e proprietár ias,  inc lu indo  in formações  conf idenc ia is  e  propr ietár ias 

de outros ,  proven ientes  de acesso não autor izado,  destru ição,  uso,  modif icação e d ivulg ação,  

através dos devidos proced imentos de segurança f í s i ca  e elet rônica .  Qualquer transferência  de  

tecnolog ia  e know-how  deve ser  fe ita  de acordo e em conformidade com as lei s  v igentes,  de  

modo a proteger  os d ire itos de propr iedade inte lectua l .  

Operem com segurança 

Nossos  fornecedores devem estabelecer  e seguir  med idas de segurança  adequadas ao fornecer  

seus produtos e serv iços,  v i sando garant i r  que não haja  acesso  não  autor izado  a  s i stemas de 

informações e impedir  a  perda ou o acesso não autor izado a  recursos  e dados armazenados em 

tais  s i s temas.  

Mantenham registros precisos 

Nossos  fornecedores devem reg istrar  todas as t ransações comerc ia is  com precisão,  prudênc ia  e  

transparênc ia,  em conformidade com os padrões contábeis v igentes  e as melhores prát icas  

reconhecidas .  

Nossos  fornecedores também devem promover a  aval iação e gestão abrangentes do r i sco,  

mantendo o funcionamento  de s i stemas só l idos de controle interno para garant i r  que o r i sco 

seja  p lenamente gerenc iado de forma ef icaz  e os resu ltados in form ados sejam prec isos.  

Nossos  fornecedores devem manter  uma função  de auditor ia  in terna ou  externa independente,  

capaz  de monitorar  a  ef icác ia  dos contro les  in ternos e fornecer  um processo de gestão cont ínua  

para  ident i f i car ,  aval ia r  e gerenciar  r i scos  de ne gócios e  relatór ios  s ign if icat ivos  à  própr ia  

d iretor ia  do fornecedor ou outra estrutura de gerenciamento,  conforme adequado.  

Mantenham um seguro adequado 

Nossos  fornecedores  devem obter  e manter  os devidos n íve is  de  seguro para suas  empresas e  

funcionár ios .  
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4. FOCO NO CLIENTE - Somos parceiros valiosos e confiáveis 

Agregamos valor aos nossos clientes através de produtos e serviços de qualidade. Nunca fazemos uso de práticas 

desleais, corruptas ou ilegais, e esperamos que nossos fornecedores compartilhem de nosso compromisso com o 

atendimento ao cliente, caracterizado pela ética e qualidade. Especificamente, esperamos que nossos fornecedores: 

Assegurem que todos os produtos e serviços cumpram com os prazos e padrões de qualidade aplicáveis 

Esperamos que no ssos fornecedores  traba lhem em parcer ia  conosco para atender às 

expectat ivas de nossos c l ientes ,  agregando va lor  e  oportun idade em toda a  cadeia  de 

suprimentos.  Part icu larmente,  nossos fornecedores  devem:  

•  Garant ir  que seu produto de trabalho atenda aos p adrões de qual idade vigentes,  

estabelecendo processos de garant ia de qualidade para ident i f icar defe i tos  e implementar  

ações corret ivas  

•  Fac i l i tar  o fornec imento de produtos ou serviços cuja qual idade atenda a ou exceda 

os requis i tos  do contrato  

•  Desenvolver,  implementar e manter métodos e processos adequados aos seus 

produtos,  v isando minimizar o r isco de introdução de peças e mater ia is fals i f icados nos 

produtos f inais .  

•  Ins taurar processos ef icazes para detectar peças e mater ia is fa ls i f icados, not i f ica r  

os dest inatár ios dos produtos fals i f icados, quando necessár io, e removê - los  do produto 

fornecido  

5. PAIXÃO - Trabalho contínuo, inovação, dedicação e retribuição 

Na Smiths, aprendemos e inovamos juntos para oferecer excelência, estendendo nossa paixão à proteção e suporte às 

comunidades e ambientes em que operamos, de modo que esperamos que nossos fornecedores compartilhem desse 

compromisso. Especificamente, esperamos que os fornecedores: 

Minimizem o impacto ambiental 

Nossos  fornecedores  devem cumpr ir  com  todas  as le i s  e  regulamentos  de saúde,  segurança e 

meio  ambiente v igentes e,  tanto  quanto razoavelmente poss íve l ,  garant i r  a  minimização  de 

quaisquer  efei tos pre judic ia i s  causados por suas at iv idades,  produtos  e serv iços sobre o meio 

ambiente.  Part icu larm ente,  nossos fornecedores devem:  

•  Obter e manter a atual ização de todas as l icenças e registros ambienta is  

necessár ios ;  

•  Reduzir ,  controlar  e/ou e l im inar  águas residuais ,  res íduos e poluição na fonte,  

emissões atmosfér icas de produtos químicos voláteis , corrosivos,  part ícu las, aerossóis e 

produtos de combustão;  

•  Min imizar o uso de água sempre que necessár io;  

•  Reduzir  todas as emissões de Gases de Efe ito Estufa (Escopo1 -3) ,  de acordo 

com as le is  e regulamentos v igentes,  def in ir  e ras trear  o progresso das  metas de redução 

de Gases de Efei to Estufa e re latar esses esforços de redução por meio de protocolos de 
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re latór ios  públ icos, como o CarbonDisc losure Project  (CDP);  

•  Estar  em conformidade com os requis i tos  de et iquetagem e aviso apl icáveis;  e  

•  Ident i f icar ,  gerenc iar,  armazenar,  mover  e manusear substânc ias per igosas de acordo com 

a le i.  

Nossos  fornecedores  também devem cumprir  com todos os  requ isitos vigentes de substânc ias  

rest r itas locais  ou nac iona is,  inclu indo,  mas  não se l imitando a,  REACH e RoHS.  Nossos  

fornecedores devem demonstrar  capac idade de fornecer  evidênc ias de  sua conformidade com 

tais  le i s  e d ivulgar  a  quant idade de quaisquer substânc ias rest r i tas  nos mater ia i s/produtos 

fornecidos à  Smiths.  

6. APLICAÇÃO E CONFORMIDADE 

Além do  Códi go de Ét ica  do nosso Fornecedor,  nossos Fornecedores,  suas  subsid iár ias e  

funcionár ios g loba is  devem ader ir  ao presente  Cód igo do Fornecedor  durante a  condução de 

negóc ios com ou em nome da  Smiths.  Este Código do Fornecedor deve ser  encaminhado aos  

funcion ár ios em cóp ia  impressa  e  d isponib i l izado  eletronicamente,  em um loca l  acessíve l .  

Também deve ser  traduzido quando necessár io.  

Quando um Fornecedor  part ic ipar  de qualquer  jo int  venture  ou acordo de compart i lhamento 

comercia l ,  deve garant i r ,  na medida do  po ssível ,  que o  empreendimento combinado  esteja  em 

conformidade com o presente Cód igo do  Fornecedor  ao conduzi r  negócios  com ou  em nome da 

Smiths e do própr io  Cód igo de Ét ica  Empresar ia l  do Fornecedor .  

O descumprimento  ou v io lação deste Código do  Fornecedor,  ou do próprio  Código de Ét ica  do  

Fornecedor ,  por  parte de um funcionár io,  deve resu ltar  em ação d isc ip l inar  adequada,  podendo 

gerar  a  rescisão ou o cancelamento do contrato  estabelec ido com a  Smiths .  

O Código do Fornecedor não se dest ina a  subst itu ir  as p ol í t i cas e proced imentos existentes de 

nossos  Fornecedores.  No entanto,  espera -se  que os  Fornecedores  mantenham po l ít icas  e  

proced imentos adequados que se jam,  no mínimo,  cons istentes com os pr incíp ios apresentados,  

permit indo que nossos Fornecedores cumpra m integralmente o presente Cód igo do  Fornecedor .  

Além disso ,  as po l í t icas  e proced imentos de nosso Fornecedor ( inc lu indo seu Cód igo de Ét ica )  

devem receber o  respaldo de outros mater ia i s  de or ientação e t re inamento .  

Se houver uma vio lação  suspei ta  ou real  do presente Código do Fornecedor,  ou do Cód igo de 

Ét ica  do  nosso Fornecedor,  nossos Fornecedores devem ex ig ir  e incent ivar  que os funcionário s  

comuniquem o ocorr ido imediatamente à  gerência.  Qua lquer funcionár io  que relatar  ta i s  

informações através  de cana is  adequados não deve enfrentar  nenhum tratamento  adverso ou  

desfavorável  como resu ltado.  Também prevemos que nossos fornecedores  e seus  func ionários  

re latem quaisquer ações comet idas por  funcionários  da  Smiths que cons iderem inconsistentes  

com nosso  Código de É t ica  Empresar ia l .  

Embora seja  esperado que nossos fornecedores monitor izem e mantenham processos de ação  

corret iva para a  correção oportuna de defic iências ident i f icadas por  ava l iações internas ou  
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externas,  inspeções,  invest igações e rev isões,  nossos  fornecedores  devem:  ( i )  fornecer  à  

Smithsqualquer in formação que razoavelmente seja  sol ic i tada para  demonstrar  aos  

Fornecedores a  conformidade com esta po l ít i ca  e cert i f i car  sua  conformidade com o presente 

documento ,  mediante  sol ic itação;  ( i i )  permit ir  qu e os funcionários da Smiths e/ou  

representantes de terce iros vi s i tem suas insta lações e/ou acessem seus reg ist ros e/ou pessoa l  

para auditar  e garant i r  a  conformidade com o Código do Fornecedor.  

Ao tomar dec isões referentes ao fornec imento,  a  adesão aos requis itos estabelecidos no Cód igo  

do Fornecedor  será  cons iderada.  Reservamo -nos  o  d i re ito  de encerrar  um relacionamento 

comercia l  com qualquer  Fornecedor,  se  qualquer  um de seus  execut ivos,  d iretores ou 

funcionár ios t iver  se comportado de maneira  i legal  o u em v io lação  ao presente  Código do 

Fornecedor .  

Se so l i c i tado,  nossos fornecedores podem ser  obrigados a  part ic ipar  de  sessões de t reinamento  

sobre o Código do Fornecedor .  A conformidade com o Cód igo do Fornecedor e a  part ic ipação e m 

quaisquer sessões de t reinamento oferecidas  são exigidas a lém de qua isquer outras obrigações 

em qua lquer contrato que um Fornecedor possa  f i rmar  com a Smiths .  

Obtenção de aconselhamento e comunicação de problemas 

Todos os  relatór ios  devem ser  tratados confidencia lmente e  invest igados  de forma adequada  e  

imed iata.  Nossos fornecedores  e seus funcionár ios  podem re latar  quaisquer  ações cometidas por  

funcionár ios da Smiths que considerem incons istentes com nosso Código de Ét ica  Empresar ia l  ao 

entrar  em contato com a L inha de Ét ica  da  Smiths através do e -mai l :  Speakout@smiths .com.  

O Código de Ét ica Empresar ia l e a Pol í t ica de Dire itos Humanos podem ser acessados na 

página do SmithsGroup [C l ique aqui ] .  
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