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Mensagem de nosso CEO  

  
A Rolls-Royce é uma das empresas líderes de tecnologia industrial no mundo, 
focada em sistemas de propulsão e energia de primeira classe. Somos os pioneiros 
em tecnologias de ponta que entregam as soluções mais limpas, seguras e 
competitivas para atender às necessidades vitais de energia do nosso planeta.  

Estamos comprometidos com a manutenção dos mais elevados padrões, 
comportamentos e conformidade de ética. A Diretoria da Rolls-Royce e eu 
deixamos claro que não toleraremos qualquer tipo de conduta de negócios 
inadequada. Nossa abordagem de tolerância zero se aplica a nossa equipe e a 
nossos fornecedores.   

Nosso Código de conduta global para fornecedores define os comportamentos, as 
práticas e os padrões que esperamos que sejam demonstrados e seguidos, tudo 
com base em nosso próprio Código de conduta global da Rolls-Royce, políticas e 
padrões.   

Para fazermos negócios juntos, esperamos que todos os fornecedores sejam 
éticos, responsáveis e que estejam em total conformidade com todas as leis e 
normas aplicáveis.   

Na Rolls-Royce, temos uma promessa e um conjunto de valores simples da marca: 
operar com segurança, agir com integridade e ser trusted to deliver excellence. 
Precisamos de suporte dos fornecedores e daqueles que pertencem à nossa 
cadeia de fornecimento mais abrangente para garantir que, juntos, possamos 
cumprir essas promessas e continuar sendo bem-sucedidos.   

Obrigado  

  

Warren East  

CEO 
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1. Introdução  
  

Nós definimos altos padrões para a maneira como fazemos negócios. Esse Código 
de conduta global para fornecedores (o Código) define os padrões mínimos para 
comportamentos e práticas que exigimos de nossos fornecedores. Esperamos que 
nossos fornecedores sigam esse Código, além da provisão de quaisquer termos 
comerciais acordados entre a Rolls-Royce e o fornecedor.   

Se as leis, normas ou regras locais impuserem requisitos mais rígidos do que este 
Código, os fornecedores devem cumprir esses requisitos.  

1.1 Objetivo  
O Código especifica os padrões mínimos de comportamento que a Rolls-Royce 
exige de nossos fornecedores. Os requisitos identificados no Código são baseados 
nos princípios do Código de conduta global da Rolls-Royce e são regidos pelas 
Condições gerais de compras da Rolls-Royce.   

O objetivo do Código é comunicar os requisitos e as expectativas da Rolls-Royce 
para a cadeia de fornecimento global. Ele está disponível gratuitamente para 
visualização e pode ser baixado em www.rolls-royce.com.   

Os fornecedores devem estar em conformidade com os princípios definidos neste 
documento.   

1.2 Conteúdo, escopo e aplicabilidade  
O Código é aplicável a todos os fornecedores e parceiros que fornecem produtos 
ou prestam serviços relacionados a contratos ou pedidos de compra da 
RollsRoyce.  

Os fornecedores devem propagar esses princípios para seus próprios 
fornecedores a fim de garantir o alinhamento em toda a cadeia de fornecimento. 
Isso pode envolver o estabelecimento de processos de gerenciamento de cadeia 
de fornecimento que integrem os requisitos desse Código.   

  

http://www.rolls-royce.com/
http://www.rolls-royce.com/
http://www.rolls-royce.com/
http://www.rolls-royce.com/
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2. Operar com segurança   
  

Todos os fornecedores devem realizar provisões adequadas para saúde, 
segurança e bem-estar de seus funcionários, contratados, visitantes e aqueles da 
comunidade que possam ser afetados por suas operações. Esperamos que os 
fornecedores estejam em conformidade com os requisitos legais e do setor e 
que busquem implementar a prática recomendada em seus setores.  
2.1 Saúde, segurança e meio ambiente (HSE)  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Operação segura é uma prioridade para a 
Rolls-Royce. Nossa visão é criar um ambiente 
de trabalho com zero ocorrência de 
incidentes, ferimentos ou doenças e 
incidentes relacionados ao trabalho.   
  
Nossas metas de HS&E são:  

• Criar um ambiente de trabalho seguro 
e saudável sem ferimentos, doenças 
relacionadas ao trabalho e acidentes 
ambientais; e  

• Prevenir ou minimizar os impactos 
negativos de nossos produtos e 
serviços  

  

Esperamos que nossos fornecedores assumam 
a responsabilidade pessoal e coletiva de 
ajudar a atender às nossas metas de HSE.   
  
Espera-se que os fornecedores estejam 
comprometidos com o gerenciamento de 
riscos de HSE e a proteção proativa de saúde, 
segurança e bem-estar de funcionários, 
contratados, visitantes e aqueles na 
comunidade que possam ser afetados por 
suas atividades.   
  
Os fornecedores também devem adotar 
procedimentos e práticas para minimizar 
todos os impactos negativos no meio 
ambiente.   
  

  

2.2 Fornecimento responsável   
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

A Rolls-Royce está comprometida com o 
fornecimento responsável de materiais.   

Os fornecedores devem fornecer à 
RollsRoyce produtos feitos de materiais, 
incluindo minerais constituintes, que sejam 
obtidos de maneira responsável e 
verificados como "livre de conflitos" de 
acordo com as diretrizes de OECD.   
  
Os fornecedores devem fornecer à 
RollsRoyce dados de suporte sobre sua 
cadeia de fornecimento de minerais quando 
solicitados.Caso a "cadeia de custódia" do 
material fornecido seja "indeterminada" ou 
de outro modo desconhecida, o fornecedor 
deve se comprometer a obter as 
certificações adequadas ou a descontinuar 
esse material.   
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3. Trusted to deliver excellence  
  

Tratamos todos os nossos clientes, fornecedores e parceiros com justiça e 
honestidade. Esperamos que os fornecedores demonstrem esses mesmos 
comportamentos e que somente se engajem com fornecedores e parceiros cujos 
valores e comportamentos atendam a altos padrões de ética.   

3.1  Trabalho com clientes, fornecedores, parceiros e comunidades   
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Competimos de maneira justa e íntegra em 
campanhas de vendas e licitações para fundos 
de pesquisa externa.   
  
Ao buscar novos fornecedores e parceiros, 
nós realizamos diligência devida. Trabalhamos 
para selecionar somente fornecedores e 
parceiros cujos valores e comportamento 
comercial atendam a altos padrões de ética.   
  
Apoiamos comunidades em áreas de 
educação e habilidades, meio ambiente, 
investimento social e arte, cultura e 
patrimônio. Nosso investimento pode incluir 
suporte financeiro, de tempo ou de doação 
de bens e serviços.   

Os fornecedores devem se engajar apenas 
com funcionários, agentes, intermediários, 
consultores, representantes, distribuidores, 
parceiros de equipe, contratados, 
fornecedores, consorciados e parceiros de 
joint venture que atendam aos nossos e aos 
seus padrões em relação a reputação e 
conduta.   
  
Os fornecedores devem ouvir atentamente 
às solicitações e preocupações da 
comunidade e resolvê-las adequadamente. 
Encorajamos a busca de oportunidades 
semelhantes em suas comunidades locais.   

  

3.2 Conflitos de interesse  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Evitamos qualquer situação em que conflitos 
de interesse possam ser vistos como 
influenciadores de nossos comportamentos 
ou decisões comerciais, ou que possam nos 
impedir de atuar visando o melhor interesse 
da Rolls-Royce. Se acreditarmos que há ou 
que possa haver um conflito de interesses, 
falaremos.   

Os fornecedores devem conduzir seus 
negócios sem conflitos de interesse ou 
mitigar de maneira adequada todos os 
conflitos que surgirem.   

  

3.3 Registros comerciais precisos  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Mantemos registros completos e precisos de 
nossas transações comerciais.   

Os fornecedores devem manter registros 
completos e precisos de suas transações 
comerciais.  
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3.4 Escravidão moderna e direitos humanos  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Não aceitamos trabalho infantil ou qualquer 
prática que iniba o desenvolvimento infantil.  

Os fornecedores nunca devem realizar ou 
apoiar práticas que inibem o 
desenvolvimento infantil.  

Os fornecedores não devem empregar 
ninguém com menos de 15 anos de idade ou, 
quando maior, abaixo da idade de ensino 
nacional obrigatório em locais.   

Acreditamos que todo emprego deve ser 
escolhido livremente.  

Os fornecedores devem se abster do uso de 
qualquer forma de trabalho involuntário, 
incluindo trabalho forçado, prisão ou 
escravidão por dívidas.  

  

3.5 Pagamento justo e benefícios  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Reconhecemos a necessidade de  
recompensar de maneira justa as habilidades, 
as contribuições e o desempenho.  

O fornecedor deve garantir que todos os 
pagamentos atendam aos requisitos de 
salário mínimo local.  
  
Todas as horas extras devem ser voluntárias e 
os funcionários devem receber a 
compensação adequada para qualquer hora 
extra trabalhada.  
  
Os horários de trabalho padrão não devem 
exceder os limites legais e horas extras não 
devem exceder o máximo permitido por lei.  
  

  

3.6 Diversidade e inclusão  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Tratamos todos de modo aberto, honesto e 
respeitoso.  
  

Os fornecedores devem promover 
oportunidades igualitárias para todos e 
valorizar a diversidade.   

Não toleramos bullying, assédio ou 
discriminação ilegal de qualquer tipo.  

O assédio ou a discriminação contra 
funcionários, incluindo todas as formas de 
abuso físico, verbal ou psicológico, não deve 
ser tolerado.  
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3.7 Acordo coletivo  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

A decisão quanto a participar ou não de um 
sindicato é uma escolha individual.  

Os fornecedores devem respeitar essa 
decisão e os processos e leis relevantes 
sobre consulta e representação coletiva 
quando aplicável.   
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4. Atuação com integridade  
Elevados padrões de comportamento ético e conformidade com as leis e normas 
são essenciais para proteger a reputação e o sucesso em longo prazo de nossos 
negócios. Esperamos que os fornecedores se comportem de maneira ética, 
estejam em conformidade com os requisitos legais e do setor e que busquem 
implementar a prática recomendada em seus setores.  
 
4.1 Antissuborno e anticorrupção  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Não toleramos suborno e corrupção de 
nenhuma forma.   
  
Nunca oferecemos, damos ou aceitamos 
qualquer coisa de valor que represente ou 
que possa dar a impressão de representar 
uma influência indevida nas decisões 
comerciais.   
  
  

Os fornecedores devem realizar seus 
negócios de maneira honesta, justa e livre 
de qualquer tipo de suborno ou corrupção.  
  
Os fornecedores devem oferecer presentes 
ou hospitalidade somente de maneira aberta 
e transparente. Os presentes e a 
hospitalidade nunca devem ser ilegais. 
Quando presentes ou hospitalidade forem 
fornecidos, eles não devem ser destinados 
ou interpretados como uma tentativa de 
influenciar inadequadamente as decisões 
comerciais.   
  
Os fornecedores não devem oferecer nem 
realizar pagamentos para facilitação.  
  

 
4.2 Proteção de nossos recursos e respeito às informações 
confidenciais de outras pessoas  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Nossas tecnologias, propriedade intelectual e 
informações comercialmente confidenciais 
são ativos vitais de nossa empresa e nós os 
protegemos de acesso, uso e divulgação não 
autorizados.  
  
Nós protegemos as informações  
confidenciais que detemos, incluindo dados 
de clientes, fornecedores, joint ventures e 
outros parceiros. Compartilhamos e usamos 
esses dados apenas internamente até onde 
permitido e nunca os compartilhamos 
externamente sem autorização.   
  
Não tentamos encontrar nem usar as 
informações de outras pessoas ou 
organizações, incluindo concorrentes, que 
saibamos que sejam confidenciais ou 
restritas.   

Os fornecedores devem proteger nossos 
recursos e informações e garantir que todos 
os dados e documentos sejam mantidos em 
segurança.   
  
Os fornecedores devem manter as 
informações de maneira confidencial e 
nunca usar informações que não devem ter.   
  
Os fornecedores nunca devem oferecer ou 
fornecer informações que a Rolls-Royce não 
deve ter.  
  
Os fornecedores devem usar acordos de 
confidencialidade ou não distribuição 
adequados para proteger nossas 
informações confidenciais e patenteadas.   
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4.3 Controles de exportação e obrigações de importação  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Estamos comprometidos com o cumprimento 
de leis, regulamentos e procedimentos de 
importação e exportação que se aplicam às 
nossas operações globalmente.   

Os fornecedores devem estar em 
conformidade com todas as leis de controle 
de exportação relevantes ao exportar bens 
ou tecnologia e devem se planejar e obter 
todas as autorizações e permissões 
necessárias para garantir a entrega pontual 
e adequada de seus produtos.  
  
Quando uma autorização ou permissão 
assim exigir, os fornecedores também 
devem ter em vigor todos os processos 
necessários para gerenciar o acesso para 
exportar itens ou tecnologias controlados 
somente pela equipe ou outras entidades 
autorizadas a ter esse acesso. Quando 
aplicável, esse requisito será repassado 
para todos os fornecedores de níveis 
inferiores.   
  

  

4.4 Comportamento competitivo e antitruste   
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Conduzimos nossos negócios em 
conformidade com as leis de concorrência  
(antitruste).   

Os fornecedores devem estar em 
conformidade com as leis de concorrência 
(antitruste) nos países em que operam ou 
vendem produtos.   
  
Os fornecedores não devem coordenar uma 
conduta de mercado com concorrentes ou 
seus próprios fornecedores de maneira que 
restrinja a concorrência inadequadamente.   

  

4.5 Prevenção de facilitação de evasão fiscal  
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Não ajudaremos intencionalmente nossos 
clientes, fornecedores ou qualquer outra 
parte com que trabalhemos a evitar impostos, 
como pagar menos que o devido ou não 
pagar impostos de forma fraudulenta.   

Os fornecedores não nos devem pedir para 
fazer nada que os ajude a evitar impostos.  
  
Os fornecedores devem gerar somente 
faturas e outros documentos contratuais 
que sejam verdadeiros em relação à 
situação comercial acordada e que não 
incluam informações falsas.  
  
Ao atuar em nosso nome, os fornecedores 
não devem ajudar intencionalmente outras 
pessoas a evitar impostos.  
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4.6 Lobby e apoio político   
Nossos princípios:  O que isso significa para nossos 

fornecedores:  

Estamos comprometidos com a realização de 
quaisquer atividades de lobby de acordo com 
todas as leis aplicáveis e a apresentação de 
comportamento ético em todas as nossas 
interações com governos, agências e seus 
representantes.   

Os fornecedores devem realizar todas as 
atividades de lobby em conformidade com 
todas as leis aplicáveis.  
  
Os fornecedores devem agir de forma ética 
em todas as interações com governos, suas 
agências e representantes.   
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5. Comprometimento do fornecedor  
  

5.1 Comunicação   
Os fornecedores devem disponibilizar o Código de conduta global para 
fornecedores da Rolls-Royce para funcionários na linguagem comercial da 
empresa.  

Os fornecedores são encorajados a conscientizarem seus funcionários sobre a 
Rolls-Royce Ethics Line, conforme detalhado a seguir.  

5.2 Adesão ao código  
Os fornecedores devem estar em conformidade com todos os aspectos do Código 
de conduta global para fornecedores da Rolls-Royce, como exigido pelas 
Condições gerais de compras da Rolls-Royce.   

A Rolls-Royce se reserva o direito de realizar uma auditoria em relação à 
conformidade com esse Código de conduta para fornecedores. Os fornecedores 
devem garantir que exista uma documentação que demonstre a conformidade 
com esse Código. A Rolls-Royce pode solicitar o acesso a essa documentação a 
qualquer momento. A Rolls-Royce também pode solicitar o acesso aos locais do 
fornecedor para fins de auditoria.  

A Rolls-Royce se reserva o direito de rescindir contratos no caso de violação 
material dos princípios definidos no Código.   

Os fornecedores devem disseminar essas expectativas em toda sua cadeia de 
fornecimento e incorporar os princípios definidos neste documento como parte 
de suas práticas comerciais sustentáveis de rotina.   

5.3 Preocupações éticas do fornecedor  
Nós reclamaremos sobre tudo que nos preocupe ou que não esteja alinhado com 
os princípios definidos neste Código sem medo de retaliação e esperamos que 
nossos fornecedores façam o mesmo. A retaliação contra qualquer pessoa que 
reclame não é aceitável.   

Os fornecedores podem levantar perguntas ou preocupações falando com seus 
contatos da Rolls-Royce ou por meio da Rolls-Royce Ethics Line, anonimamente, 
se desejado. As preocupações podem ser comunicadas online ou por telefone.   

O site a seguir contém uma lista completa de números de telefone no mundo todo 
para o relato de preocupações ou, como alternativa, é possível usar o sistema 
online também fornecido em:   

  

www.rolls-royce.com/ethicsline   

  

Encorajamos os fornecedores a oferecer um serviço anônimo semelhante para 
comunicação de preocupações éticas.  
  

http://www.rolls-royce.com/ethicsline
http://www.rolls-royce.com/ethicsline
http://www.rolls-royce.com/ethicsline
http://www.rolls-royce.com/ethicsline
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