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Código de conduta para fornecedores da Kohler Co.  

A Kohler Co. tem orgulho da sua tradição de condução de negócios de acordo com padrões éticos e em 

conformidade com as leis dos países nos quais produzimos, compramos e vendemos nossos produtos. 

Temos um compromisso com a conformidade legal e com práticas éticas de negócios em todas as 

operações e somente conduzimos negócios com fornecedores que compartilham tal comprometimento.  

O Código de conduta para fornecedores da Kohler Co. defina as nossas expectativas. Nenhum Código 

de conduta pode ser totalmente inclusivo, porém esperamos que nossos fornecedores ajam de maneira 

razoável em todos os aspectos e assegurem que não exista nenhuma condição abusiva, exploratória ou 

ilegal em seus locais de trabalho.  

A Kohler Co. espera que seus fornecedores estendam os princípios de negociação justa e honesta para 

todas as outras partes com quem a empresa negocia, incluindo, funcionários, subcontratadas e 

fornecedores.  

A Kohler Co. irá apenas realizar negócios com fornecedores que tenham nos certificado de que suas práticas 

de negócios são legais e estão de acordo com os princípios estabelecidos neste Código de conduta.  

A Kohler Co. terminará a relação comercial com qualquer fornecedor que violar este Código de 

conduta: 

 Sem trabalho forçado: É proibido o uso de trabalho forçado ou escravo de qualquer tipo.  

 Sem trabalho infantil: Todos os trabalhadores devem ter a idade legal local, acima da idade 

máxima de escolaridade obrigatória, e, no mínimo 15 anos.  

 Tráfico humano, escravidão e do trabalho forçado: São proibidas todas as formas de tráfico 

de seres humanos, a escravatura eo trabalho forçado, incluindo o abuso físico e os castigos 

corporais. 

 Saúde e segurança: As condições de trabalho devem ser seguras e saudáveis com instalações 

de primeiros socorros, saídas de emergência adequadas, água limpa, sanitários limpos e 

equipamentos de segurança.  

 Horas de trabalho: As horas normais de trabalho devem seguir os limites locais ou, no máximo, 

60 por semana. Os trabalhadores devem ter, pelo menos, um dia de folga por semana.  

 Salários e benefícios: Os salários são estabelecidos dentro dos requisitos mínimos locais ou 

acima deles (incluindo horas extras), e não podem ser deduzidos como ação disciplinar, exceto 

conforme prescrito pela lei local.  

 Meio ambiente e sustentabilidade: Os fornecedores devem cumprir todas as leis ambientais 

aplicáveis específicas do país de fabricação/do serviço. Os fornecedores devem medir, informar 

e reduzir sua pegada de carbono.  

 Não discriminação: O trabalho (salário, benefícios, promoção, treinamento e rescisão) devem 

ter base mo mérito e na habilidade e não em crença ou raça.  

 Liberdade de associação: Os fornecedores e as subcontratadas devem reconhecer e respeitar 

o direito dos funcionários de se associar livremente de acordo com as leis dos países nos quais 

estão empregados. 

 Assédio ou abuso: Todos os funcionários devem ser tratados com respeito e dignidade. 

Nenhum funcionário pode ser sujeitado a nenhum tipo de assédio ou abuso físico, sexual, 

psicológico ou verbal. 
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 Anti-suborno: Os fornecedores e as subcontratadas não devem realizar ou receber nenhum 

pagamento corrupto ou inadequado em nome da Kohler e devem cumprir com todas as leis 

aplicáveis, especificamente as dos Estados Unidos, do Reino Unido e as leis anti-suborno locais. 

 Minerais de conflito: Os fornecedores e as subcontratadas devem cumprir todas as leis dos 

E.U.A. e locais relacionadas ao fornecimento e uso de minerais de conflito, bem como envidar 

todos os esforços razoáveis dentro das suas próprias cadeias de suprimentos para assegurar 

que nenhum mineral de conflito seja usado nos produtos vendidos à Kohler Co. ou às suas 

subsidiárias. 

 Presentes, entretenimento e conflito de interesses: São proibidos presentes que possam 

criar influência indevida ou conflito de interesses. No entanto, os Fornecedores podem oferecer 

presentes e entretenimento desde que os mesmos sejam legais, habituais, razoáveis às relações 

comerciais e de valor nominal abaixo de USD 100. 


