
A sustentabilidade é parte integrante do DNA da Schaeffler que consiste em identificar, gerir e otimizar os efeitos econômicos, sociais 
e ecológicos na rede de fornecedores. Hoje em dia, exige-se mais da gestão de fornecedores do que apenas atender aos requisitos de 
um mundo globalmente interconectado. As modernas tecnologias requerem matérias-primas que frequentemente procedem de regiões 
críticas do globo. A mudança climática e a escassez crescente de recursos também estão afetando as cadeias de suprimentos. Nesse 
contexto, obter a neutralidade climática em nossas cadeias até 2040 tornou-se nosso objetivo principal. Como objetivo intermediário, 
pretendemos alcançar uma redução de 25 % nas emissões de CO₂ em nossas cadeias de suprimentos até 2030. 

Política de Aquisição Sustentável

A Schaeffler trabalha ativamente no sentido de prevenir a violação 
dos direitos humanos, seja ela ligada às nossas atividades comerciais 
ou em conexão com as atividades comerciais da nossa cadeia de 
fornecedores. 

Pretendemos e temos de continuar a perseguir esse caminho junto 
com nossos fornecedores e parceiros.

Identificamos as áreas com alto potencial de risco, geramos impul-
sos em nossa rede de fornecedores e trabalhamos estreitamente 
com os fornecedores relevantes.

Intensificamos as relações comerciais com nossos fornecedores 
visando aprimorar as práticas sustentáveis em suas organizações 
e promover a colaboração.

Discutimos os requisitos com os grupos de interesses e clientes, 
e comunicamos com a rede de fornecedores de forma proativa e 
direcionada. Soma-se a isso o fato óbvio de que os relatos dos 
denunciantes (whistleblowers) devem ser ouvidos. Com a possi-
bilidade de serem enviados anonimamente através do sistema 
de denúncias, os relatos receberão a devida consideração em 
nossas atividades comerciais.

Mantemos a conformidade com as normas ambientais aplicáveis. 
Temos o compromisso de usar processos energeticamente eficientes 
na cadeia de produção, reduzir as emissões dos gases de efeito 
estufa, usar os recursos naturais com economia e adotar medidas 
de prevenção de resíduos, e esperamos o mesmo da nossa rede 
de fornecedores. Nosso compromisso refere-se à utilização racio-
nal dos recursos, levando em consideração a nossa meta “Zero 
waste to landfill” e uma extensa redução nas emissões de gases  
 
 

de efeito estufa e da pegada ecológica, por meio do uso de fontes 
de energia renováveis. Para tal, perseguimos nosso objetivo de 
“reduzir-reutilizar-reciclar” e aplicamos nossas próprias análises 
certificadas do ciclo de vida do produto para obter uma visão 
detalhada de nossos produtos, componentes e serviços.

Isso dá suporte à nossa meta de neutralidade climática na cadeia 
de suprimentos até 2040.

Respeitamos os direitos humanos e nos engajamos plenamente 
pelo seu cumprimento, repudiando todas as formas de trabalho for-
çado e infantil. Na Schaeffler e em nossas redes de fornecedores, 
os colaboradores devem ter um posto de trabalho isento de riscos 
à vida e à saúde e de qualquer forma de discriminação, violência ou 
assédio. Para isso, observamos todos os requisitos legais e regula-
tórios vigentes no respectivo país em que a Schaeffler atua. 

Definimos processos em nosso sistema de gestão e estabelecemos 
diretrizes internas com o intuito de delinear de forma transparente 
as exigências e expectativas direcionadas a nós e à rede de fornece-
dores e de regularizá-las vinculativamente. Metas e planos de ação 
nos ajudam nesse processo e, com a nossa postura, alcançamos a 
melhoria contínua.

A aceitação do Código de Conduta para Fornecedores da Schaeffler, 
em sua versão atualizada, é a base vinculativa para uma relação 
comercial com todos os fornecedores. Os valores e as recomen-
dações da Schaeffler para a rede de fornecedores também está 
disponível em nossas políticas em: www.schaeffler.com.

Nossa política de aquisição sustentável é divulgada em todo o 
Grupo Schaeffler e está acessível ao público em geral. A política é 
revisada periodicamente a fim de se avaliar sua relevância atual e 
promover melhorias contínuas.

Andreas Schick 
Diretor de Operações (COO)  
Schaeffler AG
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