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Renishaw Group Business Code 
 

Documento n°: CSR106 Edição: 4 Entrada em vigor: 14/01/2020 
 

Finalidade:  
Definir os princípios e padrões que se espera que as pessoas respeitem ao realizar qualquer 
atividade comercial. 
 

Autoridade adicional:  
Termos e condições padrão da Renishaw  
 

Resumo/Escopo:  
A presente política abrange todos os funcionários, fornecedores, distribuidores, agentes, 
revendedores e parceiros colaboradores do Grupo Renishaw. 
 

Parte responsável:  
O Comitê de RSE da Renishaw plc tem responsabilidade total por esta política. 
 

Política:  
A Renishaw plc, suas subsidiárias e Parceiros de negócios estão empenhados em conduzir seus 
negócios de forma socialmente responsável em relação ao meio ambiente e aos seus 
funcionários conforme a legislação relevante.   
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INTRODUÇÃO  

A Renishaw plc e suas subsidiárias (o "Grupo") estão empenhadas em conduzir seus negócios de 
forma socialmente responsável com relação ao meio ambiente, aos seus funcionários e a todos 
que tratam com a empresa. 

A Diretoria da Renishaw plc atribuiu ao diretor de Finanças do Grupo a responsabilidade de 
recomendar políticas e processos de responsabilidade social corporativa para a aprovação pela 
Diretoria e para monitorar as atividades do Grupo Renishaw para cumprimento destas políticas e 
processos. 

O Código de negócios do Grupo Renishaw mencionado ao longo deste documento como “este 
código” define os princípios de conduta nos negócios e os padrões que todas as empresas do 
Grupo Renishaw devem seguir.  

Todos os fornecedores, distribuidores, agentes, revendedores e parceiros colaboradores do Grupo 
(mencionados conjuntamente neste Código como “Parceiros de negócios”) devem cumprir com 
as Seções A, B, C e D deste Código. 

Todos os Parceiros de negócios têm a obrigação de garantir que os parceiros da cadeia de 
suprimentos deles cumpram com princípios e padrões semelhantes aos definidos no presente 
Código. 

As seções A, B, C e D estabelecem padrões relacionados a ética de negócios, trato com os 
colaboradores e responsabilidade com a saúde, a segurança e o ambiente. 

A Seção E estabelece os elementos dos sistemas de gerenciamento que ajudarão a garantir a 
conformidade com o presente Código. 

O presente código estabelece os princípios e padrões globais de negócios da Renishaw. Os 
documentos associados à política (que podem ser encontrados nos sites da internet ou da intranet 
da empresa) detalham requisitos específicos para atender aos elementos deste código. 

Os funcionários abrangidos por este Código devem receber suporte para a compreensão e adesão 
a este Código, com materiais explicativos e treinamento quando for necessário. 

A Renishaw pode ocasionalmente fazer alterações a este Código; os Parceiros de negócios devem 
revisar o Código regularmente e tomar nota dessas alterações. 
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SEÇÃO A  
ÉTICA COMERCIAL  

A Renishaw e seus Parceiros de negócios atuarão com honestidade e integridade em suas 
transações comerciais, inclusive nas áreas a seguir. 

A1.  Conformidade legal  

Eles cumprirão todas as leis e regulamentos aplicáveis nos territórios e áreas de negócios 
em que operam. 

A2.  Suborno e corrupção 

A2.1 Não serão prometidos, oferecidos, autorizados, pagos ou aceitos nenhuns subornos 
ou outras formas de obter vantagens indevidas ou impróprias. 

A2.2 A proibição acima mencionada inclui prometer, oferecer, autorizar, entregar ou 
aceitar de qualquer coisa de valor, seja direta ou indiretamente por meio de 
terceiros, a fim de obter ou reter negócios, direcionar negócios a qualquer pessoa 
ou obter uma vantagem inadequada. 

A3.  Concorrência leal 

Eles cumprirão as leis da concorrência nos territórios onde fazem negócios. 

A4.  Proteção da propriedade intelectual 

Eles respeitarão a propriedade intelectual e a informação confidencial da Renishaw e de 
terceiros, e não tirarão vantagem dos recursos de terceiros que estejam protegidos por 
lei, registro ou acordo contratual. 

A5.  Controles comerciais 

Eles cumprirão as leis e regulamentos de importação e exportação aplicáveis e obterão 
autorizações para a importação e exportação de bens, tecnologia e informação. 

A6.  Denúncia de irregularidades 

Qualquer Parceiro de negócios que tiver uma preocupação sobre um comportamento que 
viole este Código, poderá expor a preocupação de maneira aberta e confidencial sem medo 
de represálias, em conformidade com a Política de e Má Conduta Grave da Renishaw. 

A7.  Impostos 

Eles cumprirão todas as leis tributárias e regulamentos aplicáveis nos territórios em que 
operam. Para evitar dúvidas, a evasão de impostos e a facilitação da evasão não são 
toleradas, e a Renishaw e seus Parceiros de negócios têm o compromisso de garantir o 
cumprimento das obrigações de conformidade relacionadas com a legislação de Ofensa 
Criminal Empresarial do Reino Unido por não impedir a facilitação da evasão de impostos. 
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SEÇÃO B  
EMPREGO  

A Renishaw e seus Parceiros de negócios garantirão que as práticas de emprego estejam em 
conformidade com os seguintes requisitos. 

B1.  Política  

Eles cumprirão todas as leis e regulamentos de emprego dos países em que operam, e 
estão empenhados em promover os direitos humanos dos seus funcionários com base na 
dignidade e no respeito mútuo. 

B2.  Liberdade de associação  

B2.1 Eles manterão uma participação e um envolvimento aberto e direto com todos os 
funcionários de forma a garantir as melhores práticas laborais. Todos os 
funcionários poderão associar-se livremente e filiar-se ou não em quaisquer 
sindicatos e associações laborais legalmente autorizadas e, quando aplicável, 
buscar representação, inscrever-se em conselhos de trabalhadores e fóruns, 
conforme previsto nas leis locais e em conformidade com as mesmas. 

B2.2 Todos os funcionários poderão se comunicar livremente com a diretoria sobre si 
próprios, as condições de trabalho e assuntos afins, sem receio de represálias, 
intimidação ou assédio. 

B3.  Trabalho infantil  

B3.1 Eles não contratarão para trabalhar, direta ou indiretamente, qualquer pessoa que 
seja definida como "criança". O termo “criança” designa toda pessoa menor de 15 
anos (ou 14 anos nos países em que a lei assim o permite) ou com idade inferior à 
idade para completar a escolarização obrigatória, ou com idade inferior à idade 
mínima para trabalhar no país, considerando-se aquela que for maior. 

B3.2 Eles poderão usar programas legítimos e supervisados de aprendizado no local de 
trabalho, que cumpram todas as leis e regulamentos locais. 

B4. Liberdade de emprego  

B4.1 Todo trabalho realizado pelos funcionários será providenciado com base no 
consentimento voluntário e todos os funcionários terão liberdade para deixar de 
trabalhar desde que isso seja comunicado com razoável antecedência. A Renishaw 
e os Parceiros de negócios não contratarão nem utilizarão qualquer trabalho 
forçado, obrigatório, compulsório ou involuntário. 

B4.2 Nenhum funcionário será obrigado a entregar de maneira permanente à Renishaw, 
aos Parceiros de negócios ou a qualquer agência de trabalho não governamental, 
durante o período de emprego, os seus documentos de identificação oficiais 
originais, como passaportes ou permissão de trabalho. 

B5.  Escravidão e tráfico de seres humanos 

B5.1 Eles terão uma abordagem de tolerância zero à escravidão moderna e o 
compromisso de garantir que a escravidão moderna não acontece em nenhum lugar 
de seus negócios ou em qualquer uma de suas cadeias de fornecimento. 
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B5.2 Eles estão empenhados também em garantir a transparência dos seus próprios 
negócios e da sua abordagem ao combate à escravidão moderna em todas as suas 
cadeias de fornecimento, em conformidade com as suas obrigações de divulgação 
nos termos da Lei da Escravidão Moderna. 

 

B6.  Remuneração e benefícios  

B6.1 A remuneração paga a todos os funcionários, contratados direta ou indiretamente, 
cumprirá todas as leis e regulamentos salariais aplicáveis, incluindo os relacionados 
ao salário mínimo, horas extras e benefícios impostos por lei. Em conformidade 
com as leis locais e os termos contratuais celebrados pelos colaboradores 
aplicáveis, todo pessoal em questão será compensado pelas horas extras 
aprovadas. 

B6.2 Eles somente farão as deduções relacionadas aos salários conforme permitido por 
lei ou pelo contrato com o funcionário em questão. 

B6.3 Em conformidade com as leis e regulamentos locais, eles manterão registros 
adequados da forma como a remuneração e os benefícios contratuais acordados 
são calculados e pagos. 

B7.  Tempo de trabalho 

B7.1 O tempo normal de trabalho estará de acordo com todas as leis e regulamentos 
locais e não poderá exceder o tempo máximo previsto pelo método de cálculo 
estabelecido pela lei local. 

B7.2 Todos os funcionários poderão desfrutar das férias contratuais acordadas, em 
conformidade com as leis e regulamentos locais. 

B7.3 O tempo de trabalho para todos os funcionários deve ser estabelecido e 
supervisionado de forma a evitar um esforço excessivo ou desnecessário que 
poderia causar perda de produtividade e/ou um aumento da probabilidade de sofrer 
lesões ou doenças físicas ou mentais. 

B8.  Não discriminação 

B8.1 A Renishaw e seus Parceiros de negócios garantirão que os seus funcionários 
estarão livres de qualquer tipo de assédio e discriminação no local de trabalho. 

B8.2 Eles cumprirão toda legislação relativa a idade mínima de emprego. 

B8.3 Eles providenciarão oportunidades razoáveis para pessoas com deficiências, no 
mínimo, sempre cumprindo as leis e regulamentos locais. 

B8.4 Eles cumprirão todas as leis, regulamentos e legislação locais aplicáveis relativos a 
maternidade e a paternidade, incluindo licença e oportunidades de emprego 
alternativas. 

B8.5 Eles garantirão que nenhum funcionário será discriminado com base na raça, cor, 
gênero, orientação sexual, etnia, deficiência, gravidez, religião, filiação política, 
filiação sindical ou estado civil. 

B8.6 Eles selecionarão indivíduos para emprego e promoção com base no mérito e na 
capacidade. 
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B9.  Dados pessoais 

A Renishaw e os Parceiros de negócios reconhecem que, no decurso das atividades de 
negócios, pode ser necessário coletar e armazenar dados pessoais dos funcionários, 
Parceiros de negócios, investidores, pacientes, profissionais da saúde e outras pessoas, 
como informações de emprego, datas de nascimento, endereços, informações financeiras, 
médicas e outras. A Renishaw e os Parceiros de negócios devem: 

B9.1 Garantir que possuem proteções e procedimentos adequados para assegurar que 
todos os dados pessoais que possuem são retidos numa base confidencial e 
somente serão comunicados a terceiros quando exigido pelas leis e regulamentos 
locais ou mediante o consentimento do indivíduo. 

B9.2 Coletar e processar dados pessoais de acordo com as leis das jurisdições em que 
operam ou estão sujeitos, de acordo com a Política de proteção de dados e outras 
políticas importantes da empresa. Os dados pessoais devem ser coletados apenas 
para fins comerciais legítimos, compartilhados somente com aqueles que têm 
acesso permitido, protegidos de acordo com as políticas de segurança aplicáveis e 
retidos apenas pelo tempo necessário. Terceiros com acesso aos dados pessoais 
devem ser obrigados por contrato a protegê-los. 

B9.3 Reconhecer que todos os funcionários têm o dever de proteger os dados pessoais, 
sejam os próprios ou aqueles coletados como parte de seu trabalho, de acordo com 
as obrigações estabelecidas em B9.2. 
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SEÇÃO C 
SAÚDE e SEGURANÇA  

A Renishaw e os Parceiros de negócios reconhecem que garantir um ambiente de trabalho 
saudável e seguro é essencial para alcançar os seus objetivos de negócios e para a qualidade dos 
produtos e serviços que eles fornecem. A Renishaw e os Parceiros de negócios garantirão que as 
práticas de saúde e segurança sejam seguidas nas seguintes áreas: 

C1. Segurança e higiene ocupacional 

Eles avaliarão e controlarão de forma adequada os riscos no local de trabalho e a exposição 
a produtos químicos perigosos, através do monitoramento organizado de todas as 
questões de saúde e segurança, incidentes, níveis de exposição, avaliações de risco, 
manutenção preventiva, design de processos e do local de trabalho e treinamento dos 
funcionários. 

Eles garantirão que todos os terceiros que realizam trabalhos no local da Renishaw o de 
um Parceiro de negócios enviem avaliações de risco e declarações de método (RAMs, pela 
sigla em inglês) adequadas, importantes para o trabalho que estão realizando, à equipe 
de gerenciamento do local, antes de começar qualquer trabalho. 

Um sistema de monitoramentos será utilizado para garantir que terceiros e funcionários 
estejam trabalhando em conformidade com qualquer avaliação de riscos, processos ou 
RAMs, incluindo métodos trabalho seguros e o uso de equipamentos de proteção pessoal 
(PPE, pela sigla em inglês). 

C2.  Preparação para emergências 

Eles implementarão planos de ação para proteger os funcionários e a empresa de situações 
de emergência, como incêndios e enchentes. Haverá simulações regulares para garantir a 
prontidão para emergências. 

C3.  Lesões e doenças ocupacionais 

Sistemas e procedimentos serão implementados para gerenciar e medir o desempenho 
em termos de lesões e doenças. 

C4.  Trabalho fisicamente exigente 

Eles identificarão as situações nas quais os funcionários estão envolvidos em trabalho 
repetitivo ou fisicamente exigente e garantirão que tais práticas serão avaliadas e que 
medidas de controle serão implementadas para minimizar o impacto sobre os funcionários. 

C5.  Proteção contra máquinas 

A Renishaw e os Parceiros de negócios avaliarão todas as máquinas quanto ao risco de 
lesões ou acidentes. Proteções, bloqueios e medidas de segurança adequadas serão 
providenciados para cumprir, como mínimo, os requisitos legislativos locais. 
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SEÇÃO D  
MEIO AMBIENTE 

A Renishaw e os Parceiros de negócios reconhecem que devem assumir a responsabilidade pelos 
impactos ambientais na maneira como conduzem seus negócios. Eles devem procurar minimizar 
todo impacto adverso sobre o meio ambiente, os recursos naturais e a comunidade local, incluindo 
os seguintes padrões de conduta: 

D1.  Licenças ambientais e relatórios 

Todos os requisitos para aprovações, licenças e monitoramento serão obtidos e mantidos 
em conformidade com as leis locais. 

D2.  Prevenção da poluição e redução de recursos 

Por razões tanto éticas como financeiras, eles procurarão minimizar ou eliminar todo tipo 
de desperdício e reciclarão materiais na medida do praticável. 

D3.  Substâncias perigosas 

Os produtos químicos e todos os demais materiais perigosos serão manipulados, 
armazenados, reciclados e eliminados através de um processo sistemático e controlado. 

D4.  Desperdícios 

D4.1 Haverá uma abordagem sistemática para identificar, gerenciar, reduzir, reutilizar e 
eliminar de maneira responsável ou reciclar desperdícios sólidos. O gerenciamento 
dos desperdícios deve estar alinhado com a hierarquia dos desperdícios e as 
regulamentações locais. 

D4.2 Toda a água residual será classificada, monitorada, controlada e tratada conforme 
requerido antes da descarga ou eliminação. Monitoramento de rotina do 
desempenho dos sistemas de tratamento e contenção de águas residuais deve ser 
implementado para garantir o desempenho ideal e a conformidade regulamentar. 

D5.  Emissões de ar 

As emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs, pela sigla em inglês), os químicos 
que afetam a camada de ozônio (ODCs, pela sigla em inglês), os aerossóis e os materiais 
corrosivos serão monitorados, controlados e tratados conforme exigido pela legislação 
local antes da descarga. 

D6.  Restrições ao conteúdo de produtos 

Todas as leis, regulamentos, e requisitos dos clientes aplicáveis em relação à proibição ou 
restrição de substâncias específicas em produtos e fabricação serão respeitados, incluindo 
rotulagem para reciclagem e descarte. 

D7.  Consumo de energia e emissões de gases de efeito estufa 

O consumo de energia que contribui para os Níveis 1 e 2 de emissões de gases de efeito 
estufa deve ser monitorado e documentado na fábrica e/ou no nível corporativo. A 
Renishaw e seus Parceiros de negócios procurarão por métodos rentáveis para melhorar a 
eficiência energética e minimizar o consumo de energia e as emissões de gases de efeito 
estufa. 
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SEÇÃO E  
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO 

E1.  Sistemas de gerenciamento 

E1.1 A Renishaw estabelecerá e manterá um sistema de gerenciamento da RSE 
concebido para garantir a conformidade com as leis, regulamentos aplicáveis e a 
conformidade com este Código pelos funcionários da Renishaw e pelos 
representantes que atuam em nome da Renishaw. 

E1.2 A Renishaw se esforçará para entender e cumprir os requisitos dos clientes 
relacionados à RSE.  

E2.  Prestação de contas e responsabilização da diretoria 

E2.1 A Renishaw identificará os representantes da diretoria dentro da estrutura divisional 
e subsidiária da Renishaw plc que sejam responsáveis por garantir a implementação 
do Código. 

E2.2 Serão estabelecidos por escrito os objetivos, metas e planos de implementação 
para melhorar o desempenho. 

E3.  Conformidade 

E3.1 A Renishaw planificará, conduzirá e documentará auditorias internas periódicas 
para garantir a conformidade com o presente Código. 

E3.2 Sempre que aplicável, o processo de ação corretiva e preventiva da Renishaw será 
usado para corrigir deficiências. 

E3.3 A Renishaw garantirá que existe um sistema que permite que os funcionários 
comuniquem informações confidenciais à diretoria para ajudar a manter a 
conformidade com o presente Código. 

E3.4 Os procedimentos de monitoramento e aplicação serão implementados para 
garantir a conformidade com as leis relevantes para este código. 

E4.  Capacitação e conhecimento 

E4.1 Antes do treinamento formal, os funcionários deverão receber as noções básicas 
sobre este código por meio da indução de funcionários da empresa. 

E4.2 Serão implementados programas de treinamento para os funcionários que os 
ajudarão a interpretar e implementar o Código. Registros de treinamento serão 
mantidos e auditados em uma base periódica. 

E5.  Comunicação 

E5.1 A existência do presente Código será comunicada aos funcionários e aos 
representantes atuando em nome da Renishaw. 

E5.3 O Código será disponibilizado no site da Renishaw para que possa ser acessado por 
todos os acionistas. 


