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Prezados parceiros de negócios,

Há mais de 100 anos, a ZF Friedrichshafen AG (juntamente com 
suas filiais do "Grupo ZF") sempre se posicionou como líder 
mundial na indústria automobilística. A base deste sucesso é o 
forte empenho do Grupo ZF em fornecer produtos, serviços e 
soluções de mobilidade excelentes e, ao mesmo tempo, forta-
lecer sua responsabilidade social, ética e legal.
No Grupo ZF, todo o comportamento deve estar alinhado, sem 
exceção, a todas as leis vigentes. Além disso, consideramos 
que nossa responsabilidade está além do cumprimento das 
exigências legais e abrange também os princípios éticos e 
sociais que seguimos diariamente para impulsionar nossas 
decisões empresariais e nossas ações. 
Seguimos elevados padrões e esperamos que todos os par-
ceiros de negócios com os quais trabalhamos façam o mes-
mo. Estes princípios dos parceiros de negócios explicam estas 
expectativas e descrevem os requisitos básicos que constituem 
os padrões mínimos para os parceiros de negócios do Grupo 
ZF. Ficamos muito contentes por estruturar e ampliar nossas 
relações comerciais com estas considerações importantes.

Friedrichshafen, Juli 2020 

Wolf-Henning Scheider 
CEO Friedrichshafen AG 

Sabine Jaskula
Membro da Diretoria da ZF  
Recursos Humanos e Departamento
Jurídico ZF Friedrichshafen AG
  

PREFÁCIO

3



Estes princípios dos parceiros de negócios definem as 
exigências mínimas e os princípios básicos que a ZF 
espera que todos os parceiros de negócios cumpram 
quando operam com uma empresa que faça parte 
do Grupo ZF ("ZF") ou que esteja afiliada a ele.
A ZF reserva-se o direito de suspender ou encerrar a 
relação comercial com um parceiro de negócios 
que não cumpra esses princípios ou as leis vigentes.

Os requisitos e princípios básicos incluídos neste docu-
mento correspondem às leis, princípios e convenções 
vigentes a nível nacional e internacional, como os prin-
cípios do Pacto Global das Nações Unidas, as diretrizes 
da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico) para empresas multinacionais, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, as diretrizes 
das Nações Unidas sobre Economia e Direitos Humanos 
e as convenções relevantes da Organização Internacional 
do Trabalho (ILO).

Parceiros de negócios da ZF são pessoas físicas ou 
jurídicas, das quais a ZF adquire produtos ou serviços ou 
para as quais a ZF vende produtos ou serviços. Parcei-
ros de negócios podem ser, por exemplo, fornecedores, 
clientes, agentes comerciais, representantes, intermedi-
ários, consultores ou outros fornecedores de produtos e 
serviços.

Os parceiros de negócios da ZF devem:

•  Realizar negócios com integridade, agir em confor-
midade com todas as leis vigentes e implementar os 
valores e princípios básicos definidos neste documen-
to.

•  Assegurar-se de que isso também seja implementado 
em toda sua cadeia de fornecimento.

INTRODUÇÃO
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Proibição da corrupção 
A ZF não tolera qualquer forma de suborno ou conduta 
comercial que possa causar a impressão de manipula-
ção ou influência imprópria. Isso aplica-se sem restrições, 
independentemente dos usos e costumes locais alega-
dos. 
Durante as atividades comerciais com a ZF, os parceiros 
de negócios não devem aceitar, oferecer ou conceder, 
direta ou indiretamente, vantagens tangíveis ou intangíveis 
(na forma de doações, convites ou outras gratificações) 
de ou para o Grupo ZF, funcionários públicos ou terceiros, 
se estas vantagens forem destinadas a influenciar os 
processos empresariais de forma desleal, acelerar ou re-
alizar uma ação oficial (pagamentos facilitadores) ou se 
gerarem tal impressão. A ZF espera de seus parceiros de 
negócios que seus funcionários ajam e procedam com 
integridade, sobretudo nas relações com funcionários 
públicos e agências governamentais. 

Lavagem de dinheiro
Entende-se por lavagem de dinheiro o processo de 
colocar ativos de fontes ilícitas ou de atividades comer-
ciais ilícitas (por exemplo, tráfico de drogas, roubos, 
sonegação fiscal, corrupção, etc.) na circulação jurídica, 
financeira ou econômica com o objetivo de ocultar ou 
disfarçar a origem ilícita dos ativos.
A ZF se esforça para combater a lavagem de dinheiro e 
espera que seus parceiros de negócios façam o mesmo, 
adotando medidas adequadas para garantir a conformi-
dade com as normas e leis nacionais e internacionais 
vigentes. 
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Direitos antitruste e da concorrência  
A ZF defende irrestritamente os princípios da concorrên-
cia justa e livre como parte fundamental da economia  
de mercado. Consequentemente, os parceiros de negó-
cios comprometem-se a respeitar as disposições legais 
vigentes relativas às leis antitruste e da concorrência. 
A ZF espera que todos os seus parceiros comerciais se 
abstenham de praticar qualquer ato que vise ou resulte 
em impedimento, restrição ou distorção da concorrência 
livre e justa. 

Espera-se que, sem exceção, os parceiros de negócios da ZF cumpram rigorosamente todas as regulamentações co-
merciais internacionais vigentes e cumpram as regras e regulamentações para o controle das importações e exporta-
ções, incluindo os embargos econômicos vigentes.

Especificamente, a ZF não tolera: 

•  Contratos, acordos ou conspirações anticoncorrenciais 
com concorrentes atuais ou potenciais, incluindo,  
entre outros, acordos que visam fixar preços ou prêmios, 
limitando o tipo, quantidade ou qualidade dos pro-
dutos ou serviços entregues, manipulação de ofertas, 
alocação de clientes ou subdivisão de mercados;

•  Uso abusivo de uma posição de liderança em um 
determinado mercado; ou

•  Restrições ou contratos verticais (com fornecedores 
ou clientes) que estabelecem, ou realmente conse-
guem, impedir ou restringir a concorrência livre e justa 
em violação das leis vigentes.

POSTURA JUSTA E LIVRE NO 
MERCADO

CONTROLE DE EXPORTAÇÃO
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Direitos humanos  
O respeito à dignidade, à privacidade e aos direitos 
pessoais de cada indivíduo é prioridade máxima da ZF. 
Por isso, os parceiros de negócios da ZF devem res-
peitar e cumprir todas as leis vigentes e os padrões de 
direitos humanos reconhecidos nacional e internacional-
mente. Além disso, eles devem garantir que os direitos 
humanos sejam respeitados e, particularmente, que a 
dignidade humana seja preservada em todas as ativi-
dades comerciais.  A ZF espera que todos os parceiros 
de negócios não tolerem qualquer forma de tráfico de 
pessoas, trabalho forçado e trabalho infantil. Os parcei-
ros de negócios devem respeitar a idade mínima para ad-
missão no emprego segundo estabelecido pela respec-
tiva legislação nacional vigente e todos os serviços de 
trabalho dos funcionários dos parceiros de negócios da 
ZF devem ser prestados voluntariamente.  Os parceiros 
de negócios devem respeitar a liberdade de associação 
e o direito a negociação coletiva nos parâmetros das leis 
e regulamentações vigentes em seus respectivos países.

Os parceiros de negócios devem se empenhar ativa-
mente para melhorar e promover os direitos humanos 
em seus locais de trabalho, impedir efeitos negativos 
sobre os direitos humanos e, caso necessário, eliminar 
os problemas.

A ZF pressupõe que seus parceiros de negócios sejam 
cientes de sua responsabilidade social com seus funcio-
nários, oferecendo remunerações e jornadas de trabalho 
justas e apropriadas. Os parceiros de negócios devem 
também promover a qualificação e capacitação dos 
funcionários, visando assegurar um elevado padrão de 
desempenho.

Igualdade no local de trabalho  
A ZF não tolera qualquer discriminação devido a raça, 
sexo, religião, idade, nacionalidade, gravidez, necessida-
des especiais, orientação sexual ou política e atividade 
sindical bem como de outras características protegidas 
pela legislação vigente, e espera que seus parceiros de 
negócios proíbam a discriminação por tais motivos.

Os parceiros de negócios devem cumprir e implementar 
todos os requisitos legais vigentes para um ambiente  
de trabalho seguro e saudável. A ZF exige que os parcei-
ros de negócios garantam que eles e seus funcionários 
tomem medidas para assegurar a conformidade com 
esta legislação. A ZF se preocupa com a saúde e a 
segurança de seus funcionários e está comprometida  
em trabalhar para eliminar acidentes de trabalho, e 
esperamos que nossos parceiros de negócios façam o 
mesmo.

DIREITOS HUMANOS E  
RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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É imprescindível respeitar o ambiente natural do nosso 
planeta, proteger os recursos e reduzir a poluição ambien-
tal. Por isso, a ZF exige que seus parceiros de negócios 
compartilhem o compromisso com o design de produtos 

A ZF segue os mais altos padrões de produção e com-
promete-se a produzir produtos de alta qualidade que 
cumpram tanto os requisitos de segurança como todas 
as leis, disposições e normas vigentes.  A ZF espera  
que os seus parceiros de negócios tenham o mesmo 

ecológicos, reduzindo o impacto ambiental dos processos 
empresariais, melhorando continuamente a utilização da 
energia e colaborando para a gestão consciente de seus 
negócios em função do clima.

nível e espera que eles forneçam produtos totalmente 
compatíveis com o mesmo alto nível de qualidade e 
segurança. A ZF não tolera condutas ilegais ou antié-
ticas de seus parceiros de negócios em relação a seus 
produtos.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

COMPLIANCE DE PRODUTOS
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Ao realizar negócios com a ZF, os parceiros de negócios 
devem assegurar-se que as informações comerciais, téc-
nicas e financeiras, know-how e os segredos comerciais 
sejam devidamente protegidos em relação à confiden-
cialidade, à disponibilidade e à integridade e não sejam 
divulgados sem a respectiva aprovação e em conformi-
dade com os requisitos legais aplicáveis. 

Além disso, poderá ser necessário que os parceiros de 
negócios da ZF comprovem ter um sistema avançado 
de Gestão de Segurança de Informações de acordo com 
a ISO27001 ou a TISAX, e devem proteger os direitos 
a privacidade de dados em conformidade com as leis 
vigentes em todos os processos empresariais para  
evitar violações da proteção de dados e ciberataques.
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ZF Trustline  
A ZF espera que seus parceiros de negócios comuniquem 
possíveis infrações legais ou éticas que possam ter efei-
tos sobre a ZF. O ZF Trustline também pode ser utilizado 
anonimamente, se assim desejado.
www.bkms-system.net/Trustline 

Os parceiros de negócios da ZF também devem dispor 
de sistemas e controles adequados para assegurar que 
as práticas comerciais antiéticas e ilícitas possam ser 
comunicadas dentro da própria empresa. A ZF não tolera 
nenhuma medida de retaliação a pessoas que comu-
niquem de boa-fé possíveis violações e espera o mesmo 
de seus parceiros de negócios.

COOPERAÇÃO COM A ZF   
A confiança e a cooperação constituem a base da relação 
entre a ZF e seus parceiros de negócios. Por isso, a ZF 
dispõe de processos específicos para assegurar que seus 
parceiros de negócios cumpram os valores básicos defi-

nidos neste documento. A ZF efetua verificações de seus 
parceiros de negócios, com o intuito de identificar pos-
síveis riscos de compliance e éticos. Neste contexto, a 
ZF tem o direito de solicitar a seus parceiros de negócios 
que ofereçam suporte adequado e útil a esses esforços, 
por exemplo, fornecendo informações específicas.  

CONTATO  
Em caso de dúvidas sobre estes Princípios dos Parceiros 
de Negócios e sua implementação, os parceiros de 
negócios podem entrar diretamente em contato com o 
departamento de Compliance da ZF a qualquer momen-
to.

Corporate Compliance 
ZF Friedrichshafen AG  
Löwentaler Straße 20  
88046 Friedrichshafen  
E-Mail: compliance@zf.com
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ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen
Deutschland

Telefon +49 7541 77-0
zf.com




