
O Código de Conduta da NIKE, Inc. destaca os padrões mínimos que esperamos que as instalações 
ou fábricas dos fornecedores cumpram. Esperamos que nossos fornecedores compartilhem nosso 

comprometimento com o bem-estar dos funcionários e com o uso de recursos de modo responsável 
e eficiente. Procuramos parceiros que mostrem liderança na responsabilidade corporativa e que 

busquem ir além dos padrões mínimos. 
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PADRÕES DO CÓDIGO DE CONDUTA

RESPEITO 

O TRABALHO É VOLUNTÁRIO
O fornecedor não usa mão de obra forçada, incluindo trabalho forçado com 
contrato, trabalho caucionado ou outras formas de trabalho forçado. O fornecedor 
é responsável pelas taxas de elegibilidade do trabalho de todos os funcionários, 
incluindo taxas de recrutamento.

FUNCIONÁRIOS COM 16 ANOS OU MAIS
Os funcionários do fornecedor têm, no mínimo, 16 anos ou a idade para conclusão 
dos estudos obrigatórios ou idade mínima de trabalho aceita no país, o que for maior.  
Os funcionários com menos de 18 anos não trabalham em condições de perigo.

O FORNECEDOR NÃO FAZ DISCRIMINAÇÃO 
Os homens e as mulheres contratados pelo fornecedor não estão sujeitos  
à discriminação no trabalho, incluindo contratação, remuneração, promoção ou 
disciplina, com base no gênero, raça, religião, idade, incapacidade, orientação 
sexual, gravidez, estado civil, nacionalidade, opinião política, afiliação a sindicato, 
origem étnica ou social ou qualquer outro status protegido pelas leis do país. 
Homens e mulheres devem receber salários iguais para trabalhos de igual valor.

A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E ACORDO COLETIVO É RESPEITADA
O fornecedor deve reconhecer e respeitar o direito dos funcionários à liberdade  
de associação e acordos coletivos. Quando o direito de liberdade de associação  
e acordo coletivo for restrito por lei, o fornecedor permitirá o desenvolvimento de 
meios paralelos para associação independente e livre e acordos.

JUSTIÇA

ASSÉDIO E ABUSO NÃO SÃO TOLERADOS 
Os funcionários do fornecedor são tratados com respeito e dignidade. Os funcionários 
não estão sujeitos a abuso ou assédio verbal, psicológico, sexual ou físico. 

AS HORAS DE TRABALHO NÃO SÃO EXCESSIVAS
Os fornecedores não devem exigir que os funcionários trabalhem mais que o horário 
regular e horas adicionais permitidas pela lei do país no qual os funcionários 
estão empregados. A semana de trabalho regular não deve exceder 48 horas. Os 
fornecedores devem proporcionar aos funcionários pelo menos 24 horas consecutivas 
de descanso a cada período de sete dias. Todo trabalho extra deve ser consensual. 
Os fornecedores não devem solicitar hora extra regularmente e devem remunerar 
o trabalho adicional com uma tarifa diferenciada. A não ser em circunstâncias 
extraordinárias, a soma das horas regulares e extras em uma semana não deve 
exceder 60 horas.

A REMUNERAÇÃO É PAGA NO PRAZO
O fornecedor reconhece que todos os funcionários, homens ou mulheres, têm  
o direito à remuneração por uma semana de trabalho regular que seja suficiente para 
atender as necessidades básicas do funcionário e fornecer renda. Os funcionários do 
fornecedor são pagos no prazo, com remuneração de, pelo menos, um salário mínimo 
exigido pelas leis do país, ou salário prevalecente, o que for maior, bem como os 
benefícios legalmente obrigatórios, incluindo férias e licenças, e indenização legal 
quando o contrato terminar. Não deve haver deduções disciplinares dos pagamentos. 
Quando a remuneração não atender as necessidades básicas dos funcionários 
e fornecer uma renda excedente, o fornecedor deverá desenvolver, comunicar e 
implementar estratégias para efetivar, progressivamente, uma remuneração que 
atenda as necessidades básicas.

NOSSOS PADRÕES MÍNIMOS
Na Nike, acreditamos que, embora não haja uma linha de chegada, há uma linha de 
início clara.

O Código de Conduta destaca os padrões mínimos que esperamos que cada fábrica  
ou instalação atenda.

Esses padrões mínimos estão integrados às estratégias de sourcing da NIKE, Inc., 
bem como ao modo como avaliamos nosso desempenho de fábrica de linha de base 
e determinamos os fornecedores com os quais a Nike continuará a lidar e a fazer 
negócios. 

NOSSAS EXPECTATIVAS
Esperamos que todos os nossos fornecedores compartilhem o compromisso da Nike 
com as metas de respeitar os direitos dos funcionários, com cuidado específico 
quanto às necessidades e às vulnerabilidades exclusivas de grupos de funcionários 
como mulheres, migrantes e funcionários temporários, bem como garantir o bem-
estar dos funcionários e das comunidades, reduzir o desperdício, usar recursos 
de forma responsável e eficiente e trabalhar para reduzir o carbono na linha com 
metas climáticas internacionais. 

Nossa estratégia de sourcing prioriza e favorece fornecedores que mostram 
liderança na responsabilidade corporativa e na sustentabilidade e que procuram 
ir além dos padrões mínimos. Como parte de nossa estratégia de crescimento, 
buscamos parceiros que estão desenvolvendo sistemas de gerenciamento rápidos 
e resilientes, que possibilitem impulsionar o crescimento sustentável dos negócios 
ao minimizar os impactos ambientais, promovendo uma forte cultura de segurança 
e desenvolvendo uma equipe de trabalho engajada e com valor. 

NOSSA VISÃO DE PARCERIA
A Nike reconhece que alcançar nossa visão de uma cadeia de suprimentos ecológica, 
justa e econômica exige grande colaboração e ação conjunta não apenas de nossos 
fornecedores, como também de todas as partes interessadas na cadeia. Acreditamos 
que parcerias com base na transparência, colaboração e respeito mútuo são 
essenciais para que isso aconteça. Faremos parcerias com nossos fornecedores 
à medida que continuamos a expandir nosso compromisso com a sociedade, os 
sindicatos, os governos e com outros em nosso setor e além para levar uma mudança 
sistêmica ao trabalho, à saúde e à segurança, além das condições ambientais, nos 
países nos quais operamos. 
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SUSTENTABILIDADE

A ÁGUA É VALORIZADA
O fornecedor minimiza a retirada de água doce e descarta a água residual de  
acordo com as leis locais relevantes, bem como regulamentos e padrões da Nike.  
O fornecedor se esforça para administrar bem a água ao entender e gerenciar  
o risco da água e promover a redução contínua e o uso eficiente em suas operações. 

RESÍDUO MINIMIZADO E ADEQUADAMENTE MANIPULADO 
O fornecedor separa, gerencia, transporta e descarta adequadamente todos os 
resíduos sólidos/perigosos em conformidade com os regulamentos locais e os  
padrões da Nike. É necessário obter todas as permissões necessárias e verificar  
se os fornecedores que lidam com resíduos sólidos/perigosos são qualificados  
e licenciados. O fornecedor mensura e melhora continuamente a eficiência do 
material e a reciclagem com valor agregado. 

ENERGIA E CARBONO MINIMIZADOS 
Os registros de compras de energia e eletricidade são mantidos e as práticas 
recomendadas são implementadas nos principais sistemas de energia. O fornecedor 
se esforça para encontrar métodos econômicos para melhorar a eficiência de energia, 
rastreia e reduz emissões de gases do efeito estufa e usa energia renovável sempre 
que viável.

O IMPACTO DAS EMISSÕES NO AR É MINIMIZADO
As emissões de produtos químicos orgânicos e voláteis, aerossóis, corrosivos, 
partículas, subprodutos que causam depleção de ozônio e combustão gerados pelas 
operações são caracterizadas, frequentemente monitoradas, controladas e tratadas 
de acordo com as leis do país de fabricação antes do descarte. Os fornecedores 
monitoram frequentemente o desempenho de seus sistemas de controle de emissões 
na atmosfera.

PRODUTOS QUÍMICOS ADEQUADAMENTE GERENCIADOS 
O fornecedor demonstra uma abordagem consistente e competente em relação ao 
gerenciamento restrito de substâncias, com suporte de um programa efetivo de 
gerenciamento de produtos químicos em conformidade legal. O programa identifica 
claramente e reduz os riscos dos produtos químicos aos funcionários, ao ambiente 
e aos consumidores ao facilitar a manipulação, armazenamento, uso, compras e 
descarte seguros dos produtos químicos.

ATIVAÇÃO

CÓDIGO TOTALMENTE IMPLEMENTADO
Como uma condição para fazer negócios com a Nike, o fornecedor deve implementar 
e integrar esse Código e os Padrões de Liderança do Código, bem como as leis 
aplicáveis aos negócios, incluindo o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento 
efetivos e envio para verificação e monitoramento. O fornecedor deve publicar esse 
Código, nos idiomas dos funcionários de todos os espaços de trabalho majoritários, 
oferecer treinamento aos funcionários em relação aos seus direitos e obrigações, 
conforme definido por esse Código e pela lei aplicável do país, bem como garantir  
a conformidade com quaisquer sublicenciados que fabriquem produtos da marca 
Nike ou afiliadas.

CONTRATAÇÃO REGULAR FORNECIDA
O fornecedor deve adotar e aderir a regras e condições de contratação que respeitem 
os funcionários e protejam seus direitos de acordo com os regulamentos e leis de 
segurança social, leis de trabalho internacional e do país, ou os requisitos nesse 
Código. O trabalho é realizado de acordo com um relacionamento de trabalho 
reconhecido pelas práticas e leis do país. O fornecedor não usa nenhuma forma de 
contrato de trabalho "home office" para a fabricação de produtos da marca Nike ou 
afiliadas.

SEGURANÇA

O LOCAL DE TRABALHO É SEGURO
O fornecedor proporciona um local de trabalho seguro e realiza as etapas necessárias 
para evitar acidentes e ferimentos vinculados ou decorrentes do trabalho ou como 
resultado da operação nas instalações do fornecedor. O fornecedor tem sistemas para 
detectar, evitar e responder a riscos potenciais à segurança de todos os funcionários.

DORMITÓRIOS, CANTINAS E CRECHES SÃO SALUBRES E SEGUROS
Todas as instalações operadas pelo fornecedor, incluindo residenciais, restaurantes 
e creches, são seguras, limpas e salubres. As instalações, incluindo creches, devem 
aderir às leis aplicáveis do país ou aos padrões apropriados da Nike que cobrem 
construção de prédios, saúde e segurança. Os fornecedores devem ter sistemas  
de gerenciamento seguros e robustos para reduzir ou eliminar riscos à saúde  
e à segurança das operações nessas instalações não manufatureiras. 

CONSTRUÇÕES ADEQUADAS PARA A FINALIDADE
As construções e as estruturas para suporte de carga do fornecedor foram feitas em 
conformidade com as leis do país de fabricação, padrões internacionais ou aprovações 
de construção de engenharia estrutural ou civil certificada. Ocupações com múltiplos 
usos não são permitidas.

PLANOS DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA E INCÊNDIO EM VIGOR 
Os fornecedores têm planos de ação de emergência e prevenção de incêndio para 
proteger os funcionários durante as operações de trabalho normais e situações 
de emergência. O fornecedor proporciona sistemas de alarme para notificar os 
funcionários de emergências, rotas de saída segura quando precisarem sair do 
prédio e abrigos seguros quando eles precisarem permanecer no prédio durante 
emergências.

OS RISCOS À HIGIENE E SAÚDE OCUPACIONAL SÃO CONTROLADOS
Os fornecedores antecipam, reconhecem, avaliam e controlam os riscos de saúde 
ocupacional e higiene no local de trabalho. Os fornecedores usam métodos de análise 
e monitoramento de rotina para determinar os efeitos potenciais na saúde dos riscos 
presentes no local de trabalho. Os funcionários não são expostos a perigos físicos, 
químicos ou biológicos além dos limites de exposição ocupacional.
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