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A Política Ética da Amer Sports (doravante, "Política Ética") estabelece as bases sociais e ambientais 
da cadeia de suprimentos da Amer Sports. A Política Ética - sendo parte integral da estratégia de 
responsabilidade operacional da Amer Sports - está baseada em nosso comprometimento com os 
direitos humanos, respeitando os padrões éticos e sociais reconhecidos internacionalmente, incluindo 
as Normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos das Nações Unidas. Enfatizamos em particular o tratamento das mulheres, crianças e 
imigrantes. A Amer Sports estende este compromisso a toda a sua cadeia de suprimentos para que os 
empregados envolvidos sejam tratados com respeito e dignidade.

A Política Ética é aplicável a todas as operações na cadeia de suprimentos da Amer Sports incluindo os 
Fornecedores (conforme definido abaixo) e as instalações internas de manufatura e distribuição da 
Amer Sports (coletivamente referidos como "Empregadores"). "Fornecedores" são os parceiros 
comerciais presentes em toda a cadeia de suprimentos incluindo, mas não estando limitados a estes, 
os prestadores de serviços, empresas terceirizadas e quaisquer outras instalações de fabricação de 
componentes e materiais para os produtos da Amer Sports integral ou parcialmente.

Os padrões estabelecidos pela Política Ética estão ainda mais elaborados nos Indicadores de 
Conformidade Ambiental e Social (doravante, "Indicadores de Conformidade"). Os empregadores 
deverão respeitar estes padrões (conforme suplementado pelos Indicadores de Conformidade) e todas 
as leis nacionais e internacionais aplicáveis, regras, regulamentos legais e melhores práticas da 
indústria relativas às atividades dos empregadores incluindo, sem limitação, aquelas aplicáveis à 
manufatura, venda e distribuição. Quando diferenças de padrões ocorrerem, os Empregadores 
deverão aplicar os que forem mais rigorosos.

Como o Comitê Executivo da Amer Sports (doravante, "ExCom") é responsável pelo cumprimento da 
Política Ética, este deverá rever e aprovar regularmente a Política Ética. No caso de instalações de 
fabricação e distribuição de nossa propriedade, o ExCom considera os seus respectivos Gerentes 
Gerais como encarregados da implementação da Política Ética. Os Fornecedores comprometem-se a 
cumprir e implementar a Política Ética ao assinar o Contrato de Fornecimento com a Amer Sports 
Corporation ou seus subsidiários. Os Diretores de Fornecimento da Amer Sports ficam responsáveis 
pela assinatura do Contrato de Fornecimento por seus Fornecedores. Finalmente, a ExCom 
responsabiliza a equipe de Sustentabilidade de Fornecimento pelo monitoramento do cumprimento da 
Política Ética pelos Empregadores.

Assim sendo e de acordo com a estratégia de responsabilidade operacional da Amer Sports, os 
empregadores deverão ser regularmente monitorados, e o seu desempenho será um fator 
determinante em nossa decisão de manter ou desenvolver negócios. Os empregadores deverão 
corrigir todos os problemas que possam causar impactos adversos aos direitos humanos. Sistemas de 
gestão eficazes devem ser implementados para garantir a melhoria contínua para que os requisitos da 
Política Ética sejam cumpridos, demonstrando liderança na sustentabilidade em suas próprias 
instalações e seus fornecedores subcontratados. Os Empregadores deverão manter registros 
adequados e transparentes para demonstrar o cumprimento dos dispostos da Política Ética.

Em caso de violação de qualquer um dos padrões da Política Ética, incentivamos que os empregados 
levem o assunto ao conhecimento da Amer Sports por meio do email vsl@amersports.com em inglês 
ou em sua língua nativa. A Amer Sports manterá todas as informações em confidencialidade. Os 
empregados não estarão sujeitos a retaliação relativa a tal comunicação.

1. RELAÇÃO DE TRABALHO

Todas as leis e regulamentos nacionais aplicáveis, portarias e códigos básicos relevantes à nossa 
indústria devem ser diligentemente respeitados em toda a cadeia de suprimentos dos produtos, 
incluindo, mas não estando limitados, o design, fabricação e entrega dos produtos.

2. PROIBIÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

O emprego do trabalho infantil está proibido em qualquer capacidade. Nenhum indivíduo abaixo de 
quinze (15) anos de idade ou abaixo da idade necessária para completar a educação compulsória, ou 
abaixo da idade mínima legal para o trabalho em um determinado país, qualquer que seja maior, 
deverá ser empregado. O emprego de pessoas jovens deverá cumprir todas as leis aplicáveis à 
proteção de tais indivíduos. O procedimento de contratação deverá incluir a coleta e manutenção de 
toda a documentação necessária para confirmar e verificar a data de nascimento de todos os 
empregados. Um procedimento eficaz de remediação deverá ser implementado se o trabalho infantil 
for identificado.

3. PROIBIÇÃO DE TRABALHO FORÇADO

O emprego de indivíduos deverá ser voluntário e é proibido o uso de qualquer forma de trabalho 
forçado ou involuntário, quer seja prisional, escravo ou de outra forma. Todas as formas de tráfico 
humano ou trabalho forçado, tais como a recepção de depósitos ou retenção de documentos de 
identidade dos empregados no início do trabalho, estão proibidos. Nem os empregadores, nem 
qualquer entidade que oferecer a mão de obra poderá reter qualquer parte do salário, benefícios, 
propriedade ou documentos dos empregados para forçá-lo a continuar trabalhando para o 
empregador.

4. PROIBIÇÃO DE ABUSO E ASSÉDIO

Cada empregado deverá ser tratado com dignidade e respeito, e é proibido o uso de punição física, 
ameaças de violência, ou quaisquer outras formas de assédio ou abusos físicos, sexuais, psicológicos 
ou intimidação ou abuso verbal.

5. PROIBIÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO

Não deverá haver discriminação nas práticas de contratação e emprego incluindo salários, benefícios, 
acesso a treinamento, adiantamentos, disciplina, encerramento ou aposentadoria, com base em raça, 
religião, casta, nascimento, idade, nacionalidade, grupo social, origem étnica, orientação sexual, sexo, 
responsabilidades familiares, estado civil, participação em organizações de empregados incluindo 
uniões, afiliação ou opinião política, ou deficiência.

6. REMUNERAÇÃO

Cada trabalhador terá o direito à remuneração pelo trabalho semanal regular suficiente para atender 
às suas necessidades básicas e alguma renda discricionária. Os empregadores deverão pagar pelo 
menos o salário mínimo ou o salário vigente apropriado, qualquer que seja maior, cumprir com todos 
os requisitos salariais estabelecidos por lei, e oferecer os benefícios salariais determinados pela lei 
aplicável, regulamentos ou determinados no contrato de trabalho. Os empregadores ficam 
comprometidos com a melhoria contínua e incentivados a progressivamente implementar direitos de 
compensação dos empregados.

7. TEMPO DE TRABALHO

Os empregadores não deverão requerer que os empregados trabalhem mais que o número de horas 
regulares ou excedentes permitidos pela lei do país onde os empregados estiverem trabalhando. A 
semana regular de trabalho não deverá exceder quarenta e oito (48) horas. Exceto em circunstâncias 
excepcionais, a soma do número de horas de trabalho regular e horas extras por semana não deverá 
exceder sessenta (60) horas. Os empregadores deverão permitir aos empregados pelo menos vinte e 
quatro (24) horas consecutivas de descanso em cada período de 7 dias. Qualquer trabalho extra deverá 
ser consensual. Os empregadores não deverão solicitar trabalho extra com regularidade e deverão 
remunerar todo o trabalho extra com uma tarifa superior.

8. SAÚDE E SEGURANÇA

Empregados terão o direito a um local de trabalho seguro e saudável de acordo com as leis aplicáveis, 
assegurando, no mínimo, o acesso razoável a água potável e instalações sanitárias, segurança contra 
incêndio, iluminação e ventilação adequada. Os mesmos padrões de saúde e segurança devem estar 
presentes em qualquer moradia fornecida pelos fornecedores aos empregados. Medidas eficazes 
deverão ser tomadas para prevenir contra acidentes e lesões que possam afetar a saúde dos 
empregados ocasionadas, ou relativas, ou ocorridas durante o curso do trabalho, minimizando as 
causas de riscos inerentes ao ambiente de trabalho, e levando em conta o conhecimento vigente 
naquela indústria e quaisquer riscos específicos. Todos os empregados deverão receber treinamento 
regular e registrado sobre saúde e segurança, e tal treinamento deverá ser repetido para empregados 
novos e transferidos.

9. PADRÕES AMBIENTAIS

Além de cumprir com as leis e regulamentos ambientais aplicáveis com respeito ao manuseio e 
descarte de materiais químicos e perigosos, eliminação e gestão de resíduos, os empregadores 
deverão se empenhar para reduzir o impacto ambiental negativo das operações e continuamente 
melhorar o desempenho na proteção ambiental.

10. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA

Os empregadores devem respeitar os direitos dos empregados à livre associação, e o direito de 
organização e negociação coletiva sem multa ou interferência. Os empregados estão livres para tomar 
parte de uma organização de sua escolha e este fato não deverá resultar em qualquer consequência 
negativa. Os empregados terão o direito a eleger os seus representantes. Quando os direitos de 
liberdade de associação e negociação coletiva forem restringidos por lei, os empregadores não 
deverão obstruir as alternativas legais de associação dos empregados.

11. MONITORAMENTO

A Amer Sports e seus agentes designados (incluindo empresas terceirizadas) poderão tomar medidas 
de monitoramento de acordo com o programa especificado no Guia de Implementação da Política Ética 
da Amer Sports. Para confirmar o seu cumprimento, atividades de monitoramento, incluindo 
verificação de livros, registros e entrevistas particulares com empregados. Os fornecedores deverão 
manter no local todas as informações e documentação necessária para demonstrar o cumprimento 
desta Política Ética.

12. PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Os Empregadores deverão evitar a violação direta ou indireta ou desvio de qualquer patente, marca, 
direitos autorais, segredos comerciais, ou outros direitos de propriedade intelectual de qualquer 
empresa terceirizada, ou de outra forma violar quaisquer direitos de terceiros no processo de 
manufatura.

13. COMUNICAÇÃO COM EMPREGADOS

Os Empregadores deverão tomar medidas apropriadas para assegurar que os dispostos desta Política 
Ética sejam comunicados aos empregados por meio de postagem em local de destaque em línguas 
compreendidas pelos empregados. A Política Ética da Amer Sports também estará disponível no site 
www.amersports.com. Os empregadores deverão oferecer mecanismos eficazes de queixa 
diretamente acessíveis aos empregados que possam ser afetados por condições adversas de direitos 
humanos. Os empregadores deverão assegurar que as investigações de queixas sejam conduzidas de 
forma justa, confiável e eficaz, sem retaliações.

14. PRIVACIDADE DOS DADOS

Os Empregadores devem respeitar a privacidade dos empregados. Todos os dados pessoais coletados 
ou mantidos pela empresa serão processados de forma justa, discreta e legal para proteger a 
privacidade dos indivíduos.

15. PROIBIÇÃO DE CORRUPÇÃO E SUBORNO

Os fornecedores estão proibidos de oferecer ou receber, direta ou indiretamente, subornos, propinas, 
outros pagamentos ilícitos ou benefícios inadequados destinados à obtenção de vantagens comerciais 
ou ganhos financeiros. Situações que envolvam conflito, ou aparência de conflito, entre as obrigações 
com Empregadores e interesses pessoais devem ser evitadas.

16. TERCEIRIZAÇÃO

Fornecedores não poderão terceirizar a produção de produtos acabados ou componentes sem a 
aprovação prévia por escrito da Amer Sports. Empregadores deverão monitorar os seus prestadores 
autorizados de serviços (se for o caso) para assegurar o cumprimento desta Política Ética.


