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VISÃO GERAL
A Life Fitness está comprometida em inspirar as pessoas a terem vidas 
mais saudáveis. Operar com integridade é uma parte importante 
dessa missão. A Life Fitness está em conformidade com as leis e 
regulamentos aplicáveis dos países e regiões em que operamos, e nós 
conduzimos nossas atividades comerciais de maneira honesta e ética. 
Esperamos que você demonstre o mesmo nível de compromisso com 
a conformidade e a conduta ética.

APLICABILIDADE
O Código do Fornecedor se aplica a fornecedores e outros terceiros 
("Fornecedores" ou "você") que prestam serviços ou fornecem 
suprimentos à família de marcas Life Fitness e a nossos revendedores/
distribuidores, subsidiárias e afiliadas globais ("Life Fitness", "nós" ou 
"nosso").  Esperamos que você cumpra este Código do Fornecedor 
o tempo todo ao realizar negócios conosco ou em nosso nome.

ESCOPO
O Código do Fornecedor se aplica a fornecedores e outros terceiros 
("Fornecedores" ou "você") que prestam serviços ou fornecem 
suprimentos à família de marcas Life Fitness ("fornecedores" ou "você") a 
nossos revendedores/distribuidores, subsidiárias e afiliadas globais ("Life 
Fitness", "nós" ou "nosso").

MEIO AMBIENTE
A Life Fitness se esforça para fornecer produtos e experiências líderes 
do setor de maneira que minimize nosso impacto no meio ambiente. 
Continuamos trabalhando em prol da sustentabilidade ambiental em 
nossas operações comerciais e esperamos que nossos fornecedores:

•  Conduzam suas atividades comerciais de acordo com as leis, 
regulamentos, regras e normas ambientais aplicáveis;

•  Trabalhem para fornecer serviços e produtos que tenham o menor 
impacto prático sobre o meio ambiente, incluindo o uso eficiente 
de energia, reciclagem ou reutilização de materiais e produtos 
sempre que possível e minimizando: o volume e a toxicidade 
dos resíduos gerados, o uso da água e o volume de poluentes 
liberados no meio ambiente; 

•  Identifiquem e gerenciem produtos químicos e outros materiais 
que possam representar um risco para o meio ambiente, para 
garantir seu manuseio, uso, armazenamento e descarte seguros. 
Você identificará, monitorará, controlará, tratará e reduzirá 
emissões perigosas de gases, águas residuais e resíduos gerados 
por suas operações. Você cumprirá nossos requisitos de restrição 
ao uso de substâncias específicas, incluindo rotulagem para 
reciclagem ou descarte; e

•  Cooperem plenamente conosco para cumprir e abordar os 
requisitos ambientais aplicáveis.

A Life Fitness espera que 
seus fornecedores operem 
de acordo com este 
Código de Conduta do 
Fornecedor.
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INTEGRIDADE DE NEGÓCIOS E ÉTICA
Você deve manter altos padrões de integridade em todas as 
interações comerciais com e em nome da Life Fitness e com 
nossos funcionários em todo o mundo.
 
ANTISSUBORNO E ANTICORRUPÇÃO
É estritamente proibido aos fornecedores oferecer, autorizar, dar ou 
prometer, solicitar ou aceitar qualquer forma de suborno ou propina, 
independentemente da localização global. Esperamos que você 
permaneça em conformidade com a Lei de Práticas de Corrupção no 
Exterior, a Lei Antissuborno do Reino Unido, bem como as leis globais 
anticorrupção semelhantes que se aplicam a você em qualquer país 
em que você opere, venda ou forneça serviços para ou de nós. A Life 
Fitness tem, e espera que você tenha, uma política de tolerância zero com 
relação a suborno, corrupção, extorsão, peculato e crimes semelhantes.

Todas as suas transações comerciais conosco devem ser transparentes 
e refletidas com precisão em seus livros e registros.

Você deve manter políticas que ofereçam a seus funcionários a 
oportunidade de relatar confidencialmente violações legais, incluindo 
preocupações com situações de suborno e corrupção.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO E SANÇÕES 
ECONÔMICAS
Espera-se que os fornecedores cumpram todas as leis e regulamentos 
aplicáveis que regem a importação ou exportação de bens, serviços, 
software e tecnologia.  Também é esperado que os fornecedores não 
realizem negócios com países, governos, entidades ou indivíduos que 
sejam parceiros de transação proibidos sob as leis dos EUA ou outras leis 
ou regulamentos de sanções econômicas.   

CONFLITOS DE INTERESSE
Você não deve se envolver em atividades que criem, ou pareçam criar, 
conflitos de interesse. Seus outros relacionamentos comerciais não 
devem interferir ou parecer interferir em sua capacidade de cumprir 
sua função como Fornecedor. Existe também a possibilidade de um 
conflito de interesses se um dos seus funcionários ou familiares tiver um 
relacionamento próximo com um funcionário da Life Fitness que pode 

tomar uma decisão que afete seus negócios conosco. Você deve divulgar 
esses relacionamentos antes de entrar em negociações conosco ou antes 
de assinar qualquer acordo conosco. Você deve divulgar imediatamente 
todos os conflitos de interesse, incluindo possíveis conflitos de interesse, 
descobertos a qualquer momento, ao representante de compras da Life 
Fitness ou ao Departamento Jurídico da Life Fitness.

NEGÓCIOS COM O GOVERNO
Sem autorização prévia por escrito do Departamento Jurídico da Life 
Fitness, nenhum Fornecedor poderá realizar negócios em nome ou 
por conta da Life Fitness com qualquer governo, organização pública 
internacional, como as Nações Unidas, ou qualquer agência ou 
funcionário de qualquer governo ou organização internacional pública.

PRESENTES
Presentes, refeições e entretenimento oferecidos aos funcionários da 
Life Fitness devem ser razoáveis, pouco frequentes e apoiar interesses 
comerciais legítimos. Qualquer entretenimento oferecido aos 
funcionários da Life Fitness deve ocorrer em um ambiente consistente 
com o compromisso de respeito mútuo. Você não pode oferecer aos 
funcionários da Life Fitness presentes em dinheiro ou equivalentes a 
dinheiro (como cartões-presente).

PRIVACIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL
Você deve proteger e fazer apenas uso adequado das informações 
confidenciais ou pessoais que obtém de nós no curso de nosso 
relacionamento comercial. Você deve empregar seus melhores esforços 
para manter a conformidade com as leis aplicáveis e garantir que a 
privacidade e os direitos válidos de propriedade intelectual sejam 
protegidos.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS RESPONSÁVEL
Você manterá uma política que assegura razoavelmente que qualquer 
tântalo, estanho, tungstênio e ouro nos produtos que você fabrica ou 
vende para nós não beneficia direta ou indiretamente grupos armados 
que cometem violações dos direitos humanos na República Democrática 
do Congo ou nas proximidades. Você conduzirá e disponibilizará, 
mediante solicitação, uma triagem de devida diligência sobre a fonte e a 
cadeia de custódia desses minerais.
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SAÚDE E SEGURANÇA
Esperamos que você forneça aos seus funcionários um ambiente de 
trabalho seguro e saudável. Acreditamos que ferimentos e doenças 
causados no local de trabalho podem ser evitados. A Life Fitness espera 
que nossos fornecedores:

•  Cumpram todas as leis, regulamentos e normas de segurança e 
saúde aplicáveis aos seus negócios e produtos;

•  Implementem e mantenham programas e processos de 
gerenciamento de segurança e saúde que incluam, entre outros, 
avaliar e controlar a exposição dos funcionários a riscos no local 
de trabalho, identificar e planejar eventos de emergência e 
melhorar continuamente o desempenho em segurança e saúde;

•  Forneçam treinamento para garantir que seus funcionários 
sejam adequadamente treinados e educados sobre questões de 
segurança e saúde aplicáveis; e

•  Tenham atenção à prevenção de ferimentos e doenças causadas 
no local de trabalho.

SEGURANÇA DO PRODUTO
Você deve fornecer produtos e serviços que atendam aos padrões de 
segurança e qualidade exigidos pela lei aplicável, bem como nossos 
padrões de qualidade.
Você deve cooperar e ajudar a Life Fitness em relação a questões 
de segurança do produto relacionadas a materiais ou componentes 
que você fornece ou nos forneceu, incluindo, entre outros, recalls de 
produtos, diretrizes de manuseio de produtos, campanhas de campo 
e boletins de clientes.

ANTI-FALSIFICAÇÃO

A Life Fitness se esforça para garantir que todos os seus produtos sejam 
da mais alta qualidade e confiabilidade.

Portanto, a Life Fitness deve impedir o uso de peças falsificadas em seus 
produtos e possui processos para detectar e relatar peças falsificadas ou 
suspeitas de peças falsas que possam aparecer na cadeia de suprimentos.
Espera-se que você conheça as origens de todas as peças e materiais que 
você nos fornece e garanta sua autenticidade. Você deve responder às 
nossas solicitações de informações sobre a fonte de quaisquer peças ou 
materiais.

TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
PREVENÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E TRÁFICO DE PESSOAS 

A Life Fitness tem uma política de tolerância zero em relação a condições 
abusivas, exploratórias ou ilegais, incluindo trabalho infantil, trabalho 
forçado ou tráfico de pessoas (conforme definido pela Organização 
Internacional do Trabalho) em nossa cadeia de suprimentos.

Esperamos que você forneça condições de trabalho seguras e saudáveis 
em todas as suas operações e promova um ambiente de trabalho 
inclusivo, livre de assédio e discriminação. Esperamos que você atenda 
ou exceda os requisitos legais de remuneração, horário e condições de 
trabalho de seus funcionários.
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CONFORMIDADE LEGAL
Esperamos que nossos Fornecedores cumpram todas as leis, 
normas e regulamentos aplicáveis. Além disso, esperamos que 
você coopere com solicitações razoáveis criadas para ajudar a Life 
Fitness a cumprir com nossas obrigações legais.

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR 
E CONSEQUÊNCIAS
A Life Fitness espera que nossos Fornecedores cumpram e 
sigam este Código do Fornecedor. Você deve nos informar 
imediatamente qualquer violação ou preocupação relacionada a 
este Código do Fornecedor.

Você deve tomar medidas para garantir que seus funcionários, 
fornecedores e subcontratados que trabalham nos negócios 
da Life Fitness estejam cientes e cumpram este Código do 
Fornecedor.

A Life Fitness pode visitar suas instalações, revisar sua 
documentação e realizar uma auditoria completa, se necessário, 
para garantir a conformidade com este Código do Fornecedor.

A Life Fitness se reserva o direito de tomar as medidas 
apropriadas, incluindo rescisão de contratos de fornecimento, por 
violações da lei aplicável ou deste Código do Fornecedor, a seu 
exclusivo critério.

CÓDIGO DE CONDUTA DA LIFE FITNESS
Você reconhece que leu, compreendeu completamente 
e concorda em conduzir seus negócios de acordo com o Código 
de Conduta da Life Fitness, disponível em:  

www.LifeFitness.com/company/ethics/Codeofconduct.php 

Os fornecedores 
devem tomar medidas 
para garantir que seus 
funcionários, fornecedores 
e subcontratados que 
trabalham nos negócios da 
Life Fitness estejam cientes 
e cumpram este Código do 
Fornecedor. 
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INFORMAÇÕES DE CONTATO

Envie quaisquer perguntas sobre este Código de Conduta 
do Fornecedor ao seu representante de compras da Life 
Fitness ou ao Departamento Jurídico da Life Fitness.

Life Fitness Law Department
10601 Belmont Avenue
Franklin Park, IL 60131 USA
legal@lifefitness.com
847.288.3300
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