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Declaração da Sparex Limited feita de acordo com a seção 54(1) da Lei de Escravidão 

Moderna do Reino Unido de 2015 

Esta declaração é para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2020 

SOBRE A SPAREX 

A Sparex Ltd é líder mundial no fornecimento de peças de reposição e acessórios para tratores e 

máquinas agrícolas. Nossa ampla linha de produtos abrange peças para diversos tipos de tratores, 

incluindo gaxetas, componentes de embreagem, mancais, freios, filtros, hidráulica, luzes, vedações, 

conexões, fornecimento de combustível e acessórios de cabine e carroceria. A nossa linha inclui 

eixos PTO, peças de bombas hidráulicas, válvulas, eixos dianteiros (fusos), conexões superiores e 

caixas de nivelamento. A nossa empresa fica sediada no Reino Unido e fabrica produtos de alta 

qualidade para OE e pós-vendas, sendo a matriz  a AGCO Corporation, com sede nos Estados 

Unidos da América.  

NOSSAS POLÍTICAS GERAIS SOBRE ESCRAVIDÃO E TRÁFICO DE PESSOAS 

Continuamos comprometidos em garantir que não haja escravidão ou tráfico humano em nossa 

cadeia de suprimentos ou qualquer parte de nosso negócio. Buscamos proteger e gerenciar nossa 

própria força de trabalho e também colaborar com nossos fornecedores para garantir que todos eles 

apoiem os mesmos padrões de garantia, com mão de obra segura, legal e saudável, com tolerância 

zero para a escravidão humana 

 

Como parte do Agco Corporation Group, observamos estritamente e obrigatoriamente o Código de 

Conduta Global do Grupo AGCO. Este Código de Conduta é voltado para os negócios internos das 

empresas do Grupo AGCO e contém uma seção dedicada à preservação de um local de trabalho 

seguro e respeitoso para todos os funcionários do AgCO Group, com revisões constantes para 

garantir que seu conteúdo continue a atender às necessidades comerciais e legais aplicáveis. 

CONFORMIDADE DENTRO DA NOSSA CADEIA DE SUPRIMENTO 

O nosso Código de Conduta do Fornecedor, que espelha em grande parte o conteúdo do Código de 

Conduta Global, estabelece uma base para as relações que criamos com os nossos fornecedores.  O 

Código de Conduta dos Fornecedores contém também uma secção que inclui proibições de trabalho 

infantil, trabalho forçado, dignidade no local de trabalho, cumprimento de leis sobre horáriode 

trabalho e cumprimento de leis relativas ao salário mínimo.   

 

Exigimos uma adesão rigorosa ao Código de Conduta do Fornecedor por qualquer empresa dentro 

de nossa cadeia de suprimentos e qualquer entidade que busque fazer negócios conosco.  Esperamos 

que todas essas organizações adotem e tomem medidas para alcançar o mesmo nível de conduta 

exigido pela Sparex.  Sensibilizamos todos os nossos fornecedores para o Código de Conduta do 

Fornecedor e nosso formulário padrão de criação de fornecedores tem links web para o Código de 

Conduta do Fornecedor, nossa Declaração de Escravidão Moderna e nossa Folha de Fatos de 

Escravidão e Tráfico Humano. (discutido abaixo) 
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TREINAMENTO 

Constantemente fornecemos treinamentos obrigatórios para os principais integrantes da nossa força 

de trabalho, referente ao nosso Código de Conduta Global, para garantir a adesão e o conhecimento 

de todos os seus princípios e também evitar qualquer tipo de suborno e corrupção.  

LINHA DIRETA PARA DENÚNCIAS 

Caso algum fornecedor ou indivíduo que trabalhe na Sparex suspeite de alguma infração ao Código 

de Conduta Global ou ao Código de Conduta de Fornecedores, pode denunciar a sua suspeita de 

forma anônima por telefone, correspondência ou on-line pelo Alertline da AGCO. O   Alertline pode 

ser acessado através de um link no site da Sparex, sendo que, o nosso Código de Conduta Global e 

o nosso Código de Conduta de Fornecedores também informam o telefone, o endereço postal e o 

endereço na web para o Alertline. 

 

AÇÕES REALIZADAS NO ANO FISCAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA 

COMBATER A ESCRAVIDÃO E O TRÁFICO DE PESSOAS 

Lançamos anteriormente questionários para fornecedores selecionados que operam em países onde 

há um alto risco de escravidão ou tráfico humano ocorrer e/ou com uma pontuação de CPI de 40 ou 

menos.  A razão para o lançamento desses questionários foi para que pudéssemos tentar entender o 

nível de conscientização desses fornecedores sobre a escravidão e o tráfico humano, para descobrir 

se algum caso de escravidão ou tráfico humano havia ocorrido dentro de sua própria organização ou 

cadeia de suprimentos e para saber quais processos eles tinham em vigor para combater a escravidão 

e o tráfico humano dentro de sua própria organização e sua própria cadeia de suprimentos.   

 

As respostas aos questionários permitiram identificar que muitos dos fornecedores em questão não 

entendiam adequadamente o conceito de escravidão moderna.  Na tentativa de abordar isso, criamos 

um documento de uma página com um breve resumo da escravidão moderna e o que significa, para 

aumentar o conhecimento de nossos fornecedores.  Uma cópia deste documento pode ser encontrada 

no site principal da Sparex (http://gb.sparex.com/suppliers).  Também enviamos este documento, 

juntamente com nossa última declaração da Lei da Escravidão Moderna, para todos os nossos novos 

fornecedores. 

 

Durante 2021, continuaremos a perseguir os fornecedores por quaisquer respostas pendentes aos 

questionários mensalmente e analisaremos e analisaremos quaisquer respostas recebidas para 

determinar se qualquer ação de seguimento é necessária pela Sparex ou pelo fornecedor. 
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