Compromisso do
Grupo Puratos com a
Ética no Comércio
Em tudo o que fazemos, queremos estar perto das pessoas: dos padeiros, confeiteiros e chocolateiros em todo
o mundo; das pessoas com quem trabalhamos na Puratos; de nossos fornecedores, outros parceiros de
negócios e das comunidades locais onde atuamos. Ao longo dos anos, desenvolvemos um modo de atuação da
Puratos baseado na confiança e nos valores de nossa empresa. Estes seis valores são as referências que nos
mantêm no caminho certo. Espírito de equipe, Ética e Qualidade estão vinculados a “parceiros confiáveis”,
assim como Paixão, Coragem e Visão estão relacionados à “inovação”
A Ética no Comércio é o centro da conscientização pública. Uma vez que a Ética é um dos valores
fundamentais da Puratos, queremos reafirmar o nosso compromisso com a Ética no Comércio conforme
descrito abaixo.

A.

Fornecemos empregos regulares para nosso pessoal, com base em um relacionamento reconhecido e
formal. Os contratos que oferecemos estão sempre de acordo com, ou melhor, que a legislação trabalhista
nacional e as práticas de previdência social nacionais.

B.

Os trabalhadores têm direito a um contrato de trabalho que esteja redigido em um idioma que
compreendam ou com uma tradução completa e precisa.

C.

Somos fortemente contrários à escravidão, às práticas abusivas de trabalho infantil ou ao emprego de
pessoas em condições perigosas.

D.

Não há discriminação no local de trabalho na contratação, remuneração ou benefícios de aposentadoria
como resultado de origem étnica, classe, religião, cultura, idade, deficiência, gênero, estado civil,
orientação sexual, afiliação política ou nacionalidade.

E.

Não permitimos qualquer tipo de abuso físico ou psicológico no local de trabalho. O assédio sexual, a
agressão verbal ou outras formas de intimidação são totalmente proibidas e, se ocorrerem, serão
severamente punidas.

F.

Dentro do Grupo Puratos, o emprego é escolhido livremente; não há trabalho forçado e as pessoas são
livres para deixarem seus empregos após um período de aviso prévio razoável claramente definido no
contrato de trabalho. O Grupo utiliza políticas e práticas de RH que incentivam a lealdade e criam
oportunidades para um emprego duradouro.

G.

Os salários e benefícios são pagos pelo trabalho entregue e cumprem as normas legais nacionais
mínimas.

H.

Praticamos horários de trabalho que não são excessivos e que estão totalmente em conformidade com (ou
excedem) as leis, regulamentos e normas locais de referência na indústria. As horas extras são
voluntárias e limitadas. Os trabalhadores recebem o pagamento de horas extras quando tiverem direito,

de acordo com (ou acima de) a legislação local vigente.

I.

Fornecemos treinamento completo aos recém-chegados e, conforme necessário, fornecemos
oportunidades de treinamento contínuo para o pessoal existente.

J.

Respeitamos a liberdade de associação; todos os trabalhadores, sem distinção, têm o direito de aderir ou
fundarem sindicatos. A Puratos sempre procurará harmonizar os interesses das diferentes partes
interessadas e se esforçará para evitar conflitos sociais. Sempre que razoavelmente possível, a Puratos
criará condições de trabalho que excedam o que é legalmente exigido.

K.

As condições de trabalho são seguras e higiênicas; tomamos as medidas pormenorizadas e especializadas
para prevenir acidentes, incêndios e lesões, minimizando, tanto quanto razoavelmente possível, as causas
de perigos inerentes ao ambiente de trabalho. Os trabalhadores recebem formação regular e documentada
sobre saúde e segurança e treinamento periódico é fornecido para trabalhadores em áreas perigosas. É
fornecido acesso a instalações sanitárias limpas e a água potável, bem como a instalações higiênicas para
armazenamento de alimentos.

L.

Comprometemo-nos a respeitar a legislação local em relação a todos os assuntos ambientais. Quando
estes forem inexistentes ou – em nossa opinião – abaixo das normas, adotamos uma abordagem
voluntarista que ultrapassa os regulamentos locais, guiados pelas melhores práticas do Grupo. Em todo
lugar, a Puratos mantém um diálogo transparente e construtivo com as autoridades ambientais locais.

M.

Produtos químicos e outras substâncias perigosas são cuidadosamente gerenciados e manipulados de
acordo com as Melhores Práticas do Grupo, bem como com as normas locais de segurança. Todas as
matérias-primas, produtos químicos, resíduos etc. são armazenados de acordo com as políticas e práticas
do Grupo e cumprem totalmente as normas locais de segurança e meio ambiente. As licenças de despejo
pertinentes são obtidas quando necessário.

N.

A Puratos compromete-se a cumprir as leis aplicáveis em matéria de suborno, corrupção, fraude e outras
práticas comerciais proibidas. A Puratos não deve oferecer, prometer ou dar qualquer benefício, favor ou
incentivo inadequado a qualquer funcionário público, organização internacional ou terceiro.

O.

A Puratos compromete-se a cumprir todos os regulamentos e leis de concorrência específicos. Caso a
Puratos tome conhecimento sobre descumprimentos, ações corretivas serão tomadas na primeira
oportunidade possível. A Puratos avaliará regularmente e, se aplicável, melhorará suas políticas e
práticas de compras, a fim de facilitar a conformidade dos fornecedores e subempreiteiros com os
objetivos desta norma. A Puratos apoia ações positivas para implementar os requisitos desta norma de
sua filosofia geral.

O compromisso acima constitui um padrão mínimo para o Grupo Puratos.
Esperamos que nossos fornecedores e clientes, e outras partes envolvidas em nossos negócios cumpram padrões
semelhantes. Entende-se que a Puratos nem sempre tem a oportunidade de realizar verificações de padrão em
relação ao cumprimento das declarações acima.
Lemos e compreendemos o conteúdo do Compromisso do Grupo Puratos com a Ética no Comércio e
concordamos em agir de acordo com este como condição da nossa relação comercial com a Puratos
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