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GERAL

O objetivo deste documento é garantir que o Grupo Döhler em todas as suas atividades de negócios 

promova os princípios dos direitos humanos, direito do trabalho e proteção ao meio ambiente e opere de 

acordo com as normas internacionalmente reconhecidas relativas a estes tópicos. A fim de assegurar a 

observância dos princípios deste Código, a Döhler estende para todos os seus fornecedores o 

cumprimento deste. A Döhler está empenhada em garantir que os seus fornecedores respeitem o Código 

de Conduta e que este possa embasar as relações comerciais. O presente código está em conformidade 

com todas as leis e regulamentos nacionais.

Este Código de Conduta baseia-se nos princípios fundamentais contidos:

•International Bill of Human Rights

•Fundamental International Labour Organisation (ILO) Conventions

•Relevant United Nations Conventions and Guidelines

•Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Farm Sustainability Assessment (FSA) 

•AIJN (European Fruit Juice Association) Code of Business Conduct 2015 

A Döhler tem se esforçado em promover os assuntos relacionados à sustentabilidade econômica, social e 

ecológica através do plano estratégico Döhler Blue Planet 2020 e de nossos Fundamentos. 
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1. Sustentabilidade Econômica

1.1 Nós criamos, entregamos e compartilhamos valores com todos nossos parceiros através de 

toda cadeia de alimentos, desde agricultores até consumidores a fim de acumular, manter e 

estender a viabilidade econômica. 

1.2 Em relação ao gerenciamento de terras, nós asseguramos que antes de comprarmos terras, 

haverá um consentimento formal entre todos os proprietários legais e/ou informais. Além disso, 

nós garantimos que não haja participações ou benefícios em relocações forçadas e 

compensaremos adequadamente os indivíduos que forem submetidos à uma realocaçãos. 

Nós promovemos acesso à informação e conhecimentos visando alimentos sustentáveis 

ao longo de toda cadeia de valores dos sistemas de agriculturas. Nós investimos no 

aprimoramento de pequenos e médios agricultores, assim como em práticas efetivas e 

novas tecnologias.

2. Sustentabilidade Social

2.1 Saúde e Segurança

2.1.1 A empresa tem o compromisso de preservar e promover a saúde e o bem-estar de seus 

colaboradores, necessitando desse modo atender as exigências da legislação em vigor, bem 

como as normas do setor. Além disso, a empresa tem como obrigação a prevenção de 

acidentes e adoecimento ocupacional, minimizando ou excluindo as possíveis causas.

2.1.2 Todos os colaboradores devem compreender os aspectos e os impactos ambientais, de 

saúde e segurança de suas funções. Todos os Gestores têm o dever de orientar sua equipe e 

exigir que esse comportamento seja respeitado e cumprido, bem como deve monitorar essas 

questões nas instalações da empresa e, havendo necessidade, promover as alterações e 

adequações.
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2.1.3 Os colaboradores devem ser orientados e treinados sobre os riscos existentes em sua 

área de atuação ou em quaisquer outras dependências da empresa. 

2.1.4 A empresa tem a obrigação de manter sistemas de alerta que identifiquem riscos e ou 

situações de emergência, assim como promover simulações que preparem as pessoas sobre a 

forma de agir em casos de perigos.

2.1.5 O comprometimento com a saúde e a segurança dos colaboradores nos obriga a manter 

uma equipe de brigadistas treinada e preparada para atender aos demais colaboradores e às 

instalações da empresa em caso de emergência.

2.1.6 Todo e qualquer tipo de acidente deve ser registrado pela área responsável, bem como as 

ações corretivas devem ser implementadas, quando aplicável, para que não haja reincidências.

2.1.7 A empresa é obrigada a fornecer todos os equipamentos de proteção individual e 

coletivos para garantir a segurança dos colaboradores, minimizando o impacto dos riscos que 

não podem ser eliminados.

2.1.8 A empresa é comprometida em avaliar os riscos decorrentes das atividades das 

colaboradoras gestantes, a fim de garantir segurança e saúde em seu período gestacional. 

2.2 Condições de Trabalho e Horas de Trabalho

2.2.1 Nós asseguramos que o contrato de trabalho seja compreendido colaborador admitido. 

Além disso, o valor do salário e os descontos dos benefícios serão detalhados através do 

holerite. Nossa empresa também assegura que o salário e os benefícios serão processados com 

sigilo e com base nas leis trabalhistas (CLT, OIT, Convenção Coletiva, etc).

2.2.2 Respeitamos a prática de 44 horas de trabalho semanais, conforme previsto na legislação;

Última Atualização: Out/2016



2.2.3 O descanso semanal remunerado deverá ser respeitado.

2.2.4 Quando se fizer necessário o uso de horas extras, em havendo concordância do 

colaborador para a realização das mesmas, devemos respeitar a legislação vigente, fazendo o 

uso somente em casos excepcionais. Garantimos a devida compensação pelo trabalho 

extraordinário;

2.2.5 A empresa se compromete ao cumprimento de todas as suas responsabilidades fiscais, 

tendo o compromisso do cumprimento de todas as regulamentações referentes à importação e 

exportação de produtos, serviços e dados.

2.3 Remuneração e práticas disciplinares

2.3.1 Honramos nossos compromissos financeiros e garantimos os pagamentos de nossos 

colaboradores em dia e respeitando-se todos os seus direitos, sejam através das garantias da 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) sejam através das garantias da Convenção Coletiva do 

Trabalho;

2.3.2 Os descontos salariais de nossos colaboradores e dos colaboradores de nossos 

fornecedores concernentes à participação em benefícios ou outros descontos somente poderão 

acontecer mediante autorização do próprio.

2.4 Liberdade de Associação

2.4.1 Que respeite o direito de liberdade de associação de cada colaborador, sendo ele 

associado ou dirigente sindical, mantendo e valorizando o relacionamento saudável e respeitoso 

com o sindicato que representa os colaboradores. A Döhler se compromete a não praticar 

discriminação, retaliação, perseguição ou qualquer outra prática coercitiva que iniba a 

participação dos colaboradores da organização sindical que os represente;
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2.4.2 Nós garantimos que os representantes dos colaboradores não sejam discriminados, 

assediado, intimidado ou retaliado por outros funcionários. 

2.5 Discriminação 

2.5.1 Temos o princípio de nos preocupar com a integração social de todos os nossos 

colaboradores, bem como treinar e desenvolver as pessoas, promovendo e fornecendo 

condições de trabalho sem levar em consideração raça, cor, religião, nacionalidade, sexo, idade, 

deficiências, status militar, cidadania, participação em associações de classe, opiniões políticas, 

etc. 

2.5.2 Agimos dentro do bom senso na busca de profissionais que não estejam expostos a 

situações embaraçosas na execução de suas atividades, tanto no aspecto conhecimento 

conforme a exigência do cargo, bem como orientações para comportamentos que estejam fora 

dos valores pessoais do indivíduo. 

2.5.3 A empresa busca a construção e manutenção de um ambiente de trabalho saudável, 

agradável, com bons relacionamentos, onde o profissional sinta-se recebido, aceito e apoiado 

pelos colegas de trabalho.

2.5.4 Preservamos um ambiente sem discriminações de quaisquer tipos.

2.5.5 Não podemos e não devemos submeter nossos colaboradores a situações 
discriminatórias, sejam na execução de suas atividades, no processo admissional ou qualquer 
outra situação.

2.5.6 Não é permitido qualquer comportamento ameaçador, abusivo, explorativo, ou 
sexualmente coercitivo, incluindo gestos, linguagem e contato físico no ambiente de trabalho e 
onde aplicável, nas instalações providenciadas pela empresa para uso dos colaboradores.
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2.6 Trabalho Infantil

2.6.1 Somos engajados em não praticar ou incentivar o uso do trabalho infantil, tanto nas 

nossas dependências quanto em toda a nossa cadeia de fornecimento.

2.6.2 Nós devemos cuidar para que as crianças permaneçam na escola e dar o suporte 

necessário para que esta prática se estenda aos nossos fornecedores.

2.6.3 A admissão de colaboradores jovens e adolescentes (menores de 18 anos e maiores de 16 

anos) poderá ocorrer, dentro dos critérios da lei.

2.6.4 Jovens e adolescentes maiores de 14 anos poderão ser admitidos somente nas condições 

de aprendiz e estagiário, com o devido suporte e convênio com a instituição educacional 

responsável pela formação ou complementação escolar.

2.6.5 Em nenhuma das condições acima (colaborador, aprendiz ou estagiário) poderá haver 

exposição (dentro e fora da empresa) a riscos e perigos à saúde física e mental, assim como ao 

seu desenvolvimento.

3.0 Sustentabilidade Ambiental

3.1 Somos focados em segurança dos alimentos, produção otimizada, minimização de 

desperdício e promovemos a nutrição e saúde nas vidas envolvidas pelo nosso negócio. Nós 

trabalhamos com foco em minimizar os impactos ambientais através de uma abordagem 

proativa e responsável dos aspectos ambientais incluindo:

- Economia do uso de recursos naturais, energia e água

- Gerenciamento de fertilizantes

- Controle de emissão de gás e contaminação da água

- Controle na emissão de ruídos, odores e poeiras

- Gerenciamento na manipulação de resíduos perigosos e não-perigosos 

- Preservação da biodiversidade
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3.2 Nós apoiamos a intensificação sustentável dos sistemas alimentares para atender às 

necessidades globais através da utilização da gestão de agricultura em vários projetos desde o 

nível inicial da cadeia produtiva. Os sistemas são projetados para proteger e preservar os 

recursos naturais. 

3.3 Nós identificamos os impactos negativos ambientais de nossas atividades e criamos um 

plano de ação para minimizá-los.

3.4 Nós agimos com consciência ambiental e cumprimos a legislação de todos os países em que 

nossos produtos são produzidos ou processados. 

4.0  Outros Aspectos

4.1 Nós monitoramos todas as nossas atividades. As verificações são efetuadas para assegurar 

o cumprimento do presente código de conduta. Em caso de descumprimento, será criado um 

plano visando ações corretivas. 

4.2 Nós identificaremos a causa e prontamente programaremos ações corretivas e preventivas 

para solucionar qualquer não conformidade dos quesitos. 

4.3 Nós estendemos o presente Código de Conduta para todos os locais, nacionais ou 

supranacionais, na qual os regulamentos são aplicáveis. 

4.4 Nós estabelecemos políticas de responsabilidade social e proteção ao meio ambiente, na 

qual garantem o cumprimento desse Código de Conduta. A diretoria executiva é responsável 

pelo melhoramento das implementações, ações corretivas, controle contínuo das conformidades 

e não conformidades e é responsável por garantir que todos os colaboradores sejam 

informados sobre os requisitos. 
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4.5 Os fornecedores são considerados como parceiros em nosso negócio. Nossa relação com 

eles são caracterizadas por honestidade e justiça. Além disso, somos comprometidos em 

trabalhar junto a eles para alcançar as práticas responsáveis em nossos negócios, baseado 

nesse Código.

4.6 A Döhler reserva-se do direito de avaliar as conformidades dos fornecedores com base no 

presente Código. Em caso de encontrar situações ou ações que não cumpram com o Código, 

nós preservamos o direito de solicitar ações corretivas ou até mesmo reincidir o contrato com 

aqueles que descumprem gravemente nosso Código de Conduta. 
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