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Geral

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

atividades de negócios, promova princípios dos direitos humanos, direito do trabalho

e proteção ao meio ambiente e opere de acordo com as normas internacionalmente

reconhecidas sobre esses tópicos.

Nosso Código de Conduta estabelece o padrão para nosso comportamento em relação

a colegas, parceiros de negócios e ao público, e fornece diretrizes obrigatórias em

todo o mundo para agir dentro da lei e de uma maneira eticamente responsável em

nossa empresa.

A fim de garantir a adesão aos princípios deste código, a Döhler solicita o mesmo de

todos os fornecedores. A Döhler está comprometida em garantir que seus

fornecedores respeitem o Código de Conduta e que seu próprio Código de Conduta

espelhe os definidos por nós. Ao passo que ao aderir a este código, a Döhler também

está em conformidade com todas as leis e regulamentos nacionais.

Este Código de Conduta baseia-se nos princípios básicos contidos no seguinte:

 International Bill of Human Rights

 Convenções Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

 Código Base da Iniciativa de Comércio Ético (Ethical Trading Initiative - ETI)

 Convenções e Diretrizes Relevantes das Nações Unidas

 Iniciativa de Agricultura Sustentável (SAI) Farm Sustainability Assessment (FSA)

 Código de Conduta Empresarial da AIJN (European Fruit Juice Association) 2015

A Döhler incorporou seus esforços em relação à sustentabilidade econômica, social e

ecológica na estratégia Döhler Blue Planet 2020 e em nossos fundamentos.
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VALORES DAS PESSOAS

INTEGRIDADE
Seja verdadeiro –
seja você!

LIDERANÇA
Seja um líder e 
assuma
responsabilidades!

AGILIDADE
Seja aberto, 
rápido e flexível!

DESEMPENHO 
Seja focado em
simplicidade e 
resultados!

TRABALHO EM 
EQUIPE
Seja parte do seu
time e colabore!

PAIXÃO 
Seja
comprometido
e ame o que  você
faz!

Nós estamos voltados ao cliente e conduzidos pelo 
consumidor.

Nós aceitamos desafios e continuamente aperfeiçoamos
nosso conhecimento. 

VALORES DA EMPRESA

Nós criamos o verdadeiro valor e trazemos ideias para a 
vida. 

Nós somos pessoas que pensam e valorizam todas as 
vidas igualmente. 

Nós estamos comprometidos com a excelência
operacional e a qualidade em tudo o que fazemos. 

Nós pensamos e agimos a longo prazo e valorizamos o 
espírito empreendedor. 

NOSSOS FUNDAMENTOS

Como uma empresa globalmente ativa e inovadora, acreditamos fortemente em

nossos fundamentos. Eles são a base para nossa empresa e colaboradores. Eles

resumem nosso propósito, nossa visão, nossa missão e nossa cultura, que se baseia

nos valores de nossa empresa e nos valores de nossas pessoas.

NOSSO OBJETIVO 

A Döhler é uma produtora global, comerciante e fornecedora de ingredientes naturais,

sistemas de ingredientes e soluções integradas para a indústria de alimentos e

bebidas.

NOSSA VISÃO

Ser a empresa líder em tecnologia de ingredientes naturais, sistemas de ingredientes

e soluções integradas.

NOSSA MISSÃO 

Gerar ideias inteligentes. Desenvolver produtos vencedores. Prover o fornecimento

confiável de ingredientes.
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O cumprimento dos valores da organização tem uma influência essencial sobre toda a

empresa, o desenvolvimento individual, a contribuição de nossos colaboradores e a

seleção de colaboradores em potencial.

Além dessa ampla abordagem, a Döhler definiu requisitos detalhados sobre direitos

humanos, legislação trabalhista e proteção ambiental a serem cumpridos por todas as

partes de toda a empresa.

Sustentabilidade Econômica

• Criamos, entregamos e compartilhamos valores com todos os parceiros em

toda a cadeia de alimentos e agricultura, dos agricultores aos consumidores, a fim

de construir, manter e ampliar a viabilidade econômica.

• Respeitamos e promovemos práticas comerciais justas em cada etapa da cadeia

de valor.

Diretrizes da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO))

• Em termos de gestão de terras, asseguramos que antes de comprar terras, haja

um consentimento informado de todos os proprietários legais e / ou dos costumes

de uma sociedade (direito consuetudinário). Além disso, garantimos que não

participamos ou nos beneficiamos de transferências forçadas e compensamos

adequadamente os habitantes em relocações legítimas.

• Promovemos o acesso à informação, conhecimento e habilidades para

sistemas alimentares e agrícolas mais sustentáveis ao longo de toda a cadeia de

valor. Trabalhamos com investimentos no desenvolvimento de capacidades de

pequenos produtores e pequenas e médias empresas, bem como práticas mais

eficazes e novas tecnologias.
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Sustentabilidade Social

Saúde e segurança

• Forneceremos um ambiente de trabalho seguro e saudável e tomaremos medidas

efetivas para prevenir possíveis acidentes e danos à saúde dos trabalhadores

decorrentes, associados ou ocorridos no decorrer do trabalho, minimizando, tanto

quanto seja razoavelmente possível, a causas dos perigos inerentes ao ambiente de

trabalho, e tendo em mente o conhecimento prevalecente da indústria e de quaisquer

riscos específicos (Ref. Convenção Internacional e Recomendações relacionadas à

saúde e segurança ocupacional; Enciclopédia da OIT sobre Saúde e Segurança).

• Forneceremos aos colaboradores regularmente instruções de saúde e segurança

eficazes, incluindo instruções no local e, quando necessário, instruções específicas do

trabalho. Tais instruções serão repetidas para os novos colaboradores, realocados e

nos casos em que tenham ocorrido acidentes.

• Estabeleceremos sistemas para detectar, evitar ou responder a ameaças potenciais à

saúde e segurança dos colaboradores, incluindo procedimentos de emergência.

Devemos manter registros de todos os acidentes que ocorrem no local de trabalho e

em residências e propriedades controladas pela empresa.

• Fornecemos equipamentos de proteção individual (EPI’s) adequados para os

colaboradores. No caso de uma lesão relacionada ao trabalho, nossa organização

deve prestar primeiros socorros e auxiliar o trabalhador na obtenção de tratamento

médico e acompanhamento.

• Comprometemo-nos a avaliar todos os riscos de enfermidades para gestantes que

surjam de suas atividades de trabalho e para assegurar que todas as medidas

razoáveis sejam tomadas para remover ou reduzir quaisquer riscos à sua saúde e

segurança.

• Fornecemos, para uso de todos os colaboradores, acesso às instalações higiênicas

limpas, acesso à água potável e, quando aplicável, instalações de higiene para

armazenamento de alimentos.

• Todos os colaboradores tem o direito de se afastar de um perigo grave e iminente sem

pedir permissão à administração de nossa organização.

• Garantimos que existe uma cobertura de seguro disponível para os colaboradores que

estão feridos no trabalho.
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Condições de trabalho e horário de trabalho

• Garantiremos que os termos e condições de trabalho sejam totalmente

compreendidos e livremente acordados. Além disso, a composição dos salários e

benefícios do pessoal é detalhada, clara e evidenciada por escrito para cada período

de pagamento (holerites). Nossa organização também deve assegurar que os

salários e benefícios sejam prestados em total conformidade com todas as leis

aplicáveis e acordos individuais e que a remuneração seja feita em dinheiro / cheque

/ transferência on-line.

• Nossa organização não deve usar acordos de contratação somente de mão-de-

obra / contratos de curto prazo consecutivos / esquemas falsos de

aprendizado para evitar o cumprimento de suas obrigações para com o pessoal sob

as leis aplicáveis relativas à legislação e regulamentos trabalhistas e previdenciários.

• A semana normal de trabalho, não incluindo horas extras, não deve exceder 44

horas.

• Os colaboradores devem ter pelo menos 24h de folga a cada seis dias

consecutivos de trabalho. Cada jornada de trabalho deverá ter um descanso

posterior de no mínimo 11 horas antes do início da jornada seguinte. O descanso

semanal deve ser remunerado de acordo com a legislação vigente e para início de

nova semana deverá ser totalizado um descanso de 35 horas (conforme a previsão

na Consolidação das Leis do Trabalho, no Brasil).

• Nos casos em que o trabalho de horas extras é necessário para atender a demanda

de negócios de curto prazo, nossa organização solicitará esse trabalho de horas

extras de acordo com acordos de negociação individuais ou coletivos. Qualquer

acordo desse tipo deverá cumprir os requisitos acima e a legislação local.

• Todas as horas extraordinárias serão remuneradas conforme definido e na medida

exigida pela legislação nacional ou acordos de negociação.
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Remuneração e Práticas Disciplinares

• Devemos respeitar o direito dos colaboradores a um salário digno e garantir que os

salários pagos por um mês de trabalho sempre satisfaçam os padrões legais mínimos

da indústria e sejam suficientes para atender às necessidades básicas do pessoal e

fornecer alguma renda extra em conformidade com as negociações coletivas

aplicáveis.

• Garantiremos que as deduções dos salários não sejam feitas para fins disciplinares.

Quaisquer exceções a esta regra devem ser estritamente de acordo com a lei

nacional ou acordo de negociação livremente negociado. (Ref. Declaração Universal

dos Direitos Humanos)

• Nem nós nem qualquer entidade que nos forneça trabalho deve reter qualquer parte

do salário, benefícios, propriedade ou documentos de qualquer pessoa, a fim de

forçar tal pessoal a continuar trabalhando para a empresa. (Ref. Declaração

Universal dos Direitos Humanos)
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Liberdade de Associação e Direito à Negociação Coletiva

• Todo o pessoal da nossa organização terá o direito de formar, filiar e

organizar sindicatos de sua escolha ou associação interna de trabalhadores e

de negociar coletivamente em seu nome com a empresa (Ref. Convenções 87 e

98 da OIT).

• Respeitaremos este direito e informaremos efetivamente os colaboradores de que

eles são livres para se juntar a uma organização de sua escolha e que, ao fazê-lo,

não resultará em nenhuma consequência negativa ou retaliação por parte de

nossa organização. Não interferiremos de maneira alguma com o

estabelecimento, funcionamento ou administração de tais organizações de

trabalhadores ou negociação coletiva.

• Garantiremos que os representantes dos trabalhadores e quaisquer colaboradores

envolvidos na organização de trabalhadores não sejam sujeitos a discriminação,

assédio, intimidação ou retaliação por motivo de serem membros de um sindicato

ou participarem de atividades de sindicatos / associações de trabalhadores, e que

tais representantes terão acesso a seus membros no local de trabalho.
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Discriminação

• Não devemos nos envolver ou apoiar a discriminação na contratação,

remuneração, acesso à treinamento, promoção, rescisão ou aposentadoria

baseada em raça, origem nacional ou social, casta, nascimento, religião,

deficiência, gênero, orientação sexual, responsabilidades familiares, estado civil. ,

filiação sindical, opiniões políticas, idade ou qualquer outra condição que possa

resultar em discriminação (Re. Convenção 111 da OIT e legislação nacional).

• De acordo com as necessidades de negócios, não devemos interferir no exercício do

direito dos colaboradores de observar princípios ou práticas, ou para atender

necessidades relacionadas à raça, origem nacional ou social, religião, deficiência,

gênero, orientação sexual, responsabilidades familiares, filiação sindical, opiniões

políticas, ou qualquer outra condição que possa resultar em discriminação.

• Não permitimos qualquer comportamento que seja ameaçador, abusivo, explorador

ou sexualmente coercitivo, incluindo gestos, linguagem e contato físico, no local de

trabalho e, quando aplicável, em residências e outras instalações fornecidas pela

empresa para uso pelo pessoal.

• Não devemos sujeitar os colaboradores a exames clínicos com fins discriminatórios.

• Nós trataremos todo os colaboradores com dignidade e respeito. Nossa

organização não deve se envolver e não deve tolerar o uso de punição corporal,

coerção mental ou física ou abuso verbal de pessoal. Não recorreremos a nenhum

tratamento severo ou desumano de nossos colaboradores.
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Trabalho infantil

• Não devemos nos envolver ou apoiar o uso de trabalho infantil (crianças abaixo de

15 anos de idade).

• Cuidaremos da remediação de crianças trabalhadoras (se houver) que estejam

trabalhando em nossas instalações, fornecendo apoio adequado para permitir que

essas crianças frequentem e permaneçam na escola até que não sejam mais

crianças. Aplica-se na nossa região somente a condição de Aprendiz, dentro do

Programa Aprendiz Legal (Lei 10.097/2000), através de instituições formalmente

reconhecidas;

• Podemos empregar trabalhadores jovens (pessoas com idade acima de 16 e

abaixo de 18 anos), mas onde esses jovens trabalhadores estão sujeitos às leis de

educação obrigatória, eles podem trabalhar fora do horário escolar e de acordo com

a lei local.

• Não devemos expor crianças ou jovens trabalhadores a quaisquer situações - dentro

ou fora do local de trabalho - que sejam perigosas ou inseguras à sua saúde e

desenvolvimento físico e mental.

• Exceções a isso são permitidas somente nos casos de crianças que trabalham com

suas famílias ou em épocas de colheita, respeitando-se os princípios da CLT e da

OIT. No entanto, a educação de uma criança não deve ser comprometida pelo

trabalho. As crianças devem receber pagamento igual ao dos adultos por trabalho

equivalente. Em qualquer caso, nenhuma criança poderá trabalhar à noite ou em

condições perigosas.
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Aspectos adicionais

• Respeitamos os direitos de todos os nossos stakeholders, como agricultores,

fornecedores e trabalhadores.

• Em geral, estamos comprometidos em melhorar os meios de subsistência,

promover e proporcionar igualdade de oportunidades, para que as comunidades

sejam lugares atraentes para se viver, trabalhar e investir.

• Prestamos atenção ao respeito dos direitos humanos reconhecidos

internacionalmente, de acordo com a Carta Internacional dos Direitos Humanos e a

Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de todos

os parceiros de negócios em toda a cadeia de valor.

• Apoiamos fornecedores e, se possível, outras empresas de toda a cadeia de valor a

avaliar seu desempenho no bem-estar social, de acordo com as diretrizes da SAFA.

• Acreditamos que a integridade e a negociação justa são ativos essenciais de nossa

empresa e isso deve estar refletido em todas as atividades. Não nos envolveremos

em qualquer forma de suborno ou corrupção para garantir qualquer tipo de

vantagem comercial. Cada colaborador tem a responsabilidade de garantir que a

empresa não se envolverá em nenhum tipo de prática comercial fraudulenta.

• Não nos envolveremos nem apoiaremos o uso de trabalho forçado ou

compulsório ou outras formas de exploração laboral, conforme definido nas

Convenções 29 e 105 da OIT, bem como no Código Base ETI, nem o pessoal deverá

pagar 'depósitos' ou apresentar documentos originais para a empresa no início do

trabalho (exceto a CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social- para registro de

contrato de trabalho).

• Os colaboradores tem o direito de deixar as instalações do local de trabalho depois de

concluir o dia de trabalho padrão e estar livre para rescindir seu contrato de

trabalho, desde que avise com razoável antecedência o seu empregador.

• Nem nós nem qualquer entidade que forneça mão-de-obra para nossa organização

deve se envolver ou apoiar quaisquer formas de escravidão moderna ou tráfico

de seres humanos para obter qualquer tipo de vantagem comercial ou não

comercial.
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Sustentabilidade Ambiental

• Damos especial atenção à segurança alimentar, otimizamos a produção e

minimizamos o desperdício, fornecemos nutrição e promovemos o apoio à saúde

em todas as etapas da cadeia de valor. Trabalhamos fortemente na minimização

dos impactos ambientais adversos de atividades, produtos e serviços por

meio de uma abordagem proativa e gerenciamento responsável dos aspectos

ambientais, incluindo, mas não limitados a:

- Uso de recursos naturais escassos, energia e água;

- Emissões para o ar e liberações para a água;

- Gerenciamento de fertilização;

- Ruído, odor e emissão de poeira;

- Erosão e contaminação potencial e real do solo;

- Manuseamento de resíduos perigosos e não perigosos;

- Biodiversidade;

- Questões relativas ao produto (concepção, embalagem, transporte, utilização e

reciclagem / eliminação).

• Apoiamos a intensificação sustentável dos sistemas alimentares para

atender às necessidades globais, gerenciando a agricultura em vários

projetos no nível primário de produção. Os sistemas são projetados para proteger e

melhorar o meio ambiente e usar os recursos naturais de forma eficiente e ideal.

• Identificamos quaisquer impactos ambientais negativos de nossas atividades

e tomamos medidas progressivas para reduzir o impacto ambiental, sempre que

possível.

• Além disso, o princípio de melhoria contínua do desempenho ambiental global é

seguido.
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Outros Aspectos

• Participaremos das atividades de monitoramento. A verificação deve ser

realizada para garantir que as disposições deste Código sejam cumpridas, de

acordo com as legislações nacionais. Nos casos em que não forem cumpridos,

deverá ser implementado um programa de melhoria para que possam ser

cumpridos no futuro. O objetivo do programa é garantir que as disposições deste

Código sejam aprimoradas de acordo com a viabilidade econômica. O objetivo da

verificação é melhorar o desempenho econômico, social, ambiental, ético e de

direitos humanos em conformidade com este Código e por meio de medidas

corretivas apropriadas.

• Devemos identificar a causa raiz e implementar imediatamente ações corretivas e

preventivas para resolver qualquer não conformidade identificada com os

requisitos.

• Esses compromissos representam um padrão mínimo. Padrões mais elevados

devem ser atendidos e cumpridos, caso exigido pelas leis e legislação nacional e /

ou supranacional se aplicável.

• De acordo com o Código de Conduta, nós aderimos a todas as leis e regulamentos

locais, nacionais e supranacionais. Este é o padrão mínimo aceitável para a

Döhler e para fornecedores. Em países, ou situações específicas, onde não há lei ou

regulamento que rege uma atividade ou operação em particular, a Döhler espera

que seus fornecedores conduzam suas operações de acordo com os princípios deste

Código.

• Os fornecedores são parceiros valiosos no sucesso de nossos negócios. Nosso

relacionamento com os fornecedores é caracterizado pela honestidade e

imparcialidade, e estamos comprometidos em trabalhar com eles para alcançar

práticas empresariais responsáveis, de acordo com os padrões deste Código.

• Além desses compromissos, os aspectos de sustentabilidade, meio ambiente, saúde

e segurança e qualidade e segurança alimentar são descritos em nossas políticas.
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Outros Aspectos – Canais de comunicação internos

• Canal de Denúncias Interno – SITE CONTATO SEGURO

• A Dohler América Latina concretizou em 2019 parceria com o fornecedor externo

Contato Seguro para possibilitar um canal de comunicação anônimo para seus

colaboradores.

• Tal canal interno possibilitará que os colaboradores denunciem, anonimamente

qualquer inconformidade, fraudes ou condutas antiéticas e inapropriadas que

possam afetar a imagem, o resultado financeiro e o ambiente de trabalho da

empresa.

• As denúncias realizadas será verificadas por um comitê sigiloso interno que tomará

as devidas providências e retornará ao colaborador.

• Tal canal substitui o canal interno vigente representado pelo ramal 1111.

• Caixa de sugestões interna

• Cada planta da Dohler América Latina também oferece o canal interno de

comunicação denominado “Caixa de sugestões” possibilitando que seus

colaboradores tragam em tempo real suas sugestões e críticas.

• A área de RH verifica tais demandas periodicamente e retorna ao colaborador com

um plano de ação.

• Política de portas abertas com o gestor imediato e RH

• A qualquer momento, o colaborador tem livre acesso ao gestor imediato ou ao RH

para denunciar anonimamente qualquer ato que desrespeite os fundamentos da

Dohler.

Última Atualização: SET2019



Versão 2. 

Código de Vestimenta:

 Que utilizem corretamente os uniformes, equipamentos de proteção individual e

jalecos, conforme a orientação de cada área;

 Que sejam discretos e adequados ao seu ambiente de trabalho, evitando trajes

impróprios ou que criem situações constrangedoras. Desse modo, sugerimos que:

• Mulheres evitem saias curtas, decotes acentuados, blusas curtas com

barriga à mostra ou transparentes, enfim, vestimentas que incitem

sensualidade no ambiente de trabalho;

• Homens preocupem-se com sua apresentação geral, utilizando vestimentas

apropriadas, com calças que cubram roupas íntimas (bermuda não é

aplicado), camisas abotoadas, uniformes limpos e em bom estado de uso.

Do mesmo modo cuidem do comprimento dos cabelos, mantenham barbas

feitas ou aparadas e uma boa higiene pessoal;

• De acordo com as normas GMP, em atividades exercidas nas Áreas de

Processo e Laboratórios, recomenda-se que não faça o uso de barba e

bigode na prevenção contra a contaminação. Respeitando a característica do

nosso negócio (indústria de alimentos e bebidas), qualquer pessoa que

acessar estas áreas fazendo uso de barba ou bigode deverá usar o protetor

adequado durante todo o tempo de permanência no local.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, _____________________________________________________, inscrito no CPF sob o nº

_______________________ e no RG nº _____________________, residente e domiciliado à

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________(informar endereço),

mediante este instrumento declaro responsabilizar-me pelo cumprimento do Código de Conduta da Döhler

América Latina Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 001.919.410.0001/01.

Declaro ainda ter recebido nesta data o treinamento sobre cada um dos tópicos que fazem parte do Código

de Conduta. Estou ciente de minhas responsabilidades como colaborador desta empresa e de meu

compromisso para manter uma conduta baseada nos princípios legais e éticos, prevalecendo a minha

conformidade com a última revisão vigente.

Limeira,_____de______________de 20___.

________________________________________

(assinatura)
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