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CÓDIGO DE CONDUTA

DO FORNECEDOR



O Código de Conduta de Fornecedores da Dubai Alimentos tem como objetivo orientar os 
nossos fornecedores acerca das condições a serem respeitadas para manutenção do 
compromisso comercial.

Este documento trata sobre a ética, a integridade e a transparência esperada nas relações 
comerciais, o zelo e respeito aos empregados e a garantia de condições de trabalho saudáveis 
e seguras, incentiva a conservação do meio ambiente e reforça a exigência da qualidade nos 
produtos adquiridos. 

Temos o compromisso de tratar a todos com respeito e dignidade, garantindo condições 
seguras e conduzindo nossas operações com ética e responsabilidade social e ambiental. 
Portanto, fazemos questão nos relacionar com pessoas e fornecedores que compactuem com 
a mesma conduta.

Nosso planejamento estratégico é pautado em todas as nossas atividades, incluindo o 
relacionamento com os fornecedores, os quais também são convidados a contribuir no 
cumprimento destes propósitos, principalmente no tocante aos valores, ao participarem de 
atividades conosco.

1 Introdução

1.1 Missão, Visão e Valores

Fornecer atendimento de 
excelência a todos os 
c l i e n t e s ,  o f e r t a n d o 
sempre  um supor t e 
personalizado, contribu-
indo signicativamente 
com a qualidade de vida.

Ser reconhecida como 
u m a  d a s  m e l h o r e s 
empresas de alimentos 
da América Latina até 
2030.

Segurança; Qualidade; 
Meio Ambiente; Compe-
titividade empresarial; 
Crescimento Sustentável; 
Conança;  Foco no 
Cliente; e Alimentação 
Saudável.

MISSÃO VISÃO VALORES
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Nos comprometemos com a defesa dos direitos humanos dos trabalhadores. Esperamos 
que os fornecedores envolvidos em nossas operações e na nossa cadeia de suprimentos, bem 
como seus fornecedores, adotem as seguintes responsabilidades éticas e sociais:

É expressamente vedado utilizar-se direta ou indiretamente de mão de obra que esteja em 
condições de trabalho forçado, escravo ou em condição análoga, tampouco o uso de mão de 
obra infantil ou ainda qualquer forma de exploração sexual de crianças ou adolescentes.   
Menores de idade podem ser contratados na condição de aprendiz seguindo a legislação. 

Têm de garantir que o trabalho realizado por seus empregados esteja de acordo com as 
leis vigentes, atentando-se para a legislação especíca do seu setor de atuação, 
principalmente quanto ao número de horas e dias trabalhados, períodos de descanso, horas 
extraordinárias, compensações, férias e outros.

Seus empregados devem receber salários e benefícios conforme as exigências legais e 
respeitando os acordos coletivos.

É seu dever adotar práticas que proíbam a discriminação na conduta do trabalho, com 
base em raça, cor, idade, sexo, gênero, identidade de gênero, orientação sexual, estado civil, 
etnia, nacionalidade, casta, deciência, informação genética, condição médica, gravidez, 
religião, liação política, liação sindical, modicações corporais artísticas (body art) e toda 
forma de expressão que respeite as individualidades sem prejuízo do bem comum e do 
progresso da empresa.

Também deve estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação ou abuso 
aos empregados. Nenhum empregado deve ser submetido à punição corporal, abuso ou 
assédio físico, sexual, psicológico ou verbal.

2 Direitos humanos e do trabalho

2.1 Trabalho infantil, forçado e escravo
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2.2 Respeito à legislação trabalhista

2.3 Preconceito, discriminação e assédio



Os trabalhadores poderão associar-se livremente, negociar coletivamente e buscar 
representação de acordo com a legislação. Permitirá que os seus funcionários se comuniquem 
abertamente e compartilhem reclamações com seus líderes sobre as condições de trabalho 
sem medo de represálias nem assédio.

 

É obrigatório oferecer aos seus empregados condições de trabalho em ambiente seguro e 
saudável, cumprindo todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho emitidas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego.

Reconhecemos que a responsabilidade ambiental é essencial para o desenvolvimento de 
produtos de classe mundial. Em suas operações, os fornecedores se empenharão para criar 
processos regenerativos, assim reduzindo os efeitos adversos sobre a comunidade, o meio 
ambiente e os recursos naturais, salvaguardando a saúde e a segurança públicas. 

Valorizamos parceiros que respeitam o meio ambiente e buscam o desenvolvimento 
sustentável e a minimização dos impactos adversos de suas operações.

Suas ações devem estar em conformidade com a atual legislação ambiental e com as 
normas e acordos internacionais aplicáveis à sua realidade, levando-se em consideração toda 
a cadeia produtiva e os processos de armazenagem, manuseio e descarte.

                                        

As atividades da sua empresa precisam ser desenvolvidas com as melhores práticas 
socioambientais aplicáveis, bem como implementar iniciativas voltadas à conservação da 
água, redução do consumo de recursos naturais, energia, descarte de resíduos e redução de 
emissões atmosféricas. Espera-se, também ações voltadas ao crescimento econômico, social 
e cultural das comunidades onde estão inseridos. 
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3 Meio ambiente e sustentabilidade

3.1 Respeito à legislação ambiental

3.2 Adoção de práticas sustentáveis

2 Direitos humanos e do trabalho

2.4 Liberdade de associação e negociações coletivas

2.5 Saúde e segurança



Além da qualidade, fatores técnicos e desenvolvimento permanente de produtos e serviços 
que realmente possam agregar valor ao nosso negócio, na seleção de fornecedores 
consideramos a transparência e a ética para promover a honestidade e a integridade nas 
operações comerciais, bem como a boa convivência com fornecedores e seus funcionários.

Atuamos com imparcialidade e nos abstemos dos tratamentos especiais. 

                                                

Não permitimos a concessão de comissões, presentes, benefícios, bebidas e ans, 
doações para confraternização, vantagem pessoal ou qualquer privilégio que possa gerar um 
conito de interesses, comprometendo o empregado e a imagem de nossa empresa. 

Portanto, o oferecimento ou recebimento de brindes ou presentes pode ser aceito desde 
que respeite os limites constantes neste normativo e nas legislações aplicáveis.

É imprescindível nos comunicar sobre qualquer relação sua (familiar ou pessoal) com 
algum de nossos funcionários, para que não exerçam inuência sobre seus compromissos 
conosco.

Os fornecedores evitarão até mesmo a aparência de conitos de interesse em seu trabalho 
conosco e, portanto, devem evitar transações, negócios ou situações que possam ser 
distorcidas em favor de outros interesses que vêm em detrimento dos da organização. 
Tampouco podem aceitar quaisquer vantagens em troca de tratamento preferencial de nossos 
funcionários ou de terceiros. 

Em caso de suscitar algum conito de interesses, você deverá nos reportar. Também 
deverá nos informar se algum dos seus empregados detém algum tipo de participação ou 
ligação econômica contigo e/ou sua atividade.

4 Relacionamento fornecedor e Dubai

4.1 Brindes, presentes e outras ofertas

4.2 Parentesco e relacionamento afetivo

4.3 Conitos de interesse e vantagens indevidas
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É proibida a participação em qualquer forma de suborno, corrupção, extorsão, fraude ou 
outras práticas ilegais em qualquer aspecto de seus negócios, tanto com empresas públicas 
e/ou privadas. Também são proibidos os pagamentos ilegais direta ou indiretamente.   

Além das responsabilidades que constam neste documento, você e sua organização 
precisam estar em conformidade com todas as leis e todos os regulamentos, normas e 
diretrizes legais aplicáveis, bem como com todas as obrigações rmadas contratualmente, 
seja conosco ou com qualquer outra instituição. 

  

Os fornecedores e terceiros que prestam serviço em nossas instalações devem respeitar e  
cumprir as políticas, normas e procedimentos internos que visam regular as relações, o 
respeito e o bom funcionamento dos ambientes de trabalho. Devem, inclusive,  atender aos 
procedimentos relativos às Boas Práticas de Fabricação, de modo a não prejudicar a 
qualidade dos nossos produtos.

Em caso de utilização de ferramentas e/ou equipamentos que nos pertencem para 
desenvolvimento de suas atividades, são responsáveis por preservar a integridade, assim 
como respeitar o tratamento de condencialidade das informações.

O exercício de suas atividades deve ser pratica nos mais elevados padrões éticos. 
Esperamos clareza e transparência nas informações prestadas e apresentadas durante as 
negociações. 

A concorrência entre os fornecedores deve ser leal, sendo inaceitável qualquer atitude 
ilícita para vencer os processos de concorrência. 

Todas as informações importantes devem ser documentadas.

4 Relacionamento fornecedor e Dubai

4.4 Fraudes, suborno e corrupção

4.6 Respeito às políticas, normas e procedimentos

4.5 Respeito à legislação em sua atividade
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4.7 Ética nas relações comerciais



É dever dos envolvidos proteger a privacidade das informações pessoais de todos com 
quem fazem negócios, incluindo fornecedores, clientes, consumidores e trabalhadores. 
Também zelarão e não divulgarão nenhuma informação repassada por nós, seja ela 
condencial ou não.

Está vetado o compartilhando de informações com outros interessados, investidores, 
parceiros ou concorrentes. A divulgação em meios de comunicação ou instituições 
governamentais exige autorização prévia e acompanhamento da direção da Dubai.

Os produtos e serviços entregues a nós devem cumprir os padrões e requisitos de 
qualidade exigidos, bem como a segurança, prazo, quantidade e valores conforme foram 
contratados. Em caso de descumprimento contratual, o fornecedor deverá reparar 
integralmente os danos causados, na medida de sua responsabilidade. 

4.8 Informações condenciais e privilegiadas
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4 Relacionamento fornecedor e Dubai

Promover uma melhor qualidade de vida para os
consumidores de alimentos, respeitando toda a cadeia
de produção, atendendo todos os requisitos legais.

Versão 01POLÍTICA DE QUALIDADE DUBAI 

4.9 Qualidade



Fica sob responsabilidade do fornecedor instruir seus funcionários sobre este código para 
prevenir comportamentos inadequados. 

Esperamos que haja cooperarão com todas as solicitações de informação ou auditorias 
iniciadas para conrmar o cumprimento das responsabilidades citadas neste normativo. 
Embora trabalhemos com os fornecedores para aprimorar as condições, nosso 
relacionamento com qualquer fornecedor que não cumprir estas responsabilidades poderá 
ser rescindido.

Incentivamos a denúncia de qualquer prática que viole este código ou que esteja em 
desacordo com as leis vigentes. Tais ações podem ser denunciadas na sessão 
www.dubai.ind.br/faleconosco disposta em nosso site ou demais canais de comunicação lá 
descritos. Garantimos o sigilo e preservação da identidade do manifestante e não admitimos 
retaliações. 

Nossos canais de contato também estão abertos às dúvidas e sugestões.

As situações adversas a este código devem ser informadas imediatamente à Dubai.

A Dubai Alimentos prima em construir relações baseadas na conança. Portanto, 
fornecedores, prestadores de serviços, demais terceiros e parceiros de negócios da empresa 
devem partilhar dos mesmos valores da companhia. Além disso, é dever deste público seguir 
as diretrizes deste Código de Conduta de Fornecedores mantendo sua atuação dentro dos 
padrões de boas práticas do mercado, com perl ético, livre de corrupção e qualquer tipo de 
infração legal, bem como impactos negativos à nossa imagem, ou que, de alguma forma, a 
exponha a responsabilizações cíveis e/ou criminais.

Com essa parceria de trabalho, acreditamos que é possível alcançar o sucesso mútuo, e, 
ainda, ajudar as comunidades a prosperar!

Este normativo possui vigência imediata. 

Ijuí, 27 de janeiro de 2022

5 Gestão da conduta
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6 Disposição nal

www.dubai.ind.br/faleconosco

http://www.dubai.ind.br/4_contato.fire
http://www.dubai.ind.br/4_contato.fire


dubaialimentos

www.dubai.ind.br


	1: Capa
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	9: Contracapa

