PALAVRA DA DIRETORIA

Colaborador,
É com muita satisfação que apresentamos nosso Código de Conduta
Ética.
Trata-se de um marco importante em nossa política organizacional. Tem
como objetivo traduzir os princípios éticos e as normas de conduta que
direcionam nossa atuação no mercado. Nele contém ações e atitudes
que apoiam os nossos Valores e que expressam nossa forma de ser.
Apresenta o compromisso entre empresa e colaboradores, no dia a dia,
e com os parceiros externos, explicitando o jeito TEMPERART de fazer
negócios que criam valor para clientes e fornecedores. Define a forma
como nós, da TEMPERART, interagimos com o meio ambiente, com a
comunidade onde atuamos e com a sociedade como um todo.
E, por isso, contamos mais uma vez com você, que faz parte desta
organização, no alinhamento com os princípios contidos neste Código
de Conduta Ética, que se traduz em compromisso de tornar nossa
empresa cada vez mais transparente, ética, inspiradora de credibilidade
e confiança em todas as nossas esferas de relacionamento.
Agradecemos o seu trabalho e empenho em contribuir para que nossos
produtos e serviços sejam referência.
Obrigado.
Paulo Melo e Fabio Melo
Diretores
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ALGUMAS DEFINIÇÕES DESTE CÓDIGO

Colaborador – Qualquer pessoa física que preste serviço à TEMPERART de
forma direta ou indireta, com ou sem vínculo empregatício.
Deveres – Atendimento por parte dos Colaboradores aos aspectos legais,
políticas, procedimentos e regulamentos internos adotados pela Empresa.
Direitos – Orientação por parte da Empresa a todos os colaboradores quanto
aos aspectos legais, procedimentos, regulamentos internos e políticas que
regem o âmbito da relação profissional e do ambiente de trabalho.
Oficial do Governo – Qualquer indivíduo que trabalhe para uma entidade ou
agência governamental, ou outra instituição local, estadual ou nacional, com
caráter similar ao dos oficiais do governo de acordo com a lei pertinente.

Código de Conduta Ética Temperart

Rev.2 - 03/09/2020

4

FILOSOFIA, MISSÃO E VALORES

Filosofia
A filosofia da TEMPERART é desenvolver temperos e sabores com dedicação e
arte, e esta está presente nos laboratórios de desenvolvimento, nos
procedimentos de qualidade e no entusiasmo de sua equipe. Pode-se dizer que o
produto final é uma “obra-prima”, na perfeição dos detalhes, nas soluções criativas
e na grandeza dos resultados.
Missão
Desenvolver e manter sólidas parcerias com clientes, fornecedores e produtores,
de forma a atender o mercado com a máxima agilidade, através da oferta de
produtos e formulações exclusivas, da mais alta qualidade, que satisfaça
integralmente as necessidades dos clientes.
Valores
As características básicas (crenças e convicções) internas comungadas pelos
integrantes da empresa e que devem nortear o comportamento e as ações de
todos são:
Comprometimento;
Qualidade;
Melhoria contínua;
Credibilidade;
Ética;
Gestão participativa;
Criatividade;
Transparência;
Proatividade;
Responsabilidade ambiental.
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Para nós da Temperart, a responsabilidade social é uma forma de promover os
direitos humanos e a cidadania, respeitando a diversidade humana e cultural, não
permitindo a discriminação, trabalho degradante, infantil, escravo, repudiando
subornos,
lavagem
de
dinheiro,
e
contribuindo
para
o
desenvolvimento sustentável.
Cumprir as legislações vigentes – trabalhistas e tributárias -, bem como
quaisquer outras aplicáveis às atividades da empresa e aos locais onde atua.
Garantir a inexistência do trabalho infantil e do trabalho forçado em todas as
atividades da empresa.
Garantir o respeito ao indivíduo e a ausência de qualquer ato discriminatório
por raça, gênero, orientação sexual, cor, condição física, religião, faixa etária,
classe social, convicção política e nacionalidade.
Atender à jornada de trabalho determinada e à remuneração adequada para
todos os colaboradores.
Não permitir assédios morais e sexuais em suas relações de trabalho.•
Respeitar o direito de associação em sindicatos.
Repudiar qualquer ação que fira o Regulamento Interno e Código de
Conduta Ética.
Promover práticas de Responsabilidade Social capazes de gerar valores para
seus colaboradores e partes interessadas.
Repudiar
qualquer
tipo
de
pagamento
pessoal,
suborno
e
lavagem de dinheiro.
Garantir a isenção de negociações com empresas residentes em
paraísos fiscais.
Certificar que não teremos negociações com empresas que financiam o
terrorismo.
Garantir o cumprimento do princípio fundamental da legislação internacional
dos direitos humanos, sobre o direito ao consentimento livre, prévio
e informado (CLPI).
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RELAÇÕES INTERNAS
EMPRESA E COLABORADORES
Conduta da Empresa
Atender
a
todos
os
aspectos
definidos
na
Política
de
Responsabilidade Social, garantindo, dessa forma, os direitos e os deveres
envolvidos nas relações de trabalho.
Cumprir as legislações vigentes seja trabalhistas, tributárias, e/ou quaisquer
outras aplicáveis às atividades da Empresa e aos locais onde ela atua.
Manter e estabelecer ambiente seguro e propício para o desenvolvimento das
atividades da Empresa.
Atender à jornada de trabalho determinada e à remuneração adequada a
todos os colaboradores.
Respeitar o direito de associação em sindicatos.
Garantir a inexistência do trabalho infantil e do trabalho forçado em todas as
atividades da empresa.
Conduta do Trabalhador
Utilizar todos os bens e recursos da Empresa, incluindo os tecnológicos e de
comunicação, de modo adequado e condizente com suas funções, de forma a
preservá-los e proteger o seu valor patrimonial.
O colaborador fica expressamente proibido de fazer comércio de produtos de
qualquer natureza nas dependências da TEMPERART, inclusive aqueles que
sejam oriundos das operações internas da TEMPERART.
Conduta Geral
Garantir o respeito ao indivíduo e a ausência de qualquer ato discriminatório
por raça, cor, gênero, orientação sexual, condição física, religião, faixa etária,
classe social, convicção política e nacionalidade.
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CONFLITO DE INTERESSES

A Temperart reconhece a atuação do sindicato como parceiro nas relações com
seus colaboradores e trabalha no sentido de criar e manter um clima propício ao
pleno desenvolvimento da empresa e seus recursos humanos.
Práticas ilícitas em ambiente de trabalho
É estritamente proibido o uso, a posse, a distribuição, a compra ou a venda de
drogas ilícitas, assim como apresentar-se ao trabalho ou trabalhar sob
influência de substâncias que possam contribuir ou causar o desempenho
inaceitável de sua função.
É vedado o porte pessoal de qualquer tipo de arma de fogo ou arma branca
no ambiente de trabalho.
Confidencialidade da Informação
Proteger toda e qualquer informação confidencial e estratégica.
Não discutir questões confidenciais da empresa na presença de terceiros e
em locais públicos.
Manter sua senha de acesso aos programas de computador, não permitindo o
compartilhamento com outros colaboradores.
Manter sigilo mesmo após o término do vínculo do colaborador com
a empresa.
Entrar em contato com o gestor da respectiva área, sempre que houver dúvida
sobre informações confidenciais.
Não é permitido a qualquer colaborador assumir compromissos ou fazer
promessas em nome da Temperart, que não estejam autorizados e de acordo
com as políticas e os regulamentos estabelecidos.
Garantir o sigilo de projetos e documentos aos seus clientes, fornecedores e
concorrentes.
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RELAÇOES EXTERNAS
CLIENTES, CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PODER PÚBLICO

Conduta Geral
Evitar prática injusta, enganosa ou que possa gerar dúvidas quanto à
idoneidade da Temperart.
Ter postura profissional em qualquer circunstância.
Tratar todos com honestidade e objetividade.
Solicitar a aprovação do Departamento Jurídico em caso de acordos por
escrito.
Honrar os compromissos comerciais previamente estabelecidos.
Garantir o sigilo de projetos e documentos aos seus clientes, fornecedores e
concorrentes.
Garantir o cumprimento da lei de direito ao consentimento livre, prévio e
informado (CLPI), princípio fundamental da lei internacional dos
direitos humanos, ao mudar de endereço, ou ainda instalar novo processo
produtivo e o local de interesse for área rural ou local afastado das áreas
urbanas, em território nacional ou fora do Brasil, será realizado um Estudo de
Impacto Ambiental das atividades a serem desenvolvidas no novo endereço.
Além disso, sempre será levada em consideração a opinião das comunidades
e dos povos indígenas que habitam a região desejada.
Com Clientes e Consumidores
Garantir a Qualidade e Segurança dos produtos, visando à melhoria contínua,
através da Política de Segurança dos Alimentos.
Manter um canal de Atendimento aos clientes para tirar dúvidas, receber
sugestões, elogios, reclamações e solicitações.
Com Fornecedores
Selecionar os fornecedores de acordo com os critérios estabelecidos nos
procedimento internos.
Promover a concorrência justa e ética entre fornecedores.
Com Poder Público
Garantir a isenção de negociações com empresas residentes em paraísos
fiscais.
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PRESENTES E FAVORES

O ato de dar ou receber presentes e entretenimento deve estar de acordo com os
negócios legítimos da empresa. Normalmente, a troca de presentes modestos,
entretenimento ou outras cortesias de negócios são permitidas se a razão
for apropriada e o valor não ultrapassar R$ 100,00 (Cem Reais).
Nenhum funcionário da Temperart pode prometer, oferecer ou fornecer
qualquer presente, seja em forma de dinheiro, viagens, estadias em hotel,
bens duráveis, direta, indiretamente ou através de um intermediário.
São
permitidos
apenas
itens
promocionais,
cadernos, canetas, calendários, bonés e afins com logotipos.

como

Os colaboradores que receberem presentes, entretenimento ou qualquer outro
tipo de vantagem pessoal considerados inadequados neste código devem relatar
ao gestor imediato. Se não houver oportunidade de recusar antecipadamente o
presente, ele deverá ser devolvido, se possível com uma explicação da política da
empresa. Se a devolução for inviável ou ofensiva à pessoa que deu o presente, o
objeto deverá ser entregue a um representante da Comissão de Ética e notificar a
pessoa que deu o presente sobre a Política da Empresa.
Suborno Comercial e Negociações Impróprias
A Temperart tem como objetivo conquistar clientes e consumidores pela
qualidade e pelo valor de seus produtos e serviços, e não por meios ilegais e
injustos.
É estritamente proibido qualquer tipo de pagamento pessoal, suborno ou
similar recebido ou concedido por um funcionário ou representante da
Temperart.
Subornar ou realizar pagamentos inadequados que possam ser
caracterizados como benefício, incluindo dinheiro ou qualquer tipo de serviço
ou outros objetos de valor, oferecidos de forma maliciosa aos funcionários,
suas famílias ou parentes.
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MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

Meio Ambiente
A Temperart está comprometida em minimizar o impacto de seus negócios sobre
o meio ambiente com métodos que sejam ambientalmente e socialmente
responsáveis.
Obedecer a toda legislação e regulamentação ambiental vigente no país.
Procura incentivar e buscar a implementação de programas sobre a preservação,
reciclagem, processos que não poluam o ar e a água e redução do lixo produzido.
Saúde e Segurança
A Temperart reconhece a saúde e a segurança no local de trabalho como um
direito fundamental e um elemento essencial a sua sustentabilidade.
Estimular o colaborador a contribuir para a melhoria das normais internas de
segurança e saúde, fazendo o máximo para reduzir os potenciais riscos de
lesões.
Executar atividades que visam garantir um ambiente de trabalho saudável.
Estabelecer processos que respeitem os princípios organizacionais,
operacionais, de higiene e ergonomia.
Conscientizar cada um dos colaboradores sobre a sua responsabilidade na
gestão adequada da segurança, ressaltando a não exposição própria ou dos
demais trabalhadores a perigos que possam causar lesões ou danos.
Reportar imediatamente aos gestores quaisquer incidentes ou acidentes
ocorridos.
Focar constante atenção para os perigos e danos à saúde e segurança de
nossas atividades, buscando as melhores tecnologias e as práticas adequadas.
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DIVERGÊNCIAS, DÚVIDAS E
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Código de Conduta Ética aqui descrito apresenta as principais considerações
gerais sobre conduta corporativa, mas pode não abranger todas as situações do
cotidiano da Empresa.
Quando os itens que definem as condutas a serem seguidas pela Temperart e
seus colaboradores não oferecerem a resposta ao seu questionamento, busque
nos Valores da Empresa (contido na página 5 deste código) a orientação
necessária para tomar a sua decisão.
Cada diretor, executivo, funcionário e representante é pessoalmente responsável
e responsabilizado pelo cumprimento dos requisitos e padrões do Código de
Ética. O Código proíbe a retaliação contra um funcionário que utilize qualquer
canal de comunicação para fazer perguntas, expressar uma preocupação ou
denunciar uma suspeita de violação.
Os gerentes e diretores são responsáveis e responsabilizados pela implantação (e
ampliação, conforme apropriado) dos programas de cumprimento da
TEMPERART dentro de seus respectivos segmentos. Isso acarreta o seguinte:
1. Promoção e apoio ativo aos programas de ética e cumprimento da
TEMPERART por meio da liderança pessoal e oferta de recursos adequados;
2. Implantação das políticas da TEMPERART, incluindo os requisitos
de controles internos;
3. Comunicação dos requisitos e padrões da TEMPERART com respeito à ética e
ao cumprimento;
4. Treinamento dos funcionários (e outros indivíduos, conforme apropriado) em
matéria de ética e cumprimento;
5. Monitoramento do cumprimento por meio de auto-avaliações.
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DIVERGÊNCIAS, DÚVIDAS E
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao perceber que a situação em que você ou outro colaborador se encontram
pode caracterizar conflito de interesses ou pareça contrariar os princípios deste
código, utilize o canal abaixo:
Canal de Comunicação

Linha direta para gravação eletrônica: (11) 3900-6749

(As informações fornecidas são mantidas em absoluto sigilo).
O Comitê Ético é responsável por analisar e decidir a respeito dos casos de
suspeita de violação ao Código e deverá retornar ao responsável pela
comunicação (QUANDO ESTE SE IDENTIFICAR), da ocorrência no menor prazo
possível, porém não superior a 30 dias.
OBS: Caso você não se identifique no momento da ligação,
sua comunicação será totalmente sigilosa e segura, os retornos, serão
apenas para as pessoas que se identificarem e solicitarem o retorno do
seu questionamento.
As violações ao Código
sansões disciplinares.

de

Conduta

Ética

podem

resultar

em

Considerações Finais
O Comitê de Ética recomenda que o Código de Conduta Ética esteja sempre ao
seu alcance, para que em caso de dúvida, seja um guia prático a ser seguido, bem
como zelar pelos Valores corporativos da Temperart.
A Empresa conta com o comprometimento de todos em relação ao alinhamento
com esses princípios, porque acredita que serão de suma importância para a
existência do negócio e do setor que participamos.
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