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A iniciativa 
 

Lançado em 2000 pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, o Pacto Global é uma 
chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas 
de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção e desenvolverem ações que 
contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. É hoje a maior iniciativa de 
sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil membros, entre empresas e 
organizações, distribuídos em 69 redes locais, que abrangem 160 países. 
 
A Rede Brasil do Pacto Global é a terceira maior rede do mundo, com mais de 1.100 membros. Em 
2015, eram menos de 500 participantes. Em 2020, segundo levantamento realizado pela Época 
Negócios, o Pacto Global foi considerado, pelas empresas que atuam no Brasil, a principal iniciativa 
de sustentabilidade corporativa do País. 
 
Todos os participantes do Pacto Global da ONU assumem o compromisso de implementar os 10 
Princípios do Pacto Global em suas estratégias de negócio e operações diárias. A publicação deste 
relatório trata dos progressos realizados e atua como ferramenta de transparência e prestação de 
contas, além de promover uma contínua melhoria do desempenho da empresa.  
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Código  
de Conduta 
 

O Código de Conduta é publicado anualmente e se aplica a todos os colaboradores da Yara e 
membros da Diretoria. Assim como espera-se que todos seus Parceiros de Negócios observem, em 
seus próprios negócios, princípios que sejam semelhantes aos encontrados no Código de Conduta da 
empresa.  
 
https://www.yara.com/this-is-yara/ethics-and-compliance/policies/code-of-conduct/ 

 

Código de Conduta  
para os Parceiros de Negócios 
 

A Yara leva em consideração padrões reconhecidos e aprovados internacionalmente em áreas 
essenciais como direitos humanos internacionais, ética profissional e condições de trabalho e espera 
que seus fornecedores, distribuidores, representantes, revendedores e parceiros de joint venture façam 
o mesmo. 
 
https://www.yara.com/this-is-yara/ethics-and-compliance/policies/code-of-conduct-for-business-partners/ 
 

Compromisso de  
Ética e Conformidade da Yara 
 

Documento complementar ao Código de Conduta da Yara e o Código de Conduta para Parceiros de 
Negócios da Yara, foi criado para o benefício de todas as partes interessadas da empresa, classificada 
em cinco grupos principais: Funcionários, Parceiros de Negócios, Agricultores, Investidores e 
Sociedade. 
 
https://www.yara.com/this-is-yara/ethics-and-compliance/compliance-program/ 
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Princípios de  
Direitos Humanos 

 

 
 

 
Código  
de Conduta 
 
Direitos Humanos e Trabalhistas 
 
A Yara respeita os direitos humanos internacionalmente reconhecidos em todas as nossas operações e 
em nossa cadeia de suprimentos. Apoiamos o Pacto Global das Nações Unidas, os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, as Diretrizes da OCDE para 
Empresas Multinacionais, a Carta Internacional dos Direitos Humanos e as convenções centrais da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Apresentamos publicamente nosso progresso e 
aprimoramentos em questões de direitos humanos por meio de relatórios preparados de acordo com 
a Global Reporting Initiative (GRI). 
 
A Yara assumiu o compromisso de adotar programas para tratar denúncias envolvendo direitos 
humanos específicas do setor e para monitorar os possíveis impactos das nossas operações. Nosso 
pessoal deve sempre manter uma alta conscientização sobre os riscos relevantes de direitos humanos 
em nossas próprias operações e nas operações de nossos Parceiros de Negócios. Qualquer questão 
deve ser notificada sem demora e todas as questões levantadas por nossos colaboradores ou pelas 
comunidades e interessados locais serão tratadas de forma rápida, confidencial e profissional. 
 
Além do local de trabalho seguro e inclusivo, sem nenhum tipo de discriminação, a Yara se concentra 
nos seguintes direitos humanos:  
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Engajamento e queixas da comunidade  
A Yara trabalha em conjunto com os interessados e comunidades locais nas questões de direitos 
humanos relacionadas aos nossos negócios e em toda a nossa cadeia de valor. Por meio de nossas 
operações, buscamos contribuir para o desenvolvimento econômico e humano de nossos 
colaboradores e das comunidades em que operamos. Avaliaremos os impactos reais e potenciais sobre 
os direitos humanos causados por nossas operações e trabalharemos em conjunto com aqueles 
potencialmente afetados, fornecendo mecanismos de recuperação apropriados, inclusive mecanismos 
de reclamação eficazes. Mantemos uma abordagem aberta e transparente para tratar de reclamações e 
incentivamos todas as partes interessadas internas e externas a apresentarem reclamações caso 
identifiquem quaisquer incidentes em nossas operações ou cadeia de suprimentos. 
 

Povos indígenas e uso de recursos  
Nossas operações não devem impedir que os povos indígenas exerçam seus direitos adquiridos por 
tradição. Os povos indígenas têm o direito de ser informados e, posteriormente, solicitados a que 
deem seu consentimento em decisões que possam afetá-los. A Yara age com cautela de modo a não 
aumentar a demanda por recursos que sejam cruciais para o sustento das comunidades locais ou para 
a sobrevivência de povos indígenas. Respeitamos os direitos e interesses em terras e recursos hídricos 
da comunidade e dos povos indígenas que, tradicionalmente, possuem ou usam terras onde nossas 
instalações de produção e projetos de mineração podem acabar sendo instaladas. 
 

Tráfico humano  
O tráfico humano é uma violação dos direitos humanos básicos, e condenamos veemente e 
absolutamente qualquer atividade nesse sentido.  
 

Riscos identificados de direitos humanos  
Os riscos de impacto negativo relacionado a direitos humanos nas operações da Yara foram 
identificados em conexão com o trabalho terceirizado que presta serviços para a Yara, especialmente 
quando o trabalho manual é combinado com exposição ao calor. 
 
A Yara procurará remediar qualquer impacto negativo e monitora continuamente o desenvolvimento 
e as regulamentações internacionais e nacionais.  
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Código de Conduta  
para os Parceiros de Negócios 
 
Respeito pelas pessoas, direitos humanos e condições adequadas de trabalho 
 
Ambiente de trabalho seguro e saudável 
A Yara espera que os colaboradores de nossos Parceiros de Negócios tenham um local de trabalho 
seguro e saudável, em conformidade com padrões internacionais e leis nacionais. 
 

Compromisso de  
Ética e Conformidade da Yara 
 

Mapeamento de áreas de risco material 
O trabalho de Ética e Conformidade da Yara concentra-se na redução do risco de perdas comerciais e 
de reputação em uma variedade de áreas, entre elas estão os Direitos Humanos e Integridade dos 
Parceiros de Negócios. 
 

Direitos Humanos 
A Yara assumiu o compromisso de respeitar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente 
em nossas próprias operações, bem como em nossa cadeia de suprimentos. Os direitos humanos são 
parte integrante do Programa de Conformidade da Yara e, como tal, incorporados em nossa licença 
de operação. Exemplos de riscos de direitos humanos relevantes para a Yara são trabalho infantil, 
trabalho forçado, direitos dos povos indígenas, liberdade de associação e direito à negociação coletiva. 
Também inclui direitos trabalhistas, como salários decentes, tempo de trabalho e mecanismos de 
engajamento e reclamação para as comunidades locais afetadas por nossas operações. 
 

A Integridade dos Parceiros de Negócios 
Conduzir nossas próprias operações de maneira ética e em conformidade não é suficiente. Como 
uma empresa global, a Yara também é julgada pela conduta de nossos Parceiros de Negócios e é 
responsável pelo que podemos influenciar de forma razoável em nossa cadeia de valor. Nossos 
parceiros de negócios estão expostos a uma ampla gama de riscos. Isso inclui, mas não se limita a, 
abuso dos direitos humanos, corrupção, fraude, conflitos de interesse, presentes, hospitalidade e 
interações com funcionários públicos. É de extrema importância garantirmos que nossas políticas 
sejam conhecidas por eles e cumpridas. A Yara está firmemente comprometida em fazer parte de uma 
cadeia de suprimentos responsável e sustentável e continuará a trabalhar na melhoria de nossos 
sistemas e processos para atingir esse objetivo.  
 
Os parceiros de negócios estão sujeitos ao processo de Diligência Devida de Integridade (IDD) da 
Yara e devem concordar contratualmente em cumprir com um padrão igual ou superior ao Código 
de Conduta para Parceiros de Negócios da Yara. 
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Padrões e recomendações aplicáveis 
Apoiamos os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, a 
Carta Internacional de Direitos Humanos, as principais convenções da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos. 
 

Governança 
O Diretor de Conformidade da Yara lidera nosso Departamento de Ética e Conformidade. Em 
questões relacionadas à ética e conformidade, incluindo direitos humanos e corrupção, o Diretor de 
Conformidade se reporta ao Conselho de Administração duas vezes por ano, ao Comitê de Auditoria 
e Sustentabilidade trimestral, ao CEO mensalmente (ou em uma base ad hoc, conforme necessário), e 
para o Conselho Executivo Global trimestralmente. 
 

Os Elementos do Programa de Conformidade da Yara 
 

Cultura e tom no topo 
Os diretores e a alta administração da Yara fornecem forte, explícito e visível apoio ao nosso Código 
de Conduta e compromisso com as políticas da empresa contra violações das leis e regulamentos de 
direitos humanos internacionalmente reconhecidos. 
 

Gestão de risco & Revisão periódica baseada em risco 
O processo de Gerenciamento de Risco Corporativo da Yara identifica, avalia e gerencia os fatores de 
risco em todas as áreas da empresa. Isso inclui riscos relacionados à ética e conformidade, 
principalmente abuso dos direitos humanos, fraude, corrupção e integridade do parceiro de negócios. 
 

Treinamento e Comunicação 
Implementamos mecanismos projetados para garantir que o Código de Conduta, incluindo todas as 
políticas e procedimentos relevantes, seja comunicado de forma eficaz a todos os diretores, gerentes, 
funcionários e, quando apropriado, Parceiros de Negócios. 
 
O e-learning do Código de Conduta consiste em módulos de treinamento que são obrigatórios para 
todos os funcionários e que cobrem uma variedade de tópicos, incluindo trabalho infantil, 
corrupção, conduta pessoal, pagamentos facilitadores e presentes e entretenimento. Além disso, 
existem vários outros cursos de e-learning disponíveis para funcionários sobre temas como direitos 
humanos, assédio e conflitos de interesse. 

 
Denúncias & Relatórios Internos 
Operar um sistema eficaz para relatar preocupações é uma prioridade para o Departamento de Ética e 
Conformidade. O sistema permite relatórios internos e externos e inclui disposições que regem a 
proteção de repórteres. Os relatórios podem ser apresentados por diretores, gerentes, funcionários, 
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parceiros de negócios ou membros do público que tenham dúvidas sobre suspeita de má conduta, 
violações dos direitos humanos ou violações de políticas. 
 

Due Diligence de Parceiro de Negócios 
A Yara instituiu diligência devida baseada em risco e requisitos de conformidade para Parceiros de 
Negócios. Um foco particular é colocado na retenção e supervisão de todos os agentes e 
intermediários. 
 

Due Diligence de M&A 
A Yara desenvolveu e implementou políticas e procedimentos para fusões, aquisições e atividades 
relacionadas. Há um requisito para conduzir a devida diligência com base no risco em potenciais 
novas entidades de negócios, incluindo anticorrupção e devida diligência de direitos humanos 
apropriada. 
 

Gestão de contratos 
A Yara inclui cláusulas padrão em acordos com Parceiros de Negócios a fim de evitar violações do 
Programa de Conformidade e do Código de Conduta. 
 

Monitoramento e teste de eficácia do Programa de Conformidade 
Realizamos análises e testes periódicos do Programa de Conformidade, elaborado para avaliar e 
melhorar sua eficácia na prevenção e detecção de violações das leis anticorrupção, dos padrões de 
direitos humanos e do Código de Conduta. São levados em consideração os desenvolvimentos 
relevantes no campo e os padrões internacionais e da indústria em evolução.  
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Case Brasil 
 

 
Avaliação de impacto  
sobre os direitos humanos  
nas operações da Yara no Brasil 
 
Desde 2020, a Yara trabalha com a GoodCorporation para realizar avaliações de 
impacto sobre os direitos humanos de suas principais unidades de produção no 
Brasil, como parte de sua estratégia global de atuação no tema. Uma empresa 
especializada na avaliação da ética empresarial que ajuda as organizações a 
identificar, prevenir e abordar os impactos sobre os direitos humanos ligados às suas 
atividades e às atividades dos seus parceiros 
 
O objetivo dessas avaliações é apoiar a Yara na identificação e na 
prevenção/remediação de qualquer potencial e/ou real impacto de direitos humanos 
relacionados com suas próprias atividades e as atividades de seus principais 
contratados/fornecedores no local.  
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Princípios de  
Trabalho 

 
 

 

   
 
 
Código  
de Conduta 
 

Direitos Humanos e Trabalhistas 
 
A Yara trabalhamos continuamente para apoiar e aplicar os princípios mencionados no capítulo 
anterior em toda a nossa organização e em nossas relações com nossos fornecedores, empresas 
contratadas, outros Parceiros de Negócios e as comunidades afetadas por nossas operações. 
 
A Yara se atua de forma consistente nos seguintes direitos humanos e trabalhistas: 
 

Trabalho infantil  
Com base nas recomendações da OIT, a Yara não permite que crianças abaixo de 15 anos trabalhem 
nas nossas operações. Existem programas específicos para funções como aprendizes menores de 15 
anos de idade, inclusive monitoramento adicional. Em qualquer cenário, a contratação jamais deverá 
ser feita em detrimento da educação e do desenvolvimento de uma criança ou de seu bem-estar geral. 
 

Trabalho forçado  
Na Yara, não usamos qualquer forma de trabalho forçado em nossas operações de acordo com as 
definições da OIT. A Yara acredita que uma relação de trabalho deve ser escolhida de livre e 
espontânea vontade e sem qualquer tipo de ameaça. 
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Salário e jornada de trabalho equivalentes  
A Yara paga os colaboradores de forma justa pelo trabalho que realizam, independentemente de suas 
crenças ou características pessoais. A remuneração individual do colaborador, consultor ou prestador 
de serviços varia apenas com base no cargo, no desempenho e na competência. Todas as 
remunerações atendem aos requisitos do salário mínimo nacional.  
 
Além disso, a Yara obedece às leis internacionais e nacionais de jornadas de trabalho e períodos de 
descanso.  
 

Liberdade de associação e direito a acordo coletivo  
A Yara reconhece e respeita o direito à liberdade de associação e ao acordo coletivo. Ao operar em 
países nos quais esses direitos, conforme a legislação local, são limitados, procuraremos tomar 
medidas mitigadoras de acordo com as condições da região. Um exemplo disso seria incentivar 
reuniões independentes nas quais os colaboradores possam eleger os membros de um comitê 
representativo, que discutirá questões relacionadas ao trabalho com a gestão. 
 

Pessoas 
 

Um Local de Trabalho Inclusivo e Responsável 
Na Yara, acreditamos que um local de trabalho diversificado e inclusivo, no qual os colaboradores se 
sintam valorizados por sua singularidade e seguros para se manifestar, beneficia nossos negócios. Para 
isso, todos precisam sempre ter um comportamento respeitoso perante os colegas e suas ideias, e isso 
vale também para nossos Parceiros de Negócios. Incentivamos também nossos colaboradores a se 
levantarem contra linguajar, suposições e comportamentos inadequados de forma assertiva e não 
agressiva. 
 

Oportunidades igualitárias 
Na Yara, temos o compromisso de criar um ambiente de trabalho com oportunidades igualitárias, no 
qual a contratação e o desenvolvimento se baseiam na competência (conhecimento, habilidades, 
atitudes), na experiência, nas conquistas e no potencial de cada pessoa. 
 
Não admitimos situações de discriminação, como quando uma pessoa ou um grupo de pessoas são 
considerados menos capazes por causa de sua nacionalidade, associação sindical, etnia, raça, religião, 
idade, sexo, gravidez, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, condição de veterano de 
guerra, soropositivo, deficiência mental ou física, dentre outros casos. 
 
De acordo com a legislação local ou com as normas internacionais, medidas especiais de proteção, 
assistência e melhorias poderão ser concedidas a grupos desfavorecidos. 
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Assédio 
A Yara não tolerará qualquer forma de assédio. Estamos comprometidos em manter um local de 
trabalho sem qualquer tipo de assédio. Embora as definições legais de assédio possam variar de 
acordo com o local, na Yara, o assédio é definido como qualquer comportamento indesejado 
direcionado a uma determinada pessoa e que crie um local de trabalho hostil, intimidante, 
humilhante, degradante ou ofensivo e que, por isso, acabe afetando a dignidade ou o bem-estar 
psicológico de outra pessoa. Ou ainda que interfira ou perturbe o desempenho profissional ou as 
oportunidades profissionais de outra pessoa. 
 
O assédio pode se configurar como um gesto, ser algo verbal, físico, visual, escrito ou ser de natureza 
sexual. Pode ser um fato isolado ou recorrente.  
 

Assédio sexual  
A Yara não tolera qualquer forma de assédio sexual. Assédio sexual podem ser investidas sexuais 
indesejadas, pedidos de favores sexuais e qualquer outro tipo de abuso verbal, físico, escrito ou visual 
de natureza sexual.  
 

Violência  
A Yara não tolera qualquer forma de violência.  
 

Conduta pessoal  
Ao representar a Yara, você deve agir sempre de maneira profissional e responsável em relação a seus 
colegas, aos Parceiros de Negócios da Yara e a todos com os quais você tiver contato em nome da 
Yara. Você não deverá visitar estabelecimentos ou participar de alguma atividade que cause um 
impacto negativo para a Yara. Isto se aplica especialmente a estabelecimentos de exploração sexual e à 
compra de serviços sexuais para você ou outras pessoas, enquanto estiver fazendo negócios para a 
Yara. Você deve agir sempre em conformidade com a legislação local.  
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Código de Conduta  
para os Parceiros de Negócios 
 
Respeito pelas pessoas, direitos humanos e condições adequadas de trabalho 
 
Discriminação 
A Yara leva a questão da discriminação muito a sério. Nós exigimos que todos os colaboradores em 
nossas operações de joint venture sejam tratados com respeito e dignidade, e que a igualdade de 
oportunidades seja baseada somente em mérito, independentemente de raça, cor, religião, sexo, 
idade, país de origem, orientação sexual, estado civil ou defi ciência. Todos os Parceiros de Negócios 
da Yara devem se comprometer a criar um ambiente de trabalho justo e obedecer a todas as leis locais 
aplicáveis a respeito de discriminação nas suas práticas de contratação e emprego. 
 

Trabalho infantil ou forçado 
A Yara não usa trabalho coercitivo, forçado ou escravo, nem permite que alguém o faça em seu 
nome. Todo uso de trabalho infantil pelos Parceiros de Negócios deve obedecer a padrões 
internacionalmente reconhecidos, tais como as diretrizes da UNICEF e da OIT, assim como a 
legislação local. 
 

Liberdade de associação 
A Yara espera que seus Parceiros de Negócios respeitem e defendam a liberdade de associação de seus 
colaboradores em relação a sindicatos ou organizações representativas externas similares. Seus 
colaboradores devem também ter o direito de negociação coletiva conforme as leis e regulamentos 
aplicáveis, assim como o direito do colaborador de escolher não ingressar em um sindicato ou outro 
órgão representativo.  
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Compromisso de  
Ética e Conformidade da Yara 
 

Mapeamento de áreas de risco material 
O trabalho de Ética e Conformidade da Yara concentra-se na redução do risco de perdas comerciais e 
de reputação em uma variedade de áreas, entre elas estão os Direitos Humanos e Integridade dos 
Parceiros de Negócios. 
 

Riscos relacionados a pessoas 
A força de trabalho experiente da Yara é considerada nosso principal ativo para cumprir a missão da 
Yara. A diversidade em nossa força de trabalho nos ajuda a atrair e reter nossos valiosos funcionários, 
o que é crucial para o sucesso da Yara. Temos o compromisso de criar um ambiente de trabalho com 
oportunidades iguais, onde a contratação e o desenvolvimento são baseados nas realizações, 
qualificações e habilidades de cada indivíduo. Não permitimos discriminação ou assédio de qualquer 
forma. 
 

Padrões e recomendações aplicáveis 
Apoiamos os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos, a 
Carta Internacional de Direitos Humanos, as principais convenções da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos. 
 

Governança 
O Diretor de Conformidade da Yara lidera nosso Departamento de Ética e Conformidade. Em 
questões relacionadas à ética e conformidade, incluindo direitos humanos e corrupção, o Diretor de 
Conformidade se reporta ao Conselho de Administração duas vezes por ano, ao Comitê de Auditoria 
e Sustentabilidade trimestral, ao CEO mensalmente (ou em uma base ad hoc, conforme necessário), e 
para o Conselho Executivo Global trimestralmente. 
 

Os Elementos do Programa de Conformidade da Yara 
 

Cultura e tom no topo 
Os diretores e a alta administração da Yara fornecem forte, explícito e visível apoio ao nosso Código 
de Conduta e compromisso com as políticas da empresa contra violações das leis e regulamentos 
trabalhistas.  
 

Gestão de risco & Revisão periódica baseada em risco 
O processo de Gerenciamento de Risco Corporativo da Yara identifica, avalia e gerencia os fatores de 
risco em todas as áreas da empresa, com um departamento de Ética e Conformidade que mantém 
uma avaliação de risco de direitos trabalhistas e conformidade dedicada, que é continuamente 
atualizada. 
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Treinamento e Comunicação 
Implementamos mecanismos projetados para garantir que o Código de Conduta, incluindo todas as 
políticas e procedimentos relevantes, seja comunicado de forma eficaz a todos os diretores, gerentes, 
funcionários e, quando apropriado, Parceiros de Negócios. 
 
As páginas de ética e conformidade do Pulse são um recurso interno que contém informações para 
funcionários e gerentes usarem ao lidar com possíveis dilemas éticos. 

 
Denúncias & Relatórios Internos 
Qualquer pessoa pode relatar um problema anonimamente por meio da Linha Direta de Ética da 
Yara. Está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, em mais de 50 idiomas e o relator pode 
optar por fazer a denúncia por telefone ou preenchendo um formulário online. Ambas as opções 
permitem que o Departamento de Ética e Conformidade se comunique com o denunciante 
anonimamente por meio do provedor de serviços externo. 
 

Due Diligence de Parceiro de Negócios 
Esperamos que todos os nossos Parceiros de Negócios cumpram todas as leis e regulamentações 
relevantes, bem como o Código de Conduta para Parceiros de Negócios da Yara. Isso significa que 
eles devem conduzir seus negócios de acordo com padrões internacionalmente reconhecidos e 
endossados em áreas-chave, como direitos humanos, condições de trabalho, sustentabilidade, ética 
nos negócios e conformidade. A Yara tem o compromisso de trabalhar apenas com parceiros que 
atendam a esses requisitos e, se isso não for feito, poderá ocorrer a interrupção do relacionamento 
comercial. 
 

Monitoramento e teste de eficácia do Programa de Conformidade 
Realizamos análises e testes periódicos do Programa de Conformidade, elaborado para avaliar e 
melhorar sua eficácia na prevenção e detecção de violações de direitos trabalhistas e do Código de 
Conduta. São levados em consideração os desenvolvimentos relevantes no campo e os padrões 
internacionais e da indústria em evolução. 
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Protegendo as pessoas  
e o meio ambiente  
 
Temos orgulho da nossa missão de alimentar o mundo de forma responsável e proteger o planeta. É 
uma ambição que carrega uma enorme responsabilidade com a sociedade e nossos funcionários. 
Queremos ser a melhor e mais segura empresa em nosso setor. 
 

Ficar seguro e saudável na Yara 
Temos a responsabilidade de manter nossos funcionários e contratados seguros. Quando reforçamos 
nossa jornada rumo a zero acidentes, criamos um programa de segurança totalmente novo, diferente 
de tudo em nosso setor. Nos concentramos em treinar nossa equipe e garantir que todos sigam 
padrões, regras e diretrizes. A grande diferença agora é o envolvimento emocional. Construir uma 
cultura de segurança requer propriedade e orgulho em nos comprometermos com nossa ambição de 
zero acidentes. 
 
Criamos esse compromisso por meio de liderança ambiciosa em segurança, engajamento de 
funcionários e contratados e construção de competências. Esperamos que todos os envolvidos sigam 
nossos princípios de segurança, pois eles são a base das nossas iniciativas em segurança. 
 

Política de HESQ da Yara 
A missão da Yara é alimentar o mundo com responsabilidade e proteger o planeta. Por meio dessa 
política, nos comprometemos com a excelência em nossa atuação em HESQ, que está integrada ao 
sucesso de nosso negócio. 
 

Safe by Choice 
Através de um excelente desempenho, pretendemos garantir um elevado nível de segurança aos 
nossos colaboradores, prestadores de serviço e vizinhos. Safe by Choice é o nome que a Yara deu à sua 
jornada rumo a zero ferimentos. Acreditamos firmemente que todas as lesões são evitáveis, que zero é 
possível cultivando uma forte cultura de práticas operacionais seguras. 
 

Gerenciamento de produtos 
Da fábrica ao campo, assumimos a responsabilidade por toda a jornada de nossos produtos. Nosso 
gerenciamento de produtos fornece uma abordagem sistemática para monitorar e revisar a qualidade 
e o manuseio de todos os nossos produtos. 
 

Fichas de dados de segurança (SDS) 
Fornecemos fichas de dados de segurança (SDS ou MSDS) para todos os produtos relevantes em 
todos os mercados. As fichas de dados de segurança incluem informações importantes, como as 
propriedades de cada produto químico; os riscos à saúde, físicos e ambientais; medidas protetoras; e 
precauções de segurança para armazenamento, manuseio e transporte do produto químico. 
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Case Brasil 
 

 
Compromissos formalizados e  
promoção da diversidade e inclusão no 
agronegócio nacional 
 
Desde 2019, a empresa é signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, 
uma iniciativa da ONU Mulher com o intuito de orientar empresas a empoderar e 
promover a equidade de gênero em todas as instâncias do negócio, incluindo a 
cadeia de valores e as comunidades onde atuam. 
 
Além disso, em 2020, a Yara Brasil aderiu à Coalizão Empresarial para Equidade 
Racial e de Gênero e passou também a fazer parte do Fórum de Empresas e Direitos 
LGBTI+ e da Rede Empresarial de Inclusão Social pela empregabilidade da pessoa 
com deficiência (REIS), em uma iniciativa pioneira no setor do agronegócio.  
 
Desde 2016, a companhia tem expandido sua atuação em prol da inclusão e 
diversidade de forma prática, com o objetivo de valorizar, atrair e desenvolver esses 
profissionais e também ter um ambiente diverso, gerando valor aos seus 
stakeholders e em sua cadeia de negócios.  
 
O compromisso foi formalizado publicamente através da promoção de uma live aos 
seus 6,2 mil colaboradores, com atuação em todo o País, destacando a importância 
de debater e priorizar o tema, dentro e fora da empresa.    
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Princípios de  
Meio Ambiente 

 

 

 
 
Código  
de Conduta 
 

Sustentabilidade 
 
No cumprimento de nossa missão e visão, a Yara atualizou a estratégia corporativa, que passou a 
incluir a ambição de se tornar a empresa do futuro em termos de nutrição de plantas. Essa ambição 
foi definida no contexto das constantes mudanças na indústria agrícola global, do aumento da 
concorrência, da crescente influência dos consumidores sobre a cadeia de valor dos alimentos e das 
mudanças climáticas, o que afeta vidas em todo o mundo. 
 
Precisamos estar na vanguarda do desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis e nos tornar 
mais sustentáveis em nossas próprias operações. Devemos ser pioneiros de modelos novos e 
expansíveis a fim de compartilhar nosso conhecimento com mais produtores e clientes. 
 
Precisamos realizar todos os esforços para superarmos a concorrência, mantendo o foco na excelência 
operacional e no melhor desempenho de segurança da categoria. Também precisamos encontrar 
formas novas e inovadoras de monetizar nosso conhecimento para capacitar produtores e clientes 
industriais. 
 
Declaramos a ambição de eliminarmos totalmente nosso impacto climático até 2050 em toda a cadeia 
de valor. Para tanto, faremos uso da nossa posição de liderança para moldar os padrões da indústria e 
criar práticas mais sustentáveis de nutrição de plantas, que tenham como respaldo nossos produtos à 
base de nitrato. Assumiremos um papel ativo no desenvolvimento das metas de emissões para o setor 
de fertilizantes. Acreditamos que sustentabilidade e criação de valor andam de mãos dadas. Portanto, 
a Yara inova com uma finalidade, a saber, a escolha por fazer parte da solução.  
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Proteção  
 
A proteção inclui nossos colaboradores, ativos, reputação e o meio ambiente. Os riscos à segurança 
variam com o tempo e de local para local, e cada colaborador deve entender os riscos locais e ajudar a 
evitá-los e reduzi-los para proteger nossos locais de trabalho e a empresa. A maioria dos riscos e 
ameaças à segurança é gerenciável, o que significa que eles podem ser controlados ou reduzidos, mas 
não desaparecerão. A Yara faz parte da iniciativa Princípios Voluntários de Segurança e Direitos 
Humanos e, por isso, monitora continuamente a situação de proteção global, regional e local para 
entender e implementar medidas preventivas e atenuantes e reduzir riscos.  
 
Medidas de proteção interna e exigências legais externas de proteção que deixem de ser cumpridas 
podem resultar em lesões aos nossos colaboradores, danos a nossas instalações, perda de produção ou 
informações, violação de requisitos legais e, na pior das hipóteses, em morte. Segurança é a nossa 
licença para operar.  
 

Resposta emergencial  
 
A preparação e a resposta emergencial se referem à redução dos impactos aos nossos colaboradores, 
ativos, reputação e o meio ambiente. As ações tomadas nos minutos e horas iniciais de uma 
emergência são essenciais. Um aviso imediato para que os colaboradores evacuem o local, encontrem 
abrigo ou permaneçam onde estão pode salvar vidas. Um alerta rápido interno na empresa 
mobilizará recursos e garantirá a coordenação de esforços para atenuar os riscos. Chamar os serviços 
públicos de emergência, fornecendo as informações completas e corretas, ajudará o atendente a 
enviar os socorristas e os equipamentos certos. Um colaborador treinado para lidar com incidentes 
pode salvar vidas.  
 
O objetivo da preparação e da resposta a emergências é reduzir o impacto das crises sobre nosso 
pessoal, o meio ambiente, nossos ativos e nossa reputação. Na Yara, quem for responsável por uma 
determinada atividade será incumbido da mesma responsabilidade durante uma crise.  
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Código de Conduta  
para os Parceiros de Negócios 
 
Proteção do meio ambiente  
 
A Yara procura constantemente reduzir todos os impactos ambientais resultantes de nossas 
atividades. Os Parceiros de Negócios são estimulados a desenvolver e implementar uma política 
ambiental. Além disso, espera-se que os Parceiros de Negócios operem em cumprimento a todas as 
leis e regulamentos aplicáveis à proteção ambiental. Estimulamos nossos Parceiros de Negócios 
a desenvolver e utilizar tecnologias, produtos e serviços amigáveis ao meio ambiente. 
 

 
Compromisso de  
Ética e Conformidade da Yara 
 

Padrões e recomendações aplicáveis 
Além de cumprir as legislações aplicáveis, a Yara apoia padrões internacionais que tratam, entre 
outras coisas, da sustentabilidade e da proteção ao meio ambiente. Apoiamos o Pacto Global da ONU 
desde fevereiro de 2006. O Pacto Global da ONU trabalha para ajudar as empresas a agir com 
responsabilidade, alinhando suas estratégias e operações com dez princípios sobre direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e anticorrupção. 
 

Protegendo as pessoas  
e o meio ambiente  
 
Nós nos dedicamos a um desempenho excelente em termos de impacto ambiental e nos esforçamos 
para promover os padrões líderes da indústria. 
 

Nosso impacto no meio ambiente 
O uso de fertilizantes de nitrogênio representa uma parte substancial do impacto ambiental potencial 
da agricultura. Terra arável, nutrientes e água são recursos limitados, que devem ser administrados 
com cuidado. A mudança contínua no uso da terra leva a emissões substanciais de gases de efeito 
estufa. Trabalhamos constantemente para alcançar um uso mais eficiente dos recursos, com ênfase 
principal no uso da terra, energia, nutrientes e água. 
 
Apoiamos a meta da ONU para o crescimento da agricultura de forma sustentável. Isso significa 
ajudar os produtores a produzir mais safras na mesma terra com menor impacto ambiental. 
Promovemos as melhores práticas agrícolas, como fertilização balanceada e agricultura de precisão. 
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Nossas opiniões 
 
Um século na produção de fertilizantes e produção de alimentos nos proporcionou um amplo 
conhecimento sobre agricultura, uso de recursos e meio ambiente. Formulamos nossas posições sobre 
vários assuntos com base em fatos como os conhecemos.  
 

Agricultura e clima 
A agricultura é responsável por cerca de um quarto das emissões globais de GEE, mas a agricultura de 
alto rendimento é parte da solução para as mudanças climáticas. Promovemos uma agricultura 
inteligente para o clima para garantir alta produtividade, evitando o esgotamento do solo. 
 

Eficiência do uso da terra 
A crescente demanda por alimentos deve ser atendida melhorando a produtividade nas terras 
agrícolas existentes, e não pela mudança no uso da terra. Isso é essencial para proteger a 
biodiversidade e evitar as emissões de GEE. 
 

Uso de fertilizante 
Acreditamos que a fertilização balanceada é crítica para aumentar a produção agrícola global. 
Apoiamos fortemente a aplicação de sistemas de gestão de nutrientes e ferramentas projetadas para 
aumentar a eficiência do uso de fertilizantes. 
 

Biocombustíveis 
Por meio da intensificação sustentável, a agricultura pode fornecer um suprimento adequado de 
alimentos, fibras e biocombustíveis. Impactos ambientais e questões de segurança alimentar devem, 
entretanto, ser gerenciados com cuidado. 
 

Agricultura orgânica 
Melhorar o desempenho ambiental da agricultura é melhor alcançado combinando nutrientes 
orgânicos, fertilizantes minerais e melhores práticas agrícolas para otimizar o uso das terras 
existentes. 
 

Eficiência no uso da água 
Provamos que uma boa gestão da nutrição da cultura pode reduzir substancialmente o uso de água 
doce na produção agrícola. 
 

Economia circular 
Os princípios da economia circular são uma via para reduzir o desperdício, melhorar a reciclagem de 
nutrientes e estabelecer a simbiose industrial. 
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Política de HESQ da Yara 
 

Meio ambiente  
A Yara usa uma abordagem preventiva para identificar os riscos e tomar medidas preventivas para 
mitigar os danos potenciais às pessoas ou ao meio ambiente. 
 

Recursos 
Vemos o desperdício como um recurso perdido e sempre buscaremos oportunidades de otimização 
de recursos. Operações com eficiência energética são uma prioridade. 
 

Gerenciamento de produtos e conformidade química 
Monitoramos e revisamos sistematicamente a qualidade, o manuseio e o uso de todos os nossos 
produtos, garantindo que os cuidados adequados sejam tomados ao longo de toda a cadeia de valor. 
Reduziremos os riscos associados ao uso indevido do produto. 
 

Reduzindo nossa pegada de carbono 
A declaração da pegada de carbono documenta nosso progresso na redução das emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) de nossas operações. Oferecemos fertilizantes comprovados com nitrato de baixo 
carbono, em grande parte, graças à tecnologia de catalisador que desenvolvemos e instalamos em 
nossas fábricas de ácido nítrico. Reduz significativamente as emissões de óxido nitroso (N2O) - um 
potente gás de efeito estufa (GEE) - da produção de ácido nítrico. Ao combinar nossos fertilizantes de 
baixo carbono com as melhores práticas agrícolas, a pegada de carbono da produção agrícola pode ser 
reduzida significativamente, mantendo a produtividade. 

 
Gerenciamento de produtos 
A gestão de produtos é frequentemente esquecida por nossos seguidores, mas molda a maneira como 
trabalhamos para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Nossas operações são certificadas e 
regularmente auditadas de acordo com os padrões de gerenciamento de produtos. Auditorias 
independentes fornecem evidências de que tomamos os devidos cuidados desde o desenvolvimento 
do produto e a compra de matérias-primas, passando pela produção, armazenamento e distribuição, 
até a venda, entrega e uso. 

 
Soluções ambientais 
Ajudamos nossos clientes a atender padrões ambientais cada vez mais rigorosos em todo o mundo. 
Soluções ambientais é uma das nossas áreas de negócios de crescimento mais rápido. Oferecemos 
soluções completas para redução de óxidos de nitrogênio (NOx) e sulfeto de hidrogênio (H2S) e para 
tratamento de água. Também fornecemos tecnologia de depuração para reduzir as emissões de SOx 
para o setor marítimo. 
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Case Brasil 
 

 
Embalagens sustentáveis por meio de 
soluções inovadoras e seguras 
 
A Yara Brasil vem implementando iniciativas que visam a redução dos impactos das 
embalagens plásticas no setor. Os esforços são para reduzir a dependência de 
matérias-primas não renováveis, diminuir a quantidade de plástico nas embalagens 
atuais sem impactar os produtos e criar alternativas de reciclagem que possibilitam o 
seu reaproveitamento e reprocessamento na cadeia de valor. 
 
Uma das soluções foi a redução da espessura do revestimento interno das Big Bags, 
garantindo a mesma barreira contra água e a mesma qualidade de produto entregues 
ao cliente, mas com uma redução de 850 toneladas de plástico ao ano nas 
embalagens. 
 
Outras soluções buscam o desenvolvimento da cadeia de logística reversa, com a 
coleta, o transporte, o reprocessamento e a reutilização de embalagens e o uso de 
matérias-primas renováveis e recicladas.  
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Princípios  
Anticorrupção 

 

 
 
Código  
de Conduta 
 
Fraude  
 
Uma fraude é definida como uma omissão ou um ato intencional de privar alguém de sua 
propriedade ou deixar de realizar procedimentos ao agir de modo enganoso ou por outros meios 
desleais. Fraude pode incluir, sem se limitar a ameaças internas e externas, qualquer desvio de fundos 
ou ativos, roubo e furto, qualquer forma de corrupção, incluindo pagamentos facilitadores, 
manipulação de demonstrações financeiras e violações de leis, regulamentações ou dos 
procedimentos da Yara que deixam de ser reportadas.  
 
A Yara não tolera nenhum tipo de fraude e se opõe proativamente a todas as suas formas, agindo para 
identificar e mitigar os riscos de fraude em nossas atividades. Reconhecemos que a fraude é o meio 
pelo qual demais irregularidades, incluindo a corrupção, são praticadas. 
 

Políticas Anticorrupção 
 
A Yara pratica a tolerância zero para qualquer forma de corrupção. 
 
A Transparência Internacional define corrupção como "o abuso do poder confiado para ganho 
privado". Outra definição possível é ver a corrupção como "escolher o interesse pessoal em 
detrimento do interesse profissional". De acordo com a lei norueguesa, a corrupção é a obtenção de 
vantagem indevida por força do cargo ou posição ocupada. 
 
De um modo geral, uma vantagem é considerada indevida se ela puder influenciar ou ser percebida 
como um modo de influenciar a capacidade do receptor em tomar decisões de negócio objetivas. A 
vantagem indevida não necessariamente precisa fazer com que o receptor aja de uma determinada 
forma; basta que ela seja percebida como uma forma de influência sobre ele. Vale observar também 
que tanto o oferecer quanto o receber uma vantagem indevida são atitudes tratadas da mesma forma 
neste contexto. 
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Exemplos de vantagens indevidas incluem dinheiro, presentes de valor ou oferecidos com frequência, 
viagens longas e luxuosas ou participações em eventos esportivos ou culturais. Os receptores dessas 
vantagens indevidas podem ser a própria pessoa, seus amigos ou familiares. Há outros exemplos mais 
indiretos, como empréstimo a juros baixos, promessa de emprego no futuro, "dar um jeitinho", 
"fazer favores" etc. Subornos e pagamentos facilitadores são tipos de corrupção, enquanto conflitos 
de interesse, presentes, ofertas de hospitalidade e pagamento de despesas podem constituir ou levar à 
corrupção, dependendo das circunstâncias. 
 

Conflitos de interesse 
 
Os conflitos de interesse surgem quando os interesses pessoais de alguém interferem ou parecem 
interferir com os interesses da Yara. Abertura e transparência são cruciais para lidar com conflitos de 
interesse reais, potenciais ou percebidos. Todas essas três situações devem ser tratadas de maneira 
similar. Um conflito de interesse percebido ocorre quando uma pessoa sem conhecimento da relação 
ou situação real pode interpretá-la como um conflito. 
 
Reconhecemos que conflitos de interesse podem levar à corrupção e, portanto, estamos determinados 
a mitigar todos eles nas operações da Yara. Espera-se que você se abstenha de qualquer processo de 
decisão relacionado a um conflito de interesse real ou potencial. 
 

Hospitalidade, Presentes e Despesas 
 
Na Yara, preferimos não oferecer nem receber presentes. Hospitalidade, presentes e despesas que 
possam afetar ou ser vistos como um modo de se influenciar o resultado de transações comerciais são 
proibidos, pois podem ser usados para encobrir um suborno. Você sempre deverá basear as suas 
decisões de negócios na objetividade e na lealdade à Yara e não na lealdade pessoal ou em 
preferências. 
 
Sempre faça uso do bom senso e considere a reputação de integridade da Yara como orientação 
maior. Deve haver abertura e transparência em relação a hospitalidade, despesas e presentes, os quais 
devem refletir os valores e o propósito comercial da Yara, bem como a ocasião. Todos os presentes e 
hospitalidade devem ser registrados com precisão nos arquivos da Yara. 
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Código de Conduta  
para os Parceiros de Negócios 
 
Ética e integridade profissional 
 

Suborno e corrupção 
A Yara espera que seus Parceiros de Negócios defendam os mais altos padrões de ética profissional, 
respeitem as leis locais e não se envolvam em nenhum tipo de corrupção, suborno, fraude ou 
extorsão. A Yara considera pagamentos facilitadores uma forma de corrupção e se compromete a 
abolir tais pagamentos. 
 

Lavagem de dinheiro 
A Yara conduz seus negócios com elevada integridade e dentro dos limites da lei. Nós não 
permitiremos que nossos Parceiros de Negócios tolerem ou apoiem lavagem de dinheiro de qualquer 
forma e em qualquer lugar em nome da Yara. 
 

Presentes e entretenimento 
Colaboradores da Yara não podem dar ou aceitar presentes acima do valor de US$ 75 sem autorização 
expressa por escrito do seu gerente. 
 

Concorrência justa 
A Yara proíbe, terminantemente, acordos ou conduta anticompetitivos, incluindo, entre outros, 
combinar preços, restringir a oferta de produtos ou serviços, manipulação de licitações e divisão de 
mercado. Nós exigimos que nossos Parceiros de Negócios se comprometam com concorrência livre e 
justa e obedeçam às leis e regulamentos de concorrência. 
 

Conflitos de interesses 
A Yara espera que seus colaboradores e Parceiros de Negócios identifiquem e busquem, 
imediatamente, a solução de situações onde haja um real conflito de interesses, ou mesmo a 
aparência de um conflito de interesses. 
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Compromisso de  
Ética e Conformidade da Yara 
 

Mapeamento de áreas de risco material 
O trabalho de Ética e Conformidade da Yara concentra-se na redução do risco de perdas comerciais e 
de reputação em uma variedade de áreas, entre elas está a Integridade dos Negócios. 
 

Fraude 
Fraude é definida como qualquer ato ou omissão intencional para privar outra pessoa de propriedade 
ou para contornar o procedimento por engano ou outros meios injustos. 
 
A Yara tem tolerância zero para fraudes e nós a combatemos de forma proativa em todas as suas 
formas. Atuamos para identificar e mitigar riscos de fraude em nossas atividades por meio de extensos 
controles internos, investigações, conscientização e construção de cultura, auditorias e trabalho de 
detecção, incluindo análise de dados. 
 

Corrupção 
A corrupção ocorre quando uma pessoa solicita, recebe ou aceita uma oferta de uma vantagem ou 
recompensa indevida em virtude de seu cargo, cargo ou atribuição. 
 
A Yara tem tolerância zero para qualquer forma de corrupção. Consideramos os pagamentos de 
facilitação uma forma de corrupção e temos uma política de tolerância zero em relação a esses 
pagamentos. 
 

Leis e regulamentos relevantes 
 
Com instalações de produção em seis continentes, operações em mais de 60 países e vendas de 
produtos para aproximadamente 160 países, a Yara e nossos funcionários estão sujeitos a várias 
legislações anticorrupção. Como a Yara está sediada na Noruega, devemos obedecer às leis 
norueguesas e também cumprir as leis locais em vigor nos países onde a Yara opera. 
 

O Código Penal norueguês 
O Código Penal norueguês se aplica a todas as empresas e indivíduos que agem em nome da Yara, 
independentemente de sua nacionalidade e do país no qual fazem negócios. 
 

Lei de Suborno do Reino Unido 
A Yara possui vários sites no Reino Unido (Reino Unido) a partir dos quais operamos. A Lei de 
Suborno do Reino Unido (2010) (a Lei) contém duas ofensas gerais que abrangem a oferta, promessa 
ou concessão de suborno (suborno ativo) e a solicitação, concordando com receber ou aceitar um 
suborno (suborno passivo). 
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Lei de Práticas de Corrupção no Exterior 
Nos Estados Unidos (EUA), a Yara opera através da Yara North America, Inc., que é uma subsidiária 
integral da Yara International ASA. O Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) torna ilegal para certas 
classes de pessoas e entidades fazer pagamentos a estrangeiros funcionários do governo para auxiliar 
na obtenção ou manutenção de negócios. 
 

Lei da Empresa Limpa Brasileira 
A Yara tem uma presença significativa no Brasil com unidades de produção, vendas e escritórios de 
suporte em todo o país. A lei anticorrupção do Brasil no. 12.846, também conhecido como "Lei da 
Empresa Limpa" entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014. 
 
As disposições da Lei aplicam-se a pessoas físicas, bem como entidades empresariais, incluindo 
empresas estrangeiras com sede, filial ou representação no Brasil, e os sujeita a sanções civis e 
administrativas por 'atos lesivos contra a administração pública brasileira e estrangeira' . O termo 
'administração pública estrangeira' refere-se a "agências e entidades governamentais ou 
representações diplomáticas de um país estrangeiro, em qualquer nível ou esfera de governo, bem 
como entidades legais controladas, direta ou indiretamente, pelo governo de um país estrangeiro." 
 

Padrões e recomendações aplicáveis 
 
Apoiamos o Pacto Global da ONU desde fevereiro de 20065 e somos signatários de sua Chamada à 
Ação Anticorrupção. O Pacto Global da ONU trabalha para ajudar as empresas a agirem com 
responsabilidade, alinhando suas estratégias e operações com dez princípios sobre direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. 
 
Apoiamos os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos Humanos e as 
Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais.6 As diretrizes da OCDE são recomendações 
dirigidas por governos a empresas multinacionais que operam em ou de países aderentes. As 
diretrizes fornecem princípios e padrões voluntários para uma conduta comercial responsável em 
várias áreas, incluindo o combate ao suborno. 
 

Ética e Conformidade na Yara 
 

Nossos valores e cultura 
Dedicamo-nos a conduzir nossos negócios de acordo com nosso Código de Conduta e Programa de 
Conformidade, bem como com os princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, 
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. 
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Governança 
Uma governança corporativa transparente e sólida é a chave para alinhar os interesses dos acionistas, 
da administração, dos funcionários e de outras partes interessadas. A Yara acredita que a boa 
governança corporativa impulsiona a criação de valor e promove uma conduta empresarial 
sustentável. 
 
O Diretor de Conformidade da Yara lidera nosso Departamento de Ética e Conformidade. Em 
questões relacionadas à ética e conformidade, incluindo direitos humanos e corrupção, o Diretor de 
Conformidade se reporta ao Conselho de Administração duas vezes por ano, ao Comitê de Auditoria 
e Sustentabilidade trimestral, ao CEO mensalmente (ou em uma base ad hoc, conforme necessário), e 
para o Conselho Executivo Global trimestralmente. 
 

Políticas e procedimentos anticorrupção 
 
Nós desenvolvemos e promulgamos claramente articulados e políticas corporativas visíveis contra 
violações de anticorrupção legislação. Várias políticas destinadas a reduzir a perspectiva de violações 
inclui conflitos de interesse, presentes, hospitalidade e entretenimento, viagens, contribuições 
políticas, doações de caridade, patrocínios, pagamentos de facilitação e manutenção de registros. 
 

Denúncia 
Encorajamos todos a falar por meio de nossos diversos canais de denúncia sempre que 
testemunharem algo suspeito. Isso também inclui o público. Todas as denúncias são tratadas com a 
máxima discrição, e não toleramos qualquer retaliação contra quem nos contata de boa fé. 
 

Investigação interna 
Procedimento corporativo para estabelecer um processo padronizado, estruturado e eficaz para 
investigações que institua os direitos e proteções garantidas dos envolvidos, garanta a 
confidencialidade para todas as partes, assegure a eficácia e consistência no tratamento das denúncias; 
e proporcione excelência operacional em recursos de investigação. 
 

Política Disciplinar 
Documento corporativo que visa descrever as ações disciplinares que devem ser tomadas quando 
alguém violar o Código de Conduta, políticas, procedimentos ou processos da Yara ou leis nacionais 
ou locais aplicáveis. 
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Case Brasil 
 

 
Anticorrupção inserida  
nas cláusulas contratuais  
 
A Yara Brasil aborda questões anticorrupção em cláusulas padrões e específicas, 
exigindo, por exemplo, o cumprimento a todo tempo, com todos os regulamentos, 
leis e legislações aplicáveis, incluindo o Foreign Corrupt Practices Act e a lei 
anticorrupção brasileira (Lei nº 2.846/2013), assim como a qualquer outra lei 
antissuborno, lei anticorrupção ou lei sobre conflitos de interesses aplicável. 
 
Além disso, estabelece regras anticorrupção, onde o contratado deve declarar seu 
integral conhecimento acerca dos termos e consequências advindas da Lei 12.846 de 
1º de agosto de 2013, garantindo que atua no estrito cumprimento da mesma. 
  
Se responsabilizando, exclusiva e integralmente, por qualquer ato seu, e de seus 
funcionários e prepostos, que se enquadre em qualquer das condutas definidas como 
lesivas à administração pública ou aos negócios da Yara.  
 
O descumprimento de quaisquer dos preceitos constantes da legislação anticorrupção 
e das cláusulas contratualmente estabelecidas, ensejará a resolução imediata e não 
indenizada do contrato.  
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Case Brasil 
 

 
Atuação e combate  
aos impactos da COVID-19 no país  
 
Em um ano marcado pelos desafios impostos por uma pandemia global, a Yara 
Brasil atuou diretamente para mitigar os impactos na sociedade e impulsionar a 
retomada da economia. 
 
Por meio de iniciativas focadas no desenvolvimento local, na agricultura inclusiva, 
na segurança alimentar e na educação e infraestrutura de saúde, a empresa investiu 
R$ 5 milhões em todo o território nacional, somente no ano de 2020. Para a 
companhia, tão importante quanto atenuar uma crise sem precedentes nos 
municípios foi colaborar com a retomada econômica especialmente nas 
comunidades em que está inserida, com operações ou atuação comercial. 
 
Foram 53 municípios beneficiados, em 10 diferentes estados do Brasil. Entre suas 
diversas iniciativas a Yara Brasil proporcionou a doação de 323 toneladas de 
alimentos, sendo 60% deles de alimentos frescos, frutas e vegetais, para comunidades 
carentes, favorecendo mais de 45 mil famílias. A aquisição desses alimentos para 
doação gerou mais de R$ 600 mil em renda para os produtores e beneficiou, direta e 
indiretamente, cerca de 5 mil pequenos agricultores.  
 
Outras ações incluem a oferta de treinamentos e conteúdo de apoio para a 
capacitação de 4 mil pequenos e familiares empreendedores do agronegócio, 10 mil 
pequenas e médias empresas, e cerca de 30 mil professores, técnicos e gestores 
educacionais. 
 
     


