
 

 
Qualquer violação ou preocupação relacionada à conduta dos colaboradores da Yara, de seus consultores ou contratados ou ainda de qualquer um de nossos 
Parceiros de Negócios, deve ser reportada imediatamente para o Departamento de Ética e Conformidade da Yara, através do e-mail ethics@yara.com 
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1. Respeito pelas pessoas, pelos direitos 

humanos e por condições de trabalho 
apropriadas 

•  Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável 
A Yara espera que os colaboradores de seus 
Parceiros de Negócios tenham um ambiente 
de trabalho seguro e saudável e que esteja em 
conformidade com as normas internacionais e 
a legislação nacional. 
 

•  Discriminação 
A Yara leva muito a sério a questão da 
discriminação. Exigimos que todos os 
colaboradores envolvidos em nossas 
operações de joint venture sejam tratados com 
respeito e dignidade e que a igualdade de 
oportunidades baseie-se exclusivamente no 
mérito, independentemente de raça, cor, 
religião, sexo, idade, nacionalidade, orientação 
sexual, estado civil ou deficiência. Os 
Parceiros de Negócios da Yara devem 
assumir o compromisso de criar um ambiente 
de trabalho justo e cumprir todas as leis locais 
aplicáveis relacionadas à discriminação na 
contratação e às práticas empregatícias. Isso 
inclui pagamento equivalente por trabalho 
equivalente e outras iniciativas destinadas a 
evitar violações de mão de obra ou efeitos 
indesejados dessas violações. 
 

•  Trabalho Infantil ou Forçado 
 A Yara não usará trabalho involuntário e 

trabalho forçado nem aceitará que alguém 
faça isso em seu nome. Qualquer uso de 
trabalho infantil por parte dos Parceiros de 
Negócios deve estar em conformidade com as 
normas reconhecidas internacionalmente, tais 
como as diretrizes da UNICEF e da ILO, bem 
como com a legislação local. 

•  Liberdade de Associação e Dissídio 
Coletivo  
A Yara espera que seus Parceiros de 
Negócios respeitem e defendam o direito à 
liberdade de associação de seus 
colaboradores que envolva sindicatos ou 
organizações externas de representação 
similares. Seus colaboradores devem ter o 
direito à negociação coletiva conforme as leis 
e os regulamentos aplicáveis, bem como o  

 
direito de optar por não aderir a um sindicato 
ou a outro órgão representante. 
 

2. Proteção do Meio Ambiente 
 
• Impacto ambiental 
 Os Parceiros de Negócios são incentivados a 

desenvolver e implementar uma política 
ambiental e a trabalhar em conformidade com 
todas as leis e todos os regulamentos 
aplicáveis relacionados à proteção ambiental. 
A Yara incentiva os Parceiros de Negócios a 
desenvolver e utilizar tecnologias, produtos e 
serviços que respeitem o meio ambiente. 

 
3. Ética e Integridade dos Negócios 

• Suborno e Corrupção 
A Yara espera que seus Parceiros de 
Negócios defendam os mais elevados padrões 
de ética empresarial, respeitem as leis locais e 
não se envolvam em qualquer forma de 
corrupção, suborno, fraude, pagamentos 
facilitadores, propinas, gratificações ilegais ou 
extorsão. A Yara considera os pagamentos 
facilitadores como uma forma de corrupção e 
pratica a política de tolerância zero para esse 
tipo de pagamento. 
 

• Lavagem de Dinheiro 
A Yara conduz seus negócios com alta 
integridade e dentro dos limites da lei e 
regulamentações. Não permitiremos que 
nossos Parceiros de Negócios compactuem 
com a lavagem de dinheiro ou apoiem esse 
tipo de atividade em nome da Yara, 
independentemente de como ou onde o 
façam.  
 

• Presentes Corporativos e Hospitalidade 
•  

 A regra primordial da Yara é que preferimos 
não dar ou receber presentes. Os 
colaboradores da Yara não podem dar ou 
aceitar presentes com valor superior a US$ 75 
sem autorização expressa por escrito de seu 
gestor. Os colaboradores da Yara não 
tentarão influenciar outras pessoas nem serão 
influenciados por outras pessoas ao dar ou 
receber presentes e/ou hospitalidade. 

 

 
• Concorrência Justa 

A Yara proíbe terminantemente condutas ou 
acordos que restrinjam a concorrência, 
incluindo, fixação de preços, restrição do 
fornecimento de bens ou serviços, licitação 
fraudulenta e partilha de mercado. Exigimos 
que nossos Parceiros de Negócios se 
comprometam com a concorrência livre e justa 
e cumpram as leis e os regulamentos de 
concorrência relevantes. 
 

• Informações Confidenciais 
A Yara dedica-se a proteger informações 
confidenciais, sensíveis e pessoais. Espera-se 
que os Parceiros de Negócios cumpram todas 
as leis e todos os regulamentos aplicáveis que 
regem a proteção, o uso e a divulgação de 
informações pessoais, confidenciais e de 
propriedade da Yara. 
 

•  Conflitos de Interesse 
A Yara espera que seus colaboradores e 
Parceiros de Negócios relatem e lidem 
imediatamente com situações em que exista 
um conflito de interesse real, potencial ou 
percebido, ou mesmo em que haja suspeita de 
conflito de interesse. 
 

4.  Uso Indevido de Produtos 

• De acordo com nosso sólido compromisso e 
adesão às obrigações legais e regulamentares 
aplicáveis, a Yara não tolerará o uso indevido 
de nossos produtos para fins ilegais. Isso 
inclui, entre outros, o uso indevido de produtos 
finalizados, intermediários e matérias-primas 
para produção de drogas ou explosivos 
ilegais. Em nossa determinação de fortalecer 
as estruturas jurídicas e regulamentares, a 
Yara está continuamente aumentando a 
conscientização de seus Parceiros de 
Negócios sobre suas obrigações de 
implementação de sistemas de monitoramento 
adequado dentro de suas cadeias de 
suprimentos, a fim de garantir que o uso 
indevido seja impedido ou possa ser detectado 
e corrigido imediatamente. 

 

Cada um dos Parceiros de Negócios da Yara, incluindo fornecedores, distribuidores, agentes, revendedores e parceiros de joint venture, clientes e parceiros estratégicos, 
é reconhecido como um membro importante da equipe global que contribui para o sucesso da Yara. Nosso objetivo é desenvolver relacionamentos com Parceiros de 
Negócios que compartilhem valores corporativos semelhantes aos da Yara, além de conduzir negócios de maneira ética. 

A Yara apoia os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e as normas endossadas internacionalmente em áreas principais, tais como direitos 
humanos internacionais, ética empresarial e condições trabalhistas. A Yara espera que seus Parceiros de Negócios mantenham padrões semelhantes e exijam o mesmo 
de seu próprio conjunto de Parceiros de Negócios, especialmente aqueles que conduzam negócios para a Yara. A Yara espera que seus Parceiros de Negócios 
existentes notifiquem imediatamente qualquer suspeita ou preocupação sobre violações, ou qualquer outra não conformidade com os padrões estabelecidos neste 
documento, permitindo a verificação conjunta de fatos e a remediação. Isso se aplica tanto aos Parceiros de Negócios da Yara quanto aos seus subcontratados. 

O descumprimento deste Código de Conduta por parte dos Parceiros de Negócios da Yara pode resultar na descontinuidade do relacionamento de negócios, com direito 
a rescisão imediata. Consulte www.yara.com para obter detalhes sobre a linha direta da Yara e a equipe de Ética e Conformidade.. 


