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Nos negócios ou na vida em geral, muitas vezes existem tentações 
de usar um ‘caminho mais curto’, de ser ‘um pouco flexível’, de ser 
‘pragmático’, que geralmente são eufemismos para comprometer 
a integridade. Quando tudo vai bem, é fácil ignorar tais tentações. 
Mas, quando alguém está sob pressão e existem metas difíceis para 
alcançar, pode haver uma tentação de alcançá-las comprometendo 
os padrões.

Isso nunca vale a pena.

Na Tate & Lyle, acreditamos em fazer o que é correto, não importa 
o que seja. Na maioria das vezes sabemos instintivamente o que é 
certo e o que não é. Nossa regra geral é: se algo não parece certo, 
não faça. Mas algumas vezes podem existir áreas obscuras e, se 
você não tiver certeza, deve perguntar. Se você notar alguma coisa 
que parece errada, deverá denunciar esse fato.

Este Código de Ética é um guia para ajudar você a fazer negócios da 
maneira correta. Leia-o com atenção para entender o que é exigido 
de todos nós como funcionários e parceiros da Tate & Lyle.

A Integridade é um dos nossos Valores Fundamentais e nunca 
devemos comprometê-la.

Javed Ahmed
Diretor Executivo 
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A quem se aplica o Código?

O código se aplica a todos os 
funcionários e parceiros de negócios da 
Tate & Lyle. Os parceiros de negócios são 
todos aqueles que trabalham conosco, 
ou em nosso nome, como fornecedores, 
agentes, representantes, distribuidores, 
subcontratados e consultores. 

A Tate & Lyle está exposta aos mesmos 
problemas de responsabilidade ou danos 
à reputação por atividades ilegais, sejam 
elas cometidas por um parceiro de 
negócios atuando em nome da empresa 
ou cometidas por um funcionário.

Também procuramos aplicar este Código 
àquelas operações em que temos uma 
participação de 50% ou mais ou em que 
temos controle de gerenciamento. 

Seção 1

Apresentação do código

A Tate & Lyle se dedica em fazer negócios da maneira 
correta. Há mais de um século mantemos altos padrões de 
comportamento responsável e ético nas nossas operações e 
esperamos uma dedicação semelhante por parte dos nossos 
parceiros de negócios. Nosso Código de Ética é baseado 
em nossos Valores Fundamentais de segurança, integridade 
e respeito. Ele contém orientação sobre o que fazer e 
como devemos nos comportar para garantir que todos que 
trabalham conosco e para nós não tenham dúvidas sobre o 
que ‘a maneira correta’ significa na Tate & Lyle.

Como o Código está relacionado  
a leis e regulamentos locais? 

A Tate & Lyle opera em muitos países 
em todo o mundo e existem diferenças 
significativas na cultura, legislação 
e ambiente político. Como nível 
mínimo, respeitamos todas as leis e 
regulamentos, restrições comerciais e 
sanções aplicáveis em qualquer lugar 
em que operamos. Se a legislação 
local exigir um padrão mais alto que o 
Código, a legislação local sempre será 
aplicada. Nos casos em que houver leis 
conflitantes com o nosso Código, obtenha 
orientação do Departamento Jurídico.

Quais são as responsabilidades  
da empresa?

O Diretor Executivo e a nossa Diretoria 
são, em última instância, responsáveis 
pela implementação do Código. Os 
gerentes de negócios são responsáveis 
por comunicar o Código a funcionários 
e parceiros de negócios, oferecer 
treinamento quando for necessário e 
monitorar e auditar a implementação do 
Código. Os diretores das nossas divisões 
de negócios e o Conselho Geral prestam 
contas anualmente à Diretoria com relação 
à conformidade. 

Quais são nossas responsabilidade 
como pessoas?

Todos nós somos responsáveis por nos 
comportarmos de modo ético e nosso 
Código contém orientação para nos 
ajudar a agir assim. Todos os funcionários 
devem conhecer o Código e aplicá-lo 
todos os dias. Isso implica fazer com que 
ele não se limite a ser apenas palavras 
em um documento. Os princípios contidos 
neste Código são ingredientes essenciais 
do modo como fazemos negócios, não 
importando quem nós somos ou onde 
trabalhamos. Você encontrará orientação 
sobre como tomar uma decisão ética na 
Seção 12. 

Se constatarmos um comportamento 
antiético por parte de um colega ou 
parceiro de negócios, temos a obrigação 
de denunciá-lo. A omissão não é 
admissível. A Tate & Lyle não tolera 
retaliações de nenhum tipo contra um 
funcionário que tenha denunciado de 
boa-fé uma infração real ou presumida 
deste Código. Consulte a Seção 13 para 
saber como relatar uma preocupação.

 



O que acontece se nós, como pessoas, 
não cumprirmos o Código?

Deixar de cumprir o código pode ter 
consequências muito sérias, tanto para 
a Empresa como para as pessoas 
envolvidas. Dependendo da infração,  
isso pode resultar em ação disciplinar,  
que pode chegar à demissão. Além disso, 
isso pode resultar em pesadas multas 
para a empresa.

Embaixadores de Ética 

Em todo o Grupo, temos Embaixadores 
de Ética que ajudam a implementar o 
Código nos locais em que trabalham. 
Os Embaixadores de Ética trabalham 
com o Diretor Global de Ética e gerentes 
seniores para garantir que cumpramos o 
Código em qualquer lugar e com quem 
quer que façamos negócios. 

Uma lista de Embaixadores pode ser 
encontrada na TaLnet, na seção de Ética.
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Problema

Os governos de todo o mundo têm leis 
antissuborno, muitas das quais dão a eles 
jurisdição sobre pessoas e empresas além 
de suas fronteiras nacionais. Como uma 
empresa global, estamos sujeitos a essas leis 
em qualquer lugar onde façamos negócios. 
O cumprimento das leis e regulamentos 
locais nem sempre evita uma ação legal em 
outro local. Temos que garantir que temos 
conhecimento de todas as leis e regulamentos 
aplicáveis e as cumprimos. 

O descumprimento das leis antissuborno 
pode resultar em:

•  A Tate & Lyle pode ser responsabilizada 
por crimes cometidos por funcionários 
ou parceiros de negócios e pela nossa 
própria omissão em colocar em prática 
procedimentos adequados para evitar a 
corrupção, resultando em pesadas multas.

•  O funcionário ou parceiro de negócios 
envolvido pode ser pessoalmente 

responsável, o que pode acarretar multas 
ou prisão

•  Sérios danos à reputação

Orientação 

•  Cumpra todas as leis e regulamentos que 
proíbem suborno e faça todo o possível 
para garantir que nossos parceiros de 
negócios façam o mesmo

•  Você ou qualquer parceiro de negócios 
nunca deve oferecer, dar, aceitar ou 
receber suborno de nenhum tipo, direta ou 
indiretamente

•  Se você se encontrar em uma situação em 
que esteja sendo exigido um pagamento 
destinado a garantir que uma pessoa 
cumpra suas obrigações profissionais de 

Seção 2

Suborno

Suborno é o ato de dar ou receber alguma coisa de valor (como 
dinheiro, presentes, empréstimos, recompensas, favores), seja 
diretamente ou através de qualquer tipo de intermediário, em troca  
de vantagens ou influências indevidas. Não participamos de suborno 
de nenhum tipo, nem tampouco o aprovamos. 

Seção 1 Apresentação do Código continuação

integridade

Lista de verificação
• Conheça o Código
•  Aplique-o em tudo o que 

você faz, todos os dias
•  Se não tiver certeza sobre 

o que fazer, pergunte.
•  Sempre faça o que é 

correto, não importa o 
que seja



modo apropriado e diligente (ou seja, faça o 
que já é obrigado a fazer como parte de seu 
trabalho) não faça o pagamento e entre em 
contato imediatamente com o Departamento 
Jurídico. Isso é conhecido como ‘pagamento 
de facilitação’ e é um suborno 

•  Verifique os antecedentes para ter tanta 
confiança quanto possível de que um 
futuro parceiro de negócios corresponde 
aos altos padrões de comportamento ético 
que esperamos de todos que agem em 
nosso nome. Mais orientações sobre isso 
podem ser encontradas em seus 
processos locais de levantamento de 
informações com relação a terceiros 

•  Sempre denuncie qualquer oferta ou 
exigência de suborno, mesmo que 
pequena, para um gerente sênior 
apropriado e para o Departamento Jurídico

06 TATE & LYLE Código de Ética Código de Ética TATE & LYLE 07

Seção 2 Suborno continuação

Problema

Algumas informações confidenciais que, 
por exemplo, se referem a fusões e 
aquisições ou resultados da empresa, 
podem influenciar os preços.

O uso ou tratamento não apropriado 
ou não autorizado de informações 
confidenciais pode ser danoso à empresa 
e pode afetar o desempenho operacional 
e financeiro da Tate & Lyle. Somos 
obrigados por várias leis e frequentemente 
por contrato a proteger informações 
confidenciais de terceiros reveladas a nós 
em boa-fé.

Orientação

Nós cumprimos todas as leis e 
regulamentos aplicáveis que protegem 
informações confidenciais. Entre elas 
estão leis de proteção de dados pessoas 
e a proteção do direito à privacidade. Para 
proteger informações confidenciais, você 
deve:

•  Somente revelar informações 
confidenciais para pessoas que tenham 
uma necessidade legítima relativa a 
negócios para conhecê-las 

•  Não revelar informações confidenciais 
para ninguém de fora da Tate & Lyle a 
menos que tenha autorização interna 
para agir assim e o destinatário 
tenha assinado um acordo de 
confidencialidade apropriado 

•  Ter cuidado para não deixar 
informações confidenciais em locais 
onde possam ser encontradas por 
outras pessoas 

•  Evitar discutir ou lidar com informações 
confidenciais em um local público 
onde a conversa possa ser ouvida 
ou os dados possam ser revelados 
acidentalmente

•  Ter o cuidado de não revelar 
informações confidenciais de um  
ex-funcionário sem a autorização dele

Seção 3

Confidencialidade

Certas informações confidenciais são essenciais para o 
sucesso de uma empresa em um mercado competitivo e, por 
esse motivo, devem ser protegidas. Todos os funcionários 
devem tomar medidas apropriadas para proteger a 
confidencialidade das informações da empresa e respeitar as 
informações confidenciais que pertencem a outras pessoas.

Bandeiras vermelhas

•  As transações em que dinheiro ou bens 
sejam passados a uma autoridade 
pública por intermédio de um consultor ou 
representante

•  O uso de consultores ou representantes 
intimamente ligados ao governo ou um 
partido político do país em que atuamos 

•  Presentes, gratificações ou entretenimento 
oferecidos a autoridades governamentais, 
membros graduados de partidos políticos, 
candidatos a cargos públicos ou suas 
respectivas famílias

•  Pagamentos indiretos a clientes, 
autoridades governamentais ou suas 
famílias

•  Pedidos de comissões, retenções ou 
outras taxas com valores mais altos que  
os usuais

•  Pedidos de compensação 
desproporcionais aos serviços oferecidos

Perguntas fundamentais – é suborno  
ou não?

•  Uma vantagem que me é oferecida faria 
com que eu me sentisse obrigado a agir de 
certo modo ou a alterar o meu 
comportamento?

•  O benefício que estou oferecendo poderia 
influenciar ou causar a impressão de 
influenciar minha objetividade ou a da 
pessoa que o recebe?

•  Como beneficiário de uma vantagem, minha 
habilidade de executar devidamente meu 
trabalho ficaria comprometida?
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Se você for envolvido em atividades de 
fusão e aquisição para a Tate & Lyle, 
seu nome será adicionado à lista ‘in the 
know’ (ITK) e você será informado de 
suas responsabilidades com relação a 
confidencialidade.

O que são informações confidenciais?

A seguir estão alguns exemplos dos tipos 
de informações confidenciais mais comuns, 
embora a lista não seja exaustiva:

•  Segredos comerciais e know-how

•  Patentes pendentes e marcas comerciais

•  Informações financeiras e resultados da 
empresa antes da sua publicação

•  Ideias de negócios, processos, planos, 
propostas

•  Informações sobre capacidade e 
produção

•  Marketing ou previsões e estratégias de 
vendas

•  Informações sobre clientes

•  Listas de preços

•  Estratégias de negócios

•  Dados de fornecedores

•  Oportunidades de negócios

•  Tecnologia e informações de pesquisa e 
desenvolvimento

•  Registros/dados pessoais de funcionários

•  Informações sobre aquisições e 
alienações

•  Informações relativas a disputas judiciais

Seção 3 Confidencialidade continuação

Problema

Um conflito de interesses em potencial 
ocorre quando nos encontramos em uma 
situação em que dois ou mais interesses 
são conflitantes e a nossa capacidade de 
tomar decisões objetivas ou imparciais 
pode ser prejudicada. Todos nós devemos 
ter cuidado ao realizar atividades para a 
Empresa e devemos ser abertos e francos 
quando houver a possibilidade de ocorrer 
um conflito de interesses.

Orientação

•  Negociações com parentes, fora do 
trabalho ou atividades, investimentos 
e combinações particulares com 
fornecedores podem ser fontes de 
conflitos de interesses.

•  Os conflitos de interesses em potencial 
devem ser evitados ou, se isso for 
inevitável, devem ser tratados de 
modo aberto e transparente e com a 
aprovação por escrito do seu gerente.

•  Comunique imediatamente ao seu 
gerente e/ou Departamento Jurídico 
qualquer conflito de interesses em 
potencial; discuta-o abertamente e 
registre-o por escrito para consultas 
futuras. 

•  Depois de ter comunicado um conflito 
de interesses, abstenha-se de tomar 
decisões até que o conflito tenha sido 
resolvido. Em alguns casos, pode ser 
necessário deixar de executar qualquer 
trabalho relativo à respectiva transação.

•  Todas as conversas e decisões relativas 
a um conflito de interesses serão 
consideradas registros e, portanto, serão 
redigidas em minutas e devidamente 
arquivadas.

Seção 4

Conflitos de Interesse

Os conflitos de interesse geralmente acontecem quando as 
atividades particulares de funcionários ou de seus parentes 
próximos entram em conflito com os interesses empresariais 
da Tate & Lyle, levantando dúvidas quanto à qualidade das 
decisões de negócios tomadas e, possivelmente quanto à 
integridade da pessoa que toma essas decisões. 

integridade

Perguntas fundamentais

•  Quando eu me encontrar com alguém 
que já é um parceiro de negócios ou 
possa vir a sê-lo, vou discutir algo que 
seja confidencial para a Tate & Lyle? 
Sempre tente obter um acordo de 
confidencialidade antes da reunião. 

•  O contrato de confidencialidade já foi 
assinado? Em caso afirmativo, estou 
cumprindo seus termos devidamente?

•  Ao trabalhar fora da empresa,  
o que posso fazer para proteger  
as informações confidenciais da  
Tate & Lyle? 
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Seção 4 Conflitos de Interesse continuação

Problema

Ter um impacto positivo no ambiente e nas 
nossas comunidades locais é importante para 
nossa sustentabilidade de longo prazo como 
empresa. As boas práticas ambientais reduzem 
nossos custos operacionais, ao passo que ter 
uma boa reputação nas nossas comunidades 
locais é importante para nossa capacidade de 
recrutar as pessoas certas e continuarmos a 
exercer nossas atividades com eficácia. 

Nossa abordagem

Ambiente
A política e padrões ambientais da Tate & 
Lyle aplicam-se em todo o grupo e almejamos 
incluir considerações ambientais em todas as 
principais decisões operacionais.

Nossas instalações operam com permissões 
ambientais locais e, como nível mínimo, 
esperamos que essas sejam sempre 
respeitadas. Caso qualquer uma das nossas 
instalações infrinja uma permissão, agimos 

imediatamente para resolver o 
problema e evitar que volte a 
acontecer.

Dentro das nossas operações próprias e nas 
nossas joint ventures, nós nos concentramos 
nesses aspectos das nossas atividades que 
têm maior potencial de impacto ambiental, 
especialmente nosso uso de energia e água e 
a geração e eliminação de resíduos. Usando 
recursos como energia e água de modo mais 
eficiente e reduzindo os resíduos, reduzimos 
nosso impacto no ambiente com o benefício 
adicional de reduzir custos operacionais. 

Todos nós temos um papel a desempenhar 
na redução do impacto da empresa no 
ambiente, e é por isso que muitos de vocês 
terão objetivos de desempenho incluídos nos 
seus objetivos pessoais.

Comunidade

Ser um cidadão corporativo responsável 
implica ter um programa de envolvimento 
efetivo com a comunidade que evolui de 

Seção 5

Ambiente e Comunidade

Operar de modo responsável e ético também está relacionado ao impacto 
que provocamos no ambiente e nas nossas comunidades locais. Queremos 
garantir que nossas operações e produtos sejam seguros ao meio-ambiente e 
que nas regiões em que atuamos tenhamos uma relação positiva e duradoura 
com a comunidade local. Além disso, nossa cadeia de suprimentos, 
processos e produtos têm um impacto direto e indireto no ambiente. 
Nós gerenciamos continuamente isso como parte de um esforço para 
encontrar modos novos e eficazes de reduzir nossa pegada ambiental. 

integridade

Perguntas fundamentais

Para compreender se uma determinada 
situação pode criar um conflito de 
interesses, sempre pergunte a si mesmo 
o seguinte: 

•  Meus colegas ou pessoas não ligadas 
à empresa pensariam que isso pode 
afetar o modo como faço meu trabalho 
para a Empresa? 

•  Eu ou minha família podemos nos 
beneficiar por causa da minha relação 
com o terceiro que está negociando 
com a Tate & Lyle ou vice-versa? 

•  Isso poderia afetar alguma decisão 
que eu possa tomar em nome da  
Tate & Lyle? 

•  Sinto que tenho alguma obrigação por 
causa da relação que tenho com o 
terceiro? 

•  Eu ficaria constrangido se alguém 
de fora da Tate & Lyle tomasse 
conhecimento da situação? 

•  Como essa relação seria vista por 
alguém de fora da Tate & Lyle, como 
outro cliente, fornecedor ou prestador 
de serviços para Tate & Lyle? Essa 
pessoa poderia questionar se foi 
tratada de modo justo? 

Se a resposta a qualquer uma dessas 
perguntas for ‘sim’ ou ‘talvez’, ou possa 
ser entendida por terceiros como ‘sim’ 
ou ‘talvez’, você provavelmente está 
envolvido em um conflito de interesses e 
deve entrar em contato com seu gerente 
ou o Departamento Jurídico para obter 
orientação.
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acordo com as necessidades. Como a 
Tate & Lyle tem uma presença significativa 
em tantas comunidades onde dispõe de 
instalações, é essencial que a empresa 
contribua de um modo que apoie essas 
comunidades para que sejam locais 
atraentes para viver e trabalhar. Nosso 
programa, que foi concebido para ter 
influência positiva em nossas comunidades 
e nossos funcionários, tem os seguintes 
objetivos:

•  Educação – desenvolver o conhecimento 
e compreensão da ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática por parte dos 
jovens

•  Bem estar – fornecer assistência prática 
em áreas como saúde, nutrição e bem 
estar geral, por exemplo, apoiando 
bancos de alimentos

•  Ambiente – promover a sustentabilidade 
ambiental e bom gerenciamento 
ambiental, tratando de questões da 
mudança climática além de conservação 
e gerenciamento de recursos hídricos

Entre os beneficiários de nossos programas 
estão universidades, fundações escolares 
locais, parques e organizações sem fins 
lucrativos dedicadas à saúde e nutrição.

Orientação

•  Conheça nossa política ambiental e 
aplique-a no que for relevante em seu 
trabalho

•  Desenvolva um nível de compreensão de 
problemas ambientais apropriados para 
nossas responsabilidades ambientais

•  Se você vir algo que possa ser 
uma infração de nossas políticas e 
procedimentos ambientais, não deixe 
de denunciá-lo a seu gerente, qualquer 
gerente sênior ou à Safecall

•  Trabalhe com nossos clientes e parceiros 
de negócios para reduzir o impacto 
ambiental de nossas operações e de 
nossos produtos onde for possível

•  Participe de iniciativas comunitárias e 
sugira ideias para que sejam analisadas 
pelo nosso VP de Sustentabilidade 

 

Mais informações

Consulte nossa Política Ambiental na seção 
Políticas do Grupo na TaLnet. Se você 
estiver em dúvida quanto a algum problema 
ambiental ou tiver uma ideia quanto a uma 
possível nova iniciativa comunitária, entre em 
contato com sustainability@tateandlyle.com. 

Problema

O descumprimento das leis de 
concorrência é antiética além de ilegal. 
Uma infringência poderia expor a Empresa 
e, potencialmente, as pessoas a: 

•  Penalidades civis e criminais 
significativas, incluindo multas pessoais 
e sentenças de prisão em alguns países 

•  O risco de ser processado por danos por 
clientes ou outras pessoas prejudicadas 
pela conduta ilegal

•  Publicidade adversa e danos à nossa 
reputação 

 

Orientação

Qualquer funcionário ou parceiro de 
negócios que se ocupe da venda de 
nossos produtos deve conhecer as regras 
de concorrência e antitruste que se aplicam 
nos países em que trabalha. 

Como garantir que não estamos agindo de 
modo anticompetitivo: 

Com clientes: 

•  Tratar todos os clientes com franqueza 
e respeitando sua independência 

•  Trabalhar com dedicação para garantir 
que os clientes obtenham os melhores 
níveis de produtos e serviços para suas 
necessidades particulares

 

Seção 6

Concorrência justa

Estamos dedicados à concorrência livre e dentro da lei e a 
competir estritamente apenas pelos méritos dos nossos produtos 
e serviços. Respeitamos todas as leis antitruste e de concorrência 
em todos os países em que operamos. Isso significa que nenhum 
funcionário ou parceiro de negócios deve se envolver em nenhum 
tipo de conluio (escrito ou verbal) com concorrentes quanto a 
preços, alocação de mercado ou qualquer outro aspecto que 
possa restringir a concorrência e/ou distorcer o mercado. 

Seção 5 Ambiente e comunidade continuação

respeito
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•  Não interferir na liberdade de nossos 
distribuidores para estipular seus 
preços de revenda 

Com produtos: 

•  Competir com base nos méritos de 
nossos produtos e serviços e garantir 
que nossos materiais de vendas, 
anúncios publicitários ou outras 
comunicações descrevam de forma 
precisa e justa nossos produtos e 
serviços

Com concorrentes: 

•  Não estabelecer nenhum contato com 
concorrentes para discutir preços, 
mercados ou clientes 

•  Garantir que todas as reuniões 
com concorrentes tenham um 
objetivo legalmente permitido, por 
exemplo, no contexto de reuniões de 
associação comercial ou exercícios 
de benchmarking que tenham sido 
aprovados pelo Departamento Jurídico 

•  Obter informações sobre o mercado 
através de meios legalmente 
permitidos e decidir estratégias de 
forma independente com base nessas 
informações

•  Não tentar obter dos concorrentes 
informações de mercado confidenciais 

•  Você pode participar de uma troca 
de dados setoriais agregados desde 
que isso não revele informações 
específicas da empresa e os dados 
sejam compilados por um terceiro 
independente para manter a 
confidencialidade

•  Ocasionalmente você pode comprar 
artigos de um concorrente, ou vender-
lhe artigos, desde que todas as 
informações trocadas nesse contexto 
sejam estritamente limitadas ao 
necessário para essa transação em 
particular 

 

Mais informações

Consulte nossa Política Antitruste na 
seção Políticas do Grupo na TaLnet. 
Se você tiver dúvidas se a situação ou 
tipo de comportamento viola as regras 
de concorrência, converse com o 
Departamento Jurídico. 

 

Seção 6 Concorrência justa continuação

integridade

Perguntas fundamentais

•  Eu estipulei meus preços 
independentemente dos nossos 
concorrentes?

•  Um distribuidor se sente obrigado 
a estabelecer seus preços em 
um nível que eu sugeri ou deixei 
implícito?

•  Minhas ações ou omissões (por 
exemplo, deixar de registrar 
discussões em uma reunião) 
poderiam ser interpretadas 
como uma colaboração com um 
concorrente?

•  Eu estipulei meus preços baixos 
demais para poder fazer novos 
negócios ou simplesmente 
prejudicar um concorrente?
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Problema

O ato de oferecer ou receber presentes 
e hospitalidade pode intensificar a 
compreensão e expandir as relações 
na vida empresarial do dia a dia, mas 
também pode causar um conflito de 
interesses entre o ganho pessoal e a 
obrigação profissional de um funcionário 
com relação à Tate & Lyle. Os presentes 
e a hospitalidade podem parecer injustos 
para aqueles que não os recebam, pode 
fazer com que outras pessoas (tanto 
colegas como parceiros de negócios) 
percam a confiança em nossas decisões 
de negócios e consequentemente deixem 
de acreditar que a Tate & Lyle age de 
modo justo e objetivo nos negócios. 

Orientação

•  Aceitar ou oferecer algum presente 
ou hospitalidade que faça com que o 
beneficiário se sinta obrigado a agir de 
certo modo, ou que aparente causar 
isso, é inaceitável e constitui uma 
violação ao nosso Código

•  A hospitalidade/entretenimento só pode 
ser oferecido ou aceito dentro das 
atividades normais de seu trabalho se 
for razoável e modesto e não influencie 
nem aparente influenciar suas ações

•  A hospitalidade e o entretenimento 
não podem infringir as leis locais nem 
padrões éticos, inclusive as políticas 
éticas da organização da outra parte 
envolvida

•  Oferecer ou receber artigos promocionais 
de valor nominal é aceitável, por 
exemplo, presentes com a marca da 
empresa como canetas, artigos de 
vestuário, artigos de escritório, etc.

Problema

Nossa reputação e sucesso como empresa 
dependem da produção de ingredientes 
com alta qualidade.

Orientação

•  Não deixe de cumprir as leis e 
regulamentos aplicáveis não apenas no 
país em que produzimos o ingrediente, 
mas também no país em que esse é 
vendido

•  Esteja ciente de todos os padrões de 
segurança de alimentos aplicáveis e 
respeite-os

•  Obtenha uma compreensão clara 
das necessidades e expectativas de 
nossos clientes e trate-as utilizando 
comunicação clara e aberta

•  Reaja com prontidão e eficácia às 
preocupações dos clientes e lide 

com problemas como e quando for 
necessário

•  Crie relações com fornecedores 
e outros parceiros de negócios 
cujos próprios produtos e serviços 
correspondem aos padrões da Tate & 
Lyle

Mais informações

Consulte a nossa Política de Qualidade na 
seção Políticas do Grupo na TaLnet. Se 
necessitar de orientação quanto a algum 
problema de segurança de alimentos ou 
qualidade, entre em contato com qualquer 
membro da Equipe de Qualidade. 

Seção 8

Presentes e hospitalidade
Seção 7

Segurança e qualidade de alimentos

Em princípio, não há nada errado em receber ou oferecer 
presentes modestos como sinal de reconhecimento ou 
aceitar ou oferecer hospitalidade em níveis razoáveis 
para expandir e melhorar as relações comerciais. Cada 
um de nós deve usar seu espírito crítico, bom senso e 
moderação ao decidir o que é aceitável ou não. 

Nossa reputação é embasada em sempre fornecer 
ingredientes de alta qualidade aos nossos consumidores. 
Todos nós, seja qual for a nossa função, temos uma 
responsabilidade de fazer o que pudermos para garantir 
que tudo que produzimos é da mais alta qualidade e 
atende às expectativas dos nossos consumidores.
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Bandeiras vermelhas

Um presente, entretenimento, 
hospitalidade ou algo de valor não pode 
ser oferecido, dado ou recebido se: 

•  Infringir quaisquer leis ou regulamentos 

•  For em dinheiro ou algo equivalente a 
dinheiro 

•  For parte de um conluio em que alguém 
exige algo em troca do presente (mesmo 
se o presente tiver um valor baixo)

•  Infringir este Código, nossas políticas 
ou as políticas da organização da outra 
pessoa envolvida

•  Não for devidamente registrado no 
respectivo Registro de Presentes e 
Hospitalidade, sistema de despesas 
e/ou registros de contas conforme 
apropriado

•  Ao realizar um evento, faça com 
que todos os parceiros de negócios 
envolvidos sejam tratados com 
igualdade e transparência

•  Todas as despesas devem ser 
devidamente registradas com nível 
razoável de detalhamento para que 
reflitam de modo preciso e justo a 
verdadeira natureza e a quantia da 
despesa e possam ser diretamente 
associadas a uma finalidade de 
negócios 

O que é ‘razoável e modesto’?

O entretenimento em eventos esportivos 
ou no teatro e outros eventos sociais 
(como refeições) são aceitáveis  
desde que:

•  Sejam razoáveis e modestos em 
termos de valor, tanto se vistos como 
um evento separado ou como um valor 
total em um período de um ano

•  Não possam ser interpretados como 
suborno ou gratificação ilícita, por 
exemplo, ao oferecer qualquer tipo de 
trabalho ou contrato, aceitar qualquer 
tipo de presente ou hospitalidade 
durante o processo de ofertas possa 
ser interpretado como algo capaz de 

influenciar o resultado final da oferta e 
isso não deve ser feito

•  Tenham um motivação de negócios 
relevante

•  Não causem constrangimento a você 
nem à Empresa se vierem a público

Limites por país/região

O valor aceitável ou razoável de um 
presente ou hospitalidade (ofertada ou 
recebida) pode variar muito de um país 
para outro. Por esse motivo, vamos criar 
limites por país ou região, que serão 
revisados periodicamente. Todos os 
presentes ou hospitalidade oferecidos 
ou recebidos que estejam além do 
respectivo limite do país ou região devem 
ser aprovados por seu gerente imediato 
e registrados no seu registro local de 
presentes e hospitalidade.

No entanto, qualquer que seja o valor 
do presente ou hospitalidade, sempre 
leve em consideração essa orientação: 
mesmo algo abaixo do limite de seu 
país ou região pode ser inaceitável por 
causa das circunstâncias em que é 
oferecido ou recebido. 

 

Seção 8 Gifts and hospitality continuação

integridade

Perguntas fundamentais

Você sempre deve levar em consideração 
as seguintes perguntas ao dar ou receber 
presentes ou hospitalidade.

•  O presente ou hospitalidade influenciaria 
ou aparentaria influenciar minha 
objetividade ou a da outra pessoa?

•  A minha capacidade ou a da outra 
pessoa em fazer nosso trabalho 
adequadamente seria comprometida?

•  A hospitalidade é relacionada a 
negócios ou é quase privada?

•  O presente ou hospitalidade poderia 
ser considerada fora do comum?

•  O meu presente ou hospitalidade foi 
concebida para que alguém faça alguma 
coisa que, de outro modo, não faria?

•  Caso venha a público, isso causaria 
constrangimento a mim ou à outra 
pessoa?

Se a resposta a qualquer uma dessas 
perguntas for ‘sim’ ou ‘talvez’ ou possa 
ser entendida por terceiros como ‘sim’ ou 
‘talvez’, você provavelmente não deve 
aceitar o presente ou hospitalidade. Se 
você não tiver certeza, deverá procurar 
orientação e/ou aprovação prévia do seu 
gerente e/ou Departamento Jurídico.
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Problema

Um alto nível de saúde e segurança 
requer mais que simplesmente seguir 
as regras. Todos nós precisamos estar 
cientes dos riscos em nossos trabalhos 
do dia a dia e em qualquer situação em 
que nos encontramos, seja no trabalho 
ou fora dele. Para nos mantermos 
seguros, devemos sempre ter em mente 
a segurança como o aspecto mais 
importante.

Orientação

•  Não faça, manipule, use, transporte ou 
elimine qualquer produto a menos que 
possa fazê-lo com segurança

•  Comprometa-se a oferecer um 
ambiente de trabalho seguro e 
saudável para você e seus colegas e a 
prevenir todos os ferimentos e doenças 
relacionadas ao trabalho

•  A segurança é nossa responsabilidade, 
qualquer que seja sua função ou 
posição

Acreditamos que:

•  Todos os acidentes podem ser evitados

•  O comportamento seguro e o respeito 
pelas regras de segurança são uma 
condição para o emprego

•  Todas as vulnerabilidades no ambiente 
de trabalho podem ser controladas

•  Nenhum trabalho é tão importante a 
ponto de ser aceitável realizá-lo de 
modo não seguro; nós vamos auditar 
e medir o desempenho continuamente 
para melhorarmos

•  As auditorias das instalações e do 
comportamento e investigações 
detalhadas de incidentes são 
importantes para identificar e controlar 
os riscos à segurança e à saúde

•  Boa segurança significa bons negócios 

Portanto, é sua responsabilidade:

•  Tomar parte em todos os treinamentos 
relacionados à segurança

•  Conhecer e entender todos os 
procedimentos, instruções de trabalho 
e padrões relativos à segurança e 
garantir seu cumprimento

•  Agir prontamente quanto a qualquer 
condição ou ato que não sejam seguros

Mais informações

Consulte as políticas e procedimentos de 
Segurança na TaLnet ou na sua área. 

Seção 9

Saúde e segurança

Não temos nenhuma prioridade mais alta que a segurança. 
Todos nós termos em comum a responsabilidade de preservar 
nossa própria saúde e segurança, a de nossos colegas e de 
todos aqueles que trabalham conosco e para nós em nossas 
unidades em todo o mundo. Também temos responsabilidade 
em comum pela saúde e segurança das pessoas nas 
comunidades em que trabalhamos.

segurança

Perguntas fundamentais

•  Estou ciente dos respectivos 
procedimentos no local onde 
trabalho? 

•  Penso sobre trabalho em 
segurança em qualquer lugar onde 
eu estiver dentro da Tate & Lyle?

•  Se eu observar condições de 
trabalho que não oferecem 
segurança, faço alguma coisa para 
corrigi-las, inclusive denunciá-las?

•  O que posso fazer para tornar meu 
ambiente de trabalho mais seguro?

•  Sempre comunico um ‘quase 
acidente’?
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Problema

Fazemos contribuições políticas modestas 
nos Estados Unidos, que estão sempre 
sujeitas a estritos regulamentos e 
diretrizes estaduais e federais e que são 
divulgadas de modo integral. Não fazemos 
contribuições políticas em nenhum outro 
lugar. No entanto, fazemos lobby no 
governo e estamos representados em 
organizações setoriais que interagem 
com autoridades governamentais e 
regulatórias, com relação a questões que 
dizem respeito aos nossos negócios: 
nossas operações, produtos, rotulagem de 
alimentos e ingredientes, reivindicações, 
além de outras situações ligadas a nossas 
atividades. 

Orientação

•  Como pessoa você tem o direito de 
participar do processo político de modo 
apropriado no país em que vive e que 
não crie um conflito de interesses com 
suas obrigações como funcionário. 

•  Se você participar de atividades 
políticas, deixe claro que suas opiniões 
políticas e ações são pessoais e não 
representam a Tate & Lyle.

•  Informe ao seu gerente com 
antecedência se pretender buscar ou 
aceitar qualquer tipo de função pública 
e não deixe de discutir quaisquer 
problemas em potencial que possam 
surgir como resultado.

•  Todas as atividades políticas 
corporativas, inclusive o oferecimento 
de contribuições políticas e lobby em 
governos e órgãos governamentais/
reguladores são extremamente 
reguladas e somente devem ser feitas 
por funcionários autorizados a agir no 
interesse da Tate & Lyle.

Trabalhar com funcionários ou oficiais 
do governo 

•  Sob nenhuma circunstância um 
funcionário ou oficial do governo deve 
ser contratado para executar serviços 
que conflitem ou interfiram de algum 
modo com as obrigações do funcionário 
ou oficial do governo, ou as obrigações 
do órgão governamental que age como 
seu empregador

•  Um funcionário ou oficial do governo 
pode ser contratado pela Tate & Lyle 
para executar serviços desde que 
os serviços envolvidos tenham uma 
finalidade de negócios legítima, sejam 
permitidos por lei no país em que 
são realizados, e não interfiram de 
nenhuma maneira com as obrigações 
do funcionário ou oficial do governo. 

Isso também se aplica a ex-funcionários 
do governo nos casos em que as 
atividades que devem ser executadas 
sejam diretamente relacionadas às 
funções exercidas ou supervisionadas 
durante o período de serviço público ou 
vínculo empregatício

•  Antes de contratar um funcionário, 
ex-funcionário, oficial ou ex-oficial do 
governo, você deve buscar orientação 
do Departamento Jurídico.

Mais informações?

Consulte nossa Política de Relações com 
o Governo – Tate & Lyle Américas nas 
Políticas do Grupo na TaLnet. Se ocorrer 
uma situação que envolva ou possa 
envolver atividades políticas corporativas 
de qualquer tipo, não aja sem antes 
consultar o Conselho Geral do Grupo ou 
das Américas. 

Seção 10

Envolvimento político e contribuições

A Tate & Lyle é uma empresa global e, como tal, somos parte 
de sociedades diferentes, mas, onde quer que operemos, 
a política tem um papel importante tanto para os negócios 
como para as pessoas. Portanto, participamos de debates 
externos sobre assuntos que são legitimamente ligados a 
nós, nosso pessoal e as comunidades em que operamos 
para salvaguardar e promover nossos interesses.

integridade
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Problema

Para que uma empresa tenha sucesso 
e seja sustentável, é necessário que 
os funcionários sejam tratados de 
modo apropriado e com justiça e que 
tenham a oportunidade e incentivo de 
desenvolvimento tanto pessoal quanto 
profissional.

Orientação

Em seguida estão apresentados os 
princípios fundamentais que você deve 
obedecer.

•  O trabalho infantil não é permitido sob 
nenhuma circunstância. A definição de 
criança é qualquer pessoa com menos 
de 15 anos de idade, a não ser que a 
legislação local estipule algo diferente. 

•  Trabalho forçado: todas as relações 
de trabalho são de natureza voluntária. 
Não permitimos o uso de trabalhos 
forçados em nenhuma circunstância.

•  Liberdade de associação: 
reconhecemos e respeitamos os 
direitos dos funcionários de liberdade 
de associação, por exemplo, filiação a 
um sindicato ou conselho de empresa, 
e não discriminamos aqueles que 
exercem seus direitos de liberdade  
de associação

•  Contratação por mérito: tomamos 
nossas decisões sobre contratação 
e emprego com base na capacidade, 
habilidades e desempenho da 
pessoa em questão. Essas decisões 
abrangem aspectos como salário, 
benefícios, promoção, treinamento 
e desenvolvimento, disciplina e 
término do vínculo empregatício. Não 
discriminamos com relação ao sexo, 
idade, incapacidade, estado civil, 
gravidez, orientação sexual, religião, 
origem étnica ou nacional, genética ou 
status militar

•  Salários: pagamos salários que 
correspondem pelo menos ao mínimo 
estipulado por lei, acrescido de 
quaisquer benefícios legais a ele 
relativos

•  As horas de trabalho (normais 
e extraordinárias) seguem os 
regulamentos legais nacionais e locais 
aplicáveis. Quando são necessárias 
horas extraordinárias, fazemos todos os 
esforços para minimizar o seu impacto 
nos funcionários

•  Respeito: tratamos todos os nossos 
funcionários e parceiros de negócios 
com respeito e justiça

•  Diversidade: valorizamos a diversidade 
e trabalhamos juntos para garantir 
que o nosso local de trabalho ofereça 
inclusão e aceitação. A diversidade 
de pessoas, origens e pensamentos 
contribuem para o nosso sucesso

•  Assédio: não toleramos assédio de 
nenhum tipo nem intimidação a nenhum 
dos nossos funcionários nem a outras 
pessoas que venham a qualquer 
uma das nossas unidades. Espera-
se de todos os nossos funcionários e 
parceiros de negócios que vivam de 
acordo com seus valores e mostrem 
respeito uns pelos outros 

•  Privacidade: nós protegemos o direito 
à privacidade de nossos funcionários 
porque garantimos o cumprimento de 
todas as regras e regulamentos de 
proteção de dados aplicáveis

Mais informações

Consulte o portal de RH na TaLnet ou fale 
com um representante local de RH.

Seção 11 

Local de trabalho e direitos humanos

Temos o compromisso de oferecer um local de trabalho 
baseado nos ingredientes essenciais de confiança, 
honestidade, tratamento justo e respeito por valores 
humanos fundamentais. A Carta Universal dos Direitos 
Humanos é globalmente reconhecida e aceita, servindo de 
base para as expectativas públicas e internacionais de uma 
empresa como a Tate & Lyle e nossos parceiros de negócios.

respeito integridade
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Seção 12 

Como tomar uma decisão ética

Algumas vezes ocorrem situações em que não está 
claro como se deve proceder. Para ajudar você 
a decidir o que fazer, analise cuidadosamente os 
problemas fazendo a si mesmo as perguntas na ordem 
indicada abaixo.

Você pode ver alguns exemplos de dilemas e questões 
éticas sobre o Código na TaLnet, em ‘Ética’. Não se 
esqueça de que você sempre pode conversar sobre seu 
dilema com seu gerente, colegas, seu Embaixador de 
Ética local ou Departamento Jurídico.

Pergunte 
a si 

mesmo

É legal?

Não / não 
tenho 

certeza

Não continue 
com a ação e 

entre em 
contato com o 
Departamento 
Jurídico para 
obter mais 

aconselhamento 
e orientação

Sim Pergunte 
a si 

mesmo

Corresponde
aos nossos 

valores 
fundamentais 
e aos Código?

Não / não 
tenho 

certeza

Não continue 
com a ação: 

busque 
aconselhamento 
e orientação se 

necessário.

Sim Pergunte 
a si 

mesmo

Eu 
conseguiria 
explicar o que fiz 

para meus 
colegas, família e 

amigos sem 
sentir vergonha 

ou 
constrangimento?

Não / não 
tenho 

certeza

Não continue 
com a ação: 

busque 
aconselhamento 
e orientação se 

necessário.

Sim Pergunte 
a si 

mesmo

A Tate & 
Lyle

aceitaria com 
normalidade 
se isso fosse 
publicado na 

mídia?
Não / não 

tenho 
certeza

Não continue 
com a ação: 

busque 
aconselhamento 
e orientação se 

necessário.

Sim Pergunte 
a si 

mesmo

É a coisa 
‘certa’ a 
fazer? 
Como 

funcionário de 
uma empresa 
internacional, 
pergunte a si 
mesmo como 

isso seria visto 
em um 

contexto 
global, ou seja, 
as respostas 
que você deu 
às perguntas 
da esquerda 
ainda seriam 
as mesmas?

Não / não 
tenho 

certeza

Não continue 
com a ação: 

busque 
aconselhamento 
e orientação se 

necessário.

Sim

Sim para todas 
as perguntas

Continue com 
esse modo de 
agir específico
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Nós todos somos responsáveis por 
garantir que os padrões estipulados 
neste Código não sejam apenas palavras 
contidas em um documento, mas 
representem o modo como trabalhamos 
todos os dias. Se você se deparar com 
uma infração a esses padrões, deverá 
agir. Fazer vista grossa é, por si só, errado 
porque permite que uma situação antiética 
continue a existir. 

Como relatar uma preocupação

•  Relatar internamente: você pode 
relatar uma preocupação ao seu 
gerente, ou outro gerente sênior, um 
Embaixador de Ética ou RH. No entanto, 
se isso for difícil por qualquer motivo, 
você poderá relatar sua preocupação ao 
Comitê Speak Up ou à Safecall.

•  Relatar à Safecall: telefonar para 
a Safecall dá a cada funcionário ou 
parceiro de negócios a oportunidade 
de falar, de modo confidencial, com 
uma organização independente sobre 
quaisquer preocupações que possa 
ter no local de trabalho. A Safecall 
transmitirá sua preocupação ao nosso 
comitê Speak Up, mantendo o seu 
anonimato. Todo funcionário já recebeu 
informações sobre o Safecall e os 
números que podem ser chamados, e os 
novos funcionários também receberão 
essas informações. Para obter mais 
detalhes, consulte ‘Speak Up’ na TaLnet

Seção 13 

Relatar uma preocupação

A Tate & Lyle tem o compromisso de promover uma cultura de 
responsabilidade e segurança onde quer que opere. Queremos 
que todos os nossos funcionários e parceiros de negócios tenham 
a certeza de que podem relatar preocupações procedentes sobre 
atuações irregulares reais ou alegadas e fazer isso com segurança 
e sem medo de represálias e sabendo que o sigilo será respeitado.
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Dúvidas? Orientação? Assistência?

Se você tiver alguma dúvida com relação a algo contido em nosso 
Código de Ética ou às políticas e procedimentos empresariais da  
Tate & Lyle, fale com seu Embaixador de ética local, seu gerente ou 
qualquer membro do Departamento Jurídico.
As políticas do Grupo estão disponíveis para leitura ou download na TaLnet, mas se você não tiver acesso 
imediato à TaLnet, poderá entrar em contato com qualquer uma das pessoas indicadas abaixo para 
solicitar uma cópia de uma política, procedimento ou diretriz que possa se aplicar a seu local de trabalho.




