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Política de Ética nos Negócios     
    
     A relação com fornecedores, prestadores de serviços, parceiros e consultores de negócios deve ser 
sempre formalizada, tendo como base os princípios da livre iniciativa e da lealdade na concorrência e 
considerar a inovação e a qualidade na contratação. 

  

A Frutas Solo Agroindustrial LTDA, embasa as contratações com terceiros em padrões elevados de 

integridade e de conduta ética, transparente e honesta, deixando claro que a empresa exige o cumprimento 

das leis vigentes e das suas políticas internas. 

  

A Frutas Solo Agroindustrial LTDA espera que seus fornecedores, prestadores de serviços, parceiros e 

consultores de negócios sigam as ações abaixo para manter e perpetuar a parceria junto à empresa: 

              • Proibir atos de corrupção; 

              • Respeitar os direitos dos colaboradores; 

              • Incentivar uma força de trabalho diversificada e fornece um ambiente de trabalho sem 

discriminação, assédio ou qualquer forma de abuso; 

              • Tratar seus colaboradores de maneira justa e honesta, incluindo o respeito a salários, horas de 

trabalho e benefícios; 

              • Respeitar os direitos humanos e proibir todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; 

              • Garantir que o trabalho infantil não seja utilizado em operação alguma (salvo mediante 

contratação de “aprendiz”, na forma da legislação vigente) 

              • Assumir responsabilidade pela saúde e segurança de seus colaboradores, fornecendo local de 

trabalho apropriado e salubre. 

              • Respeitar as regras de conduta relacionadas a brinde, presente, entretenimento, hospitalidade 

determinada pela Frutas Solo Agroindustrial LTDA 

              • Comunicar a Frutas Solo Agroindustrial LTDA quando houver suspeita de violação desse Código 

de Conduta ou outro ato ilícito que ocorra nas dependências da empresa ou externamente durante a 

prestação de serviços contratada. 

             

A Frutas Solo Agroindustrial LTDA disponibiliza um canal para que seja informado, de forma anônima, 

qualquer desvio ou ato que venha contra esta política de ética nos negócios: frutassolo@frutassolo.com.br 
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