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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Apoiamos e protegemos os direitos humanos em todos os lugares que 
podemos. Na condição de uma empresa responsável, operando em 
quase 100 países e territórios, acreditamos que uma ética rígida anda de 
braços dados com bons negócios, por isso nos comprometemos a manter 
a conformidade com as leis e regulamentos dos países e jurisdições em 
que operamos. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

Para demonstrar nosso compromisso nessa área, nós: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 apoiamos a proteção aos direitos humanos, particularmente os 
direitos de nossos funcionários, das partes com que fazemos 
negócios e das comunidades em que operamos; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 respeitamos os direitos de nossos funcionários de liberdade 
voluntária de associação, mediante os requisitos da lei; 

 provide a safe and healthy working environment  proporcionamos um ambiente de trabalho seguro e saudável; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 não aceitamos trabalho forçado e compulsório ou exploração de 
menores; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 apoiamos a eliminação de discriminação no trabalho e promovemos 
a diversidade no ambiente de trabalho; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 oferecemos aos nossos funcionários remuneração e ferramentas 
para que possam crescer na carreira que escolheram e levamos em 
conta o bem-estar desses funcionários; 

 promote fair competition and do not support corruption  promovemos a competição justa e não aceitamos corrupção; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 conduzimos nossos negócios com honestidade e integridade, 
obedecendo às leis aplicáveis; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 desenvolvemos e implementamos procedimentos e processos 
empresariais para assegurar nossa adesão a esta política. 

  

 


