
Termo de Conduta  
de Fornecedores e 
prestadores de serviços
para que a nossa parceria 
continue a gerar bons frutos.
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Mais do que fornecedores 
e prestadores, temos 
parceiros que nos 
acompanham ao longo  
da nossa história.
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Introdução
A Hortifruti Natural da Terra tem como com-
promisso construir um modelo de negócio sus-
tentável e contribuir para uma sociedade mais 
justa, equilibrada e economicamente próspera. 
Para isso, buscamos agir e influenciar positiva 
e proativamente cada parceiro e demais envol-
vidos em nossa cadeia produtiva.

Apresentamos aos nossos parceiros este Ter-
mo de Conduta, que evidencia o que a Hortifru-
ti Natural da Terra entende por conduta ética 
nas relações comerciais.

Considerando nossa relação de parceria, es-
peramos que esses critérios sejam estendidos 
também por toda sua cadeia de valor. Seja com 
seus clientes, parceiros, fornecedores de ma-
térias-primas e prestadores de serviços, direta 
ou indiretamente, vinculados às atividades da 
empresa, e preze sempre por uma conduta éti-
ca e transparente!
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Abrangência
Todos os fornecedores de produtos e servi-
ços da Hortifruti Natural da Terra, incluindo 
fornecedores estrangeiros, e os fornecedo-
res de produtos de “marca própria”, devem 
seguir as orientações expressas neste Termo 
de Conduta.

Atuar em desacordo com qualquer item des-
te termo ou ao Código de Ética e Conduta da 
Hortifruti Natural da Terra sujeitará quem 
assim proceder às penalidades contratuais e 
às previstas na legislação.
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1. CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, ÀS NORMAS E AOS CONTRATOS

Na busca de um desenvolvimento sustentável, sempre observamos com rigor os contratos fir-
mados e as normas e a legislação vigente. Isso inclui o respeito à saúde, à segurança, ao meio 
ambiente, aos direitos humanos, trabalhistas, legislação local, inclusive fiscal e tributária, mas 
não se limitando a esses itens. sempre observamos 

com rigor os 
contratos firmados 
e as normas e a 
legislação vigente.

Contratos e Normas da Hortifruti Natural 
da Terra

As obrigações contratuais estabelecidas em 
nossa relação comercial devem ser observa-
das e o cumprimento do Termo de Conduta 
de Fornecedores faz parte do que espera-
mos de você ao longo de toda a relação con-
tratual.

As alterações contratuais devem ser autori-
zadas e formalizadas pelo gestor do contra-
to, ainda que tenham sido solicitadas por um 
empregado da nossa empresa, ok?

Gestão de subfornecedores

Nós esperamos um comportamento proati-
vo na implementação dos temas apresenta-
dos neste Termo de Conduta. Também espe-
ramos que você compartilhe os resultados e 
ações corretivas e preventivas tomadas para 
uma atuação mais responsável na cadeia de 
fornecimento.

A sua contribuição na avaliação e no moni-
toramento dessas práticas em sua cadeia 
de fornecedores, incluindo subcontratados, 
prestadores de serviços e terceirizados (des-
de que sob sua capacidade de influência) são 
fundamentais para a prosperidade na nossa 
relação comercial!



4. TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES E 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

3. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

2. ÉTICA NAS RELAÇÕES COMERCIAIS

7

6. SEGURANÇA NO TRABALHO

10. BEM-ESTAR ANIMAL

7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

12. OUVIDORIA

11. RELACIONAMENTO COM 
A COMUNIDADE

5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

9. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

8. DEPENDÊNCIA COMERCIAL

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Clique para navegar

1. CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, ÀS 
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Proteção de Dados

O fornecedor tem responsabilidade pelos 
dados de pessoa física coletados, armazena-
dos e utilizados em suas operações, seja um 
“controlador” ou “operador” dos dados, em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018.

Anticorrupção, Prevenção à Fraude e 
Lavagem de Dinheiro

Nós, da Hortifruti Natural da Terra, repu-
diamos todo e qualquer tipo de corrupção, 
fraude ou suborno, seja pela oferta ou exi-
gência, seja por recebimento de coisas de 
valor, envolvendo ou não agentes públicos. 
No mesmo sentido, os nossos fornecedores 
e prestadores de serviços devem entender 
e cumprir integralmente:

i. a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 
12.846/13), e

ii. As normas, políticas e procedimentos in-
ternos da Companhia.

Na Hortifruti Natural 
da Terra repudiamos 
todo e qualquer tipo 
de corrupção, fraude 
ou suborno.

Caso saiba de qualquer conduta duvidosa ou que pareça ir 
contra ao que orientamos neste Termo de Conduta, fale conosco 
pelos canais disponíveis!
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2. ÉTICA NAS RELAÇÕES COMERCIAIS

2. ÉTICA NAS RELAÇÕES COMERCIAIS

A Hortifruti Natural da Terra tem seu comportamento orientado pela ética. Selecionamos 
nossos fornecedores considerando o histórico de relacionamento com a Hortifruti Natural 
da Terra e as informações disponíveis em bases de dados de acesso público. Também nos 
reservamos o direito de não selecionar fornecedores em situação crítica de inadimplência 
no mercado, indicados em agências de risco como Serasa Experian, entre outros.

Brindes, Presentes, Viagens e Entretenimento

Brindes com caráter institucional e valor ima-
terial, como canetas, cadernos e semelhantes.

Em caráter excepcional, após aprovação 
formal do respectivo diretor: Participação 
de cursos nacionais e internacionais, convites 
para almoços ou jantares. 

Presentes, hospitalidade ou entretenimento, 
ainda que sejam maneiras legítimas de cons-
trução de bons relacionamentos comerciais, 
mas estejam foram das regras acima.

aceitos não tolerados

A Hortifruti Natural 
da Terra tem seu 
comportamento 
orientado pela ética. 
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2. ÉTICA NAS RELAÇÕES COMERCIAIS

Conflito de Interesses

Há um conflito de interesses quando o cola-
borador ou as suas responsabilidades dentro 
da Hortifruti Natural da Terra representem a 
oportunidade de dar preferência a seus in-
teresses pessoais (ou daqueles próximos a 
ele), colocando-os acima dos seus deveres 
e responsabilidades. Exemplos: relações de 
parentesco entre o fornecedor e seus funcio-
nários com empregados da Hortifruti Natu-
ral da Terra ou seus acionistas.

Qualquer tipo de relação particular, de cará-
ter habitual, entre fornecedores e da Horti-
fruti Natural da Terra deve ser comunicada à 
gerência responsável pela contratação.

Fornecedores e prestadores de serviço que são 
ex-funcionários da Hortifruti Natural da Terra 
devem, obrigatoriamente, comunicar essa in-
formação à gerência da área contratante.

Concorrência Leal

Respeitamos nossos concorrentes e temos 
o compromisso de promover a concorrên-
cia justa e leal, em conformidade com a Lei 
de Defesa da Concorrência. Não admitimos 
abuso de posição dominante ou práticas co-
merciais arbitrárias, como acordos para de-
terminar ou controlar preços, estabelecer 
territórios de atuação, dentre outros.

Todas as informações que a Hortifruti Natu-
ral da Terra, por meio de seus acionistas e 
colaboradores, queira obter de seus concor-
rentes, devem ser alcançadas por meios líci-
tos, honestos, éticos e de acordo com a legis-
lação aplicável.

Respeitamos nossos 
concorrentes e 
temos o compromisso 
de promover a 
concorrência justa  
e leal.
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3. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

Assim como os empregados da Hortifruti Natural da Terra, os forne-
cedores, seus empregados e subcontratados, que exerçam atividades 
contratadas pela Hortifruti Natural da Terra, dentro ou fora dele, de-
vem observar nossos valores e princípios contidos no Código de Ética 
e Conduta, disponível em: 

3. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

institucional.hortifruti.com.br e 
institucional.naturaldaterra.com.br

https://institucional.hortifruti.com.br/
https://institucional.naturaldaterra.com.br/
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4. TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES E 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

4. TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES E 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

A Hortifruti Natural da Terra mantém suas relações comerciais de forma ética e correta e acre-
dita que transparência é essencial em qualquer parceria. Por isso, todos os nossos fornece-
dores devem:

• Atuar de forma positiva com objetividade, 
honestidade, dignidade, respeito, transpa-
rência, lealdade, cortesia, respeito mútuo 
e colaboração;

• Comprometer-se quanto à veracidade das 
informações prestadas à Hortifruti Natu-
ral da Terra, inclusive as de natureza fiscal, 
econômica, financeira, trabalhista, meio 
ambiente, qualidade e capacitação dos 
profissionais contratados, entre outras.

• Ter clareza e transparência nas informa-
ções prestadas à Hortifruti Natural da Ter-
ra durante a negociação de contratos e 
aditivos, bem como na administração dos 
contratos vigentes. Evite práticas desali-

nhadas com o Código de Conduta e Ética, 
com este Termo e as respaldadas pela le-
gislação.

• Não distorcer números que possam re-
fletir em relatórios gerenciais ou demons-
trações financeiras da Hortifruti Natural 
da Terra, e garantam recursos suficientes 
para manutenção de registros contábeis 
(e outros), destinados à relação comercial 
entre a Hortifruti Natural da Terra e o for-
necedor; e

• Não falsificar ou omitir informações rela-
cionadas a sua cadeia de suprimentos, in-
cluindo fornecedores, prestadores de ser-
viço e terceirizados (se aplicável).

transparência é 
essencial em qualquer 
parceria.
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5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

Não divulgue ou utilize informações confidenciais e estratégicas que tragam benefício próprio 
ou a terceiros, ok? A Hortifruti Natural da Terra considera como informações confidenciais, 
desde que não disponibilizadas ao público, por qualquer meio de comunicação:

• Dados técnicos e comerciais sobre 
produtos;

• Objetivos, táticas estratégias de negó-
cios e de comercialização;

• Orçamentos anuais;

• Planejamento de curto e longo prazos; 

• Volume e condições de compras; 

• Resultados de pesquisas;

• Dados estatísticos, financeiros, contá-
beis e operacionais;

• Informações de contrato comercial ce-
lebradas entre a Hortifruti Natural da 
Terra e o fornecedor.

Não divulgue ou 
utilize informações 
confidenciais e 
estratégicas que 
tragam benefício 
próprio ou a 
terceiros.
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6. SEGURANÇA NO TRABALHO

Quando você estiver prestando serviços nas 
dependências da Hortifruti Natural da Terra:

• Implante uma gestão efetiva dos aspectos 
de saúde e segurança do trabalho aplicáveis 
através da identificação dos riscos e sua res-
pectiva minimização e/ou eliminação;

• Garanta o fornecimento de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) e seu uso pelos 
seus funcionários e prestadores de serviço, 
conforme os riscos existentes;

• Atenda aos requisitos normativos aplicáveis 
de saúde e segurança do trabalho, estabe-
lecendo processos com prioridade para re-
dução e eliminação dos riscos de acidentes;

• Ofereça condições de saúde e segurança 
no ambiente de trabalho, seguindo as leis 
aplicáveis e as normas e procedimentos da 
Hortifruti Natural da Terra constantes em 
contrato;

• Assegure a competência devida (treina-
mentos) e infraestrutura adequada (má-
quinas e equipamentos) para realização 
de procedimentos de emergência em 
qualquer operação de responsabilidade 
do fornecedor;

• Garanta acesso à água potável e fresca, bem 
como às instalações sanitárias para higiene 
pessoal, dentro da conformidade da lei;

• Comunique a gestão do contrato sobre a 
evolução dos indicadores de gestão de 
saúde e segurança dos seus empregados, 
bem como os resultados das investigações 
de acidentes do trabalho nos contratos vi-
gentes com a Hortifruti Natural da Terra;

• Proíba a utilização de drogas psicoativas 
ilegais por seus empregados em quais-
quer das dependências da Hortifruti Na-
tural da Terra.

6. SEGURANÇA NO TRABALHO

Garanta o 
fornecimento de 
Equipamentos de 
Proteção Individual 
(EPIs) e seu uso pelos 
seus funcionários 
e prestadores de 
serviço.
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7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

Todos os fornecedores devem proporcionar condições dignas de trabalho a seus empregados 
e monitorar a responsabilidade social corporativa em sua cadeia de fornecedores. Observar 
os princípios de direitos humanos em suas operações próprias ou em sua cadeia de forneci-
mento é fundamental. Assim, orientamos que você: 

7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

• Não utilize trabalho infantil ou qualquer forma de traba-
lho que prejudique o desenvolvimento físico, mental e 
moral de menores de idade – “Conforme o Art. 7º, XXXIII, 
CF/88 e o Art. 403, CLT, a idade mínima para ingressar no 
mercado de trabalho brasileiro é 16 anos, exceto na con-
dição de aprendiz”;

• Empregue jovens aprendizes (à partir de 14 anos) sob a 
forma de desenvolvimento e aprendizado, não entendi-
do como uma força de trabalho regular – “Conforme Lei 
10.097/00 de Contrato Especial de Aprendizagem”;

• Assegure uma política de reparação do trabalho infantil*, 
quando identificado em suas operações ou cadeia de for-
necimento;

• Não faça uso de práticas consideradas análogas ao traba-
lho escravo, ou trabalho forçado moderno. Toda função 
exercida por qualquer funcionário deve ser voluntária, in-
cluindo o uso de horas extraordinárias, bem como em ati-
vidades de alto risco de segurança;

• Assegure que qualquer pessoa consiga exercer sua ativida-
de profissional de forma voluntária, em um ambiente sem 
práticas de assédio e abuso ao empregado, e sem discrimi-
nação de qualquer forma (raça, cor, religião, classe social, 
idade, etnia, gênero, orientação sexual, dentre outros).

• Garanta as mesmas condições contratuais e de trabalho aos 
trabalhadores estrangeiros, livre de qualquer prática de dis-
criminação ou isolamento social de outros funcionários.

* Política de Reparação ao Trabalho Infantil: toda ação de apoio necessário para 
garantir a segurança, saúde, educação e desenvolvimento de crianças que 
tenham sido submetidas ao trabalho infantil.
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7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

A carga horária, remuneração e benefícios, e 
requisitos de saúde e segurança, devem res-
peitar a legislação trabalhista e Convenção 
Coletiva vigente.

Todo funcionário deve ter acesso às infor-
mações pertinentes à sua remuneração, in-
cluindo as formas de registro de horas de 
trabalho, cálculos e descontos de sua remu-
neração e benefícios, incluindo informações 
e cláusulas provenientes de convenções co-
letivas relacionadas às condições de traba-
lho decente.

Observar os 
princípios de direitos 
humanos em suas 
operações próprias 
ou em sua cadeia 
de fornecimento é 
fundamental.
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A COMUNIDADE

5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

9. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Clique para navegar

8. DEPENDÊNCIA COMERCIAL

Temos orgulho de cada uma de nossas relações comerciais, porém não reco-
mendamos que adquira dependência financeira excessiva (e por um período 
muito longo) da Hortifruti Natural da Terra.

8. dependência comercial
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4. TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES E 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

3. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

2. ÉTICA NAS RELAÇÕES COMERCIAIS

1. CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, ÀS 
NORMAS E AOS CONTRATOS

6. SEGURANÇA NO TRABALHO

10. BEM-ESTAR ANIMAL

7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

12. OUVIDORIA

11. RELACIONAMENTO COM 
A COMUNIDADE

5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

8. DEPENDÊNCIA COMERCIAL

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Clique para navegar

9. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

9. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Mantenha-se atualizado e em conformidade 
com relação a legislação ambiental aplicável 
e esteja sempre em dia com as licenças am-
bientais e outras permissões aplicáveis ao 
negócio, ok? 

Também é responsabilidade do fornecedor 
implementar práticas de higiene industrial 
com fins de avaliar e controlar exposição quí-
mica, biológica ou outros agentes que ofere-
çam riscos à condição do produto entregue à 
Hortifruti Natural da Terra.

A responsabilidade ambiental é um tema de 
grande relevância à Hortifruti Natural da Ter-
ra, portanto, esperamos um comportamen-
to proativo do fornecedor na implementação 

de práticas que vão além das requeridas por 
lei. Além disso, na busca de uma operação 
mais responsável, eficiente e sustentável, re-
servamos o direito de priorizar fornecedores 
que demonstram efetivamente um maior 
comprometimento e melhor desempenho 
da sua gestão ambiental.

É desejável que o fornecedor defina metas 
e indicadores para monitorar aspectos am-
bientais mais relevantes em sua operação, 
principalmente (se aplicável) em relação à ge-
ração de resíduos e efluentes, emissões de 
gases (e outras emissões), consumo de ener-
gia elétrica, captação e consumo de água, ar-
mazenamento e uso de produtos químicos.

esteja sempre em 
dia com as licenças 
ambientais e outras 
permissões aplicáveis 
ao negócio.
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4. TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES E 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

3. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

2. ÉTICA NAS RELAÇÕES COMERCIAIS

1. CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, ÀS 
NORMAS E AOS CONTRATOS

6. SEGURANÇA NO TRABALHO

7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

12. OUVIDORIA

11. RELACIONAMENTO COM 
A COMUNIDADE

5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

9. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

8. DEPENDÊNCIA COMERCIAL

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Clique para navegar

10. BEM-ESTAR ANIMAL

10. BEM-ESTAR ANIMAL

O fornecedor reconhece a preocupação da Hortifruti Natural da Terra com princípios do 
bem-estar animal em sua cadeia produtiva e afirma a implementação de práticas que pos-
sam priorizar o abastecimento de proteínas que comprovem a adesão das boas práticas de 
bem-estar animal, definidas pela Organização Mundial da Saúde:  

• Livre de fome e sede; 

• Livre de desconforto; 

• Livre de dor e lesões físicas; 

• Liberdade para expressar seu comportamento natural; e 

• Livre do medo e do estresse. 
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4. TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES E 
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

3. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

2. ÉTICA NAS RELAÇÕES COMERCIAIS

1. CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, ÀS 
NORMAS E AOS CONTRATOS

6. SEGURANÇA NO TRABALHO

10. BEM-ESTAR ANIMAL

7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

12. OUVIDORIA

5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

9. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

8. DEPENDÊNCIA COMERCIAL

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Clique para navegar

11. RELACIONAMENTO COM 
A COMUNIDADE

11. RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

Mantenha práticas que possam – minimamente – mapear os 
impactos mais significativos em comunidades afetadas, se-
jam comunidades vizinhas em instalações produtivas ou em 
outras esferas da operação, tais como, logística, pontos co-
merciais, e outros.

Se possível, esperamos uma atuação voluntária dos fornece-
dores para implantar ações e projetos que visam a redução/
eliminação dos impactos significativos mapeados, como vo-
luntariado, doações (materiais, serviços ou financeira), apoio 
através de patrocínios, dentre outros. 

Mantenha práticas que possam 
mapear os impactos mais 
significativos em comunidades 
afetadas.
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1. CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, ÀS 
NORMAS E AOS CONTRATOS

6. SEGURANÇA NO TRABALHO

10. BEM-ESTAR ANIMAL

7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

11. RELACIONAMENTO COM 
A COMUNIDADE

5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

9. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

8. DEPENDÊNCIA COMERCIAL

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Clique para navegar

12. OUVIDORIA

12. OUVIDORIA

Comunique prontamente ao Canal de Éti-
ca da Hortifruti Natural da Terra, caso 
ocorra um fato ou uma suspeita de viola-
ção de uma diretriz, lei, regulamento ou 
norma. As denúncias serão apuradas de 
forma sigilosa, anônima, imparcial e inde-
pendente. As acusações sem fundamen-
tação consistente serão desconsideradas, 
e a evidência de qualquer fato ou suspei-
ta de violação de uma diretriz, lei, regula-
mento ou norma gerará sanção comercial 
pela Hortifruti Natural da Terra.

É responsabilidade do fornecedor a pro-
teção, a confidencialidade e a garantia de 
não retaliar qualquer pessoa que tenha 
usado os mecanismos de queixas e de-
núncias disponíveis. 

Para termos um ambiente cada vez me-
lhor e proporcionar um dia a dia mais 
saudável e positivo, disponibilizamos um 
canal de diálogo aos nossos fornecedo-
res e parceiros que poderá ser acessa-
do através do telefone 0800 601 6902 ou  
www.contatoseguro.com.br/hortifruti 
ou no aplicativo da Contato Seguro, dis-
ponível para download em dispositivos 
móveis.

As denúncias 
serão apuradas 
de forma sigilosa, 
anônima, imparcial 
e independente.
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1. CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO, ÀS 
NORMAS E AOS CONTRATOS

6. SEGURANÇA NO TRABALHO

10. BEM-ESTAR ANIMAL

7. CONDIÇÕES DE TRABALHO

12. OUVIDORIA

11. RELACIONAMENTO COM 
A COMUNIDADE

5. SIGILO E CONFIDENCIALIDADE 
DAS INFORMAÇÕES

9. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

8. DEPENDÊNCIA COMERCIAL

Clique para navegar

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não queremos que aconteça, mas caso os princípios e com-
promissos expressos neste Termo não sejam observados, 
poderemos adotar medidas disciplinares que vão desde o 
bloqueio do fornecedor até o encerramento da relação co-
mercial por justo motivo, sem prejuízo da aplicação das pe-
nalidades previstas contratualmente.

Atender a este Termo integralmente é condição fundamental 
para a permanência da empresa na base de fornecedores da 
Hortifruti Natural da Terra.

caso os princípios e compromissos 
expressos neste Termo não sejam 
observados, poderemos adotar medidas 
disciplinares.




