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PREFÁCIO POR
JÉRÉMIE LECHA

Estamos orgulhosos de nosso programa
de “Ética & Conformidade”, que
baseia-se em princípios de Respeito,
Responsabilidade e Integridade.
Esses três princípios orientam as
atividades do Grupo diariamente, bem
como o comportamento de cada um
de nós, independentemente de nossa
função ou entidade de origem.
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Esses três princípios sustentam as
bases de um crescimento duradouro e
seguro.
Esses
três
a confiança
inspiramos.

“

princípios
garantem
que concedemos e

Na qualidade de agente
indispensável de nossos mercados, nós
temos o dever de promover práticas
exemplares.

“

Nosso crescimento constante, o
desenvolvimento do Centre Mondial
de l’Innovation Roullier e nosso
forte avanço no exterior são nossos
compromissos primordiais.

Presidente do Diretório,
Jérémie Lecha
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NOSSOS PRINCÍPIOS
DE AÇÃO
A segurança e a perenidade do Grupo exigem
que suas decisões e práticas profissionais sejam
guiadas pelos princípios de ação intangíveis:
RESPEITO, RESPONSABILIDE E INTEGRIDADE.

Estes princípios constituem a base da política de ética e de
conformidade do Grupo Roullier.
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RESPEITO
O Grupo Roullier está comprometido com o respeito dos direitos fundamentais
das pessoas e, acima de tudo, com o respeito mútuo entre seus colaboradores.
Convencidos de que nosso desenvolvimento só pode ser duradouro com base no
respeito dos direitos de cada um, garantimos a aplicação deste princípio diariamente em nossas práticas profissionais e agimos-em relação a nossos clientes,
clientes em potencial, fornecedores e empresas terceirizadas-com respeito,
cortesia e consideração.

RESPONSABILIDADE
O Grupo Roullier busca agir, em todas as circunstâncias, em conformidade com
as normas e regulamentações em vigor.
Conscientes do impacto de nossas atividades, adotamos uma abordagem
voluntária e responsável de segurança a todas as nossas partes envolvidas. O
Grupo Roullier trabalha igualmente para proteger o meio ambiente através de
programas para minimizar o impacto ambiental de suas atividades, produtos e
meios de transporte utilizados.

INTEGRIDADE
Agimos com integridade e probidade, e em conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis. Nossos colaboradores são os garantidores deste
princípio no contexto das relações com nossas contrapartes e garantem que
a escolha de nossos parceiros seja baseada em um padrão de integridade e
objetividade.
Respeitamos os padrões contábeis e tributários internacionalmente reconhecidos
e consideramos como prioridade a prevenção e detecção de todas as formas de
fraude.
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NOSSOS
COMPROMISSOS
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O respeito dos direitos
das pessoas

Conformidade das matériasprimas e de nossos produtos

As pessoas estão no centro do

Respeito da saúde, da
segurança dos indivíduos
e do meio ambiente

desenvolvimento do Grupo Roullier.

Toda atividade industrial e comercial

nossas atividades, estamos sujeitos

Respeitar as normas referentes aos

No que se refere ao conjunto de

resulta em decisões que podem ter

a

direitos dos indivíduos e ao direito

consequências

impõem vários critérios de qualidade,

do trabalho em cada um dos países

e

ambientais.

humanas,
O

sociais

Grupo

Roullier

regulamentações

rastreabilidade

e

rígidas
segurança

que
das

de implantação do Grupo é uma

se compromete a agir de forma

matérias-primas que usamos e dos

prioridade.

responsável, garantindo condições de

produtos que colocamos no mercado.

trabalho que respeitem a saúde e a
Luta contra a fraude, a
corrupção e a propina
É essencial que os agentes do mundo

segurança das pessoas e minimizando

Na qualidade de Líderes do mercado,

o

além do cumprimento dessas regras

impacto

ambiental

de

suas

rigorosas em vigor, estabelecemos

atividades.

também nossos próprios padrões de

econômico compreendam o impacto
negativo que podem ter a fraude e a
corrupção no mundo dos negócios.

qualidade para as matérias-primas.
Respeito da vida privada e dos
dados pessoais

De fato, o forte posicionamento de

A vida privada dos colaboradores,

da qualidade de seus produtos. Nós

É por este motivo que o Grupo Roullier

candidatos a recrutamento, clientes e

aplica uma política de tolerância zero

fornecedores deve ser respeitada.

em matéria de fraude, de corrupção
e propina, principalmente quando há

O Grupo Roullier se compromete

o envolvimento de representantes de

a garantir que os dados pessoais

autoridades públicas.

sejam

coletados

e

processados

mercado do Grupo Roullier depende
fazemos disso uma prioridade todos
os dias.

Prevenção de conflitos
de interesse

de maneira justa e lícita, para um

Nossa essência empreendedora e

propósito declarado e de maneira

nossa ênfase pelo bom desempenho

proporcional ao objetivo almejado.

nos orientam diariamente nas nossas

O Grupo Roullier garante que todos

tomadas de decisões, que por sua vez,

O Grupo cumpre as regulamentações

tenham direito à consulta prévia de

pautam os compromissos do Grupo.

nacionais

que

seu consentimento e do acesso a seus

organizam o comércio internacional

dados e que a preservação deles seja

No

e geram embargos ou restrições

assegurada por sistemas de segurança

com o mérito e não com base em

comerciais.

confiáveis

nossos interesses pessoais. Qualquer

Respeito dos embargos e de
outras medidas de restrição
internacional

O

Grupo

e

internacionais

entanto,

agimos

relacionamento
Roullier

criou

um

procedimento para controlar e validar
as transações com países e indivíduos
afetados por sanções.

ou

de

acordo

interesse

pessoal que possa impedir direta ou
Concorrência justa

indiretamente um colaborador de

O Grupo Roullier condena qualquer

tomar uma decisão justa e imparcial

acordo ou prática que tenha um

constitui um conflito de interesse.

objetivo ou efeito anticompetitivo no

Essas situações devem ser evitadas,

mercado e garante a conformidade

pois podem levar à desvinculação

por parte de seus colaboradores com

dos

as regulamentações relacionadas à

responsabilidade.

princípios

de

integridade

e

concorrência.
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NOSSOS
RECURSOS
A ética do Grupo Roullier e a
conformidade de suas operações com
seus compromissos são garantidas
diariamente pela existência de
ferramentas e procedimentos acessíveis
a todos os seus colaboradores.
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U M REF ERE NCIAL ACE S S ÍV E L
A TO DO S OS COLABORADORE S
O Grupo Roullier aplica os princípios de ação

Para isso, o Grupo garante que seus colaboradores

e de compromissos de seu programa de "Ética

tenham acesso efetivo aos padrões de Ética &

& Conformidade" em todas as suas atividades,

Conformidade do Grupo, obtenham conhecimento

independentemente de suas localizações.

apropriado e, ao assumirem funções gerenciais ou
funções que podem acarretar em alguma exposição
para os mesmos, recebam treinamento específico.

U M CO M I T Ê DE ÉT I CA & CONFORMIDADE V IGILANTE
Responsável pelo nosso programa, o Comitê de

O Comitê elabora e promove padrões de Ética &

Ética & Conformidade do Grupo é formado por

Conformidade, assegura o treinamento de nossos

diretores das funções centrais do Grupo.

colaboradores, avalia e melhora continuamente
nosso programa de Ética & Conformidade, processa
alertas e relatórios e, sendo o caso, toma medidas
de correção necessárias.

RESPO N SÁ VEI S PELA É TICA & CONFORMIDADE
E UM A EQ UI PE DE GE S TÃO ATE NDE NDO
A CA DA UM DOS NOS S OS LOCAIS
O Comitê de Ética & Conformidade conta

colaboradores sobre a interpretação e conteúdo

com

e

Responsáveis

locais,

que

garantem

a

implementação dos procedimentos e que têm

implementação

dos

Padrões

de

Ética

&

Conformidade do Grupo.

principalmente por missão esclarecer a todos os

UM DI SPO SI TIVO DE ALE RTA E FICAZ E
Q U E RES PE ITA OS DIRE ITOS
DO S L A NÇADORE S DE ALE RTA
O Grupo Roullier tem uma plataforma para coletar

De acordo com a lei, a plataforma também está

os alertas de seus colaboradores em caso de

aberta a colaboradores externos. Em conformidade

constatação de práticas ou situações passíveis de

com as regulamentações aplicáveis, o Grupo

contrariar os compromissos do nosso Programa de

Roullier garante a confidencialidade dos funcionários

“Ética & Conformidade”, ou ainda, caso cometa

delatores assim como do processamento dos alertas

crime ou delito, uma ameaça ou preconceito graves

enviados.

que vão contra o bem-estar comum.
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