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1 - OBJETIVO: 
 

A Gráficos SANGAR deseja ser reconhecida como uma empresa cidadã corporativa 

responsável. Este documento visa apresentar as premissas de atuação que a leve a atuar 

de maneira sustentável, econômica, social e ambientalmente, atendendo aos interesses de 

sucesso de longo prazo do empreendimento. 

Seus ideais são especificados em dois títulos: direitos humanos e normas trabalhistas. 

Suas ações visam sua extensão a toda cadeia produtiva, incluindo terceiros e 

fornecedores.  

 
2 - ABRANGÊNCIA: 
 

A seguinte premissa de condutas éticas aplica-se à todos os colaboradores, bem como 

todos os fornecedores de matérias primas, terceiros e fornecedores  que prestam serviços 

à Gráficos Sangar Ltda, com ou sem contrato de terceirização/fornecimento. 
 
3 – POLÍTICAS: 
 

3.1 - Idade 

Nenhuma pessoa com idade inferior a 16 anos deve ser contratada pela Gráficos 

SANGAR, bem como pelos seus fornecedores e terceiros. Nenhuma pessoa com idade 

entre 16 e 18 anos deve ser empregada, a menos que tal emprego esteja de acordo com 

Organização Internacional do Trabalho - Convenção 138 Relativo a Idade Mínima ("ILO 

Convention No. 138").   

 

3.2 – Diversidade Social 

Todas as pessoas, sejam elas colaboradores, prestadores de serviço ou pré-candidatos à 

vagas em aberto terão a sua igualdade de tratamento garantida, não havendo distinção 

de raça, sexo, cor, idade, religião, ou quaisquer outras formas de discriminação. 

 

 

3.3 – Saúde e Segurança 

Nenhum funcionário deve sofrer qualquer forma de trabalho forçado, garantindo assim a 

não violação dos seus direitos humanos, expressos em instrumentos como a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, e as Convenções nº 29 e 105 da organização 

Internacional do Trabalho – OIT. Deve-se garantir também que nenhuma cadeia produtiva 

se utilize de condições degradantes de trabalho associadas a práticas que caracterizem 

escravidão. 
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3.4 - Horário de Trabalho 

Nenhum funcionário, com idade inferior  a 18 anos, deve ser requerido a trabalhar além de: 

• 40 horas regulares por semana, sem o comprometimento do aprendizado escolar; 

• 6 dias por semana. 

 

 

3.5 - Leis & Regulamentos  

Nenhuma pessoa com idade inferior de 18 anos deve ser empregada a menos que tal 

contratação esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis a 

formação / aprendizagem do ofício, respeitando a idade, jornada de trabalho, 

remuneração, saúde e segurança.  

 

 

Gráficos SANGAR: 

Periodicamente realizará inspeções para garantir que os fornecedores / terceiros, 

mantenham os registros necessários para demonstrar a concordância com os critérios 

desta política. Se qualquer fornecedor / terceiro não cumprir tal compromisso, a Gráficos 

SANGAR deverá romper imediatamente o relacionamento com este fornecedor / terceiro. 
 

O Contratado declara estar ciente de que a não conformidade de sua empresa com a 

referida Política, dará direito à Sangar de romper imediatamente o vínculo comercial sem 

qualquer penalidade. 
São Paulo, 31 de Agosto de 2012 

 
Gráficos Sangar Ltda  

 
Assinatura do responsável: 
 
Nome: 
 
Cargo: 
 
Fornecedor:  
 
Assinatura do responsável: 
 
Nome: 
 
Cargo: 

 


