Práticas responsáveis de sourcing
A J.M. Smucker Company está comprometida em conduzir seus negócios de maneira
social e ambientalmente responsável. Buscamos fornecedores que tenham afinidade estratégica
com nossos negócios, que tenham uma compatibilidade com nossa cultura de Valores básicos e
que atendam aos nossos excelentes padrões operacionais de qualidade, segurança, entrega e
localização. Incentivamos nossos fornecedores a trabalhar de forma transparente, responsável e
sustentável com o objetivo de minimizar o risco social e ambiental em nossa cadeia de
suprimentos. Esperamos que nossos fornecedores obedeçam aos nossos elevados padrões éticos.
A equipe de Ética e Conformidade conduzirá os esforços de desenvolvimento,
implantação e administração das nossas práticas responsáveis de sourcing, que englobam
exigências de conformidade social para os fornecedores e que definem nossa metodologia de
avaliação de risco de conformidade social. A equipe de Ética e Conformidade se reporta ao
Vice-presidente sênior, ao Conselho geral e à Secretaria, tendo acesso e oferecendo atualizações
à equipe de liderança executiva e, se necessário, à Diretoria. O objetivo é reduzir nosso impacto
ambiental, proteger os direitos dos trabalhadores em nossa cadeia de suprimentos global e dar
suporte às comunidades nas quais operamos em todo o mundo. Nosso relacionamento com os
fornecedores tem particular importância, uma vez que eles impactam diretamente nossa
habilidade de alcançar as expectativas de nossos consumidores e clientes quanto à qualidade,
segurança e desempenho de nossos produtos. Como parceiros de negócios importantes, nossos
fornecedores devem compartilhar nosso comprometimento em trabalhar de forma transparente,
responsável e ética.
Nossas Práticas responsáveis de sourcing se baseiam em nossos Valores básicos de
qualidade, pessoas, ética, crescimento e independência e refletem nossa preocupação com o
impacto econômico, ambiental e social.
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•
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Economia – Nossa mais importante responsabilidade corporativa é a viabilidade
econômica de longo prazo para os nossos negócios. Nossa sólida base financeira
garante que tenhamos os recursos para reinvestir e fortalecer nossos negócios,
funcionários e comunidades.
Planeta - A responsabilidade ambiental é parte inerente da nossa herança e nós
incorporamos os temas ambientais aos nossos processos de tomada de decisão na
organização – incluindo as operações de nossas instalações, o desenvolvimento de
novos produtos e nosso compromisso com práticas responsáveis de sourcing.
Social – Como bons cidadãos corporativos, sempre acreditamos em nossa
responsabilidade em dar suporte a organizações, projetos e programas que contribuem
com o bem-estar das nossas comunidades.

Nosso Código global de conduta do fornecedor define as exigências mínimas para que os
fornecedores mantenham seus negócios com a Smucker. Ele aborda práticas comerciais e
práticas trabalhistas gerais, além de direitos humanos e gestão ambiental. O fornecedor deve
obedecer (e garantir que, segundo seus conhecimentos, seus subcontratados também estejam
obedecendo) ao Código global de conduta do fornecedor, por escrito, incluindo uma cláusula
específica em nossa política de aquisição, nos acordos mestre de compras e nos termos e
condições de pedidos de compras.
Um currículo de treinamento será desenvolvido para comunicar a toda a empresa sobre
nossas práticas responsáveis de sourcing e um treinamento específico será conduzido para as
equipes de qualidade e aquisição. Também falaremos sobre as expectativas do programa aos
fornecedores, incluindo a aderência ao Código global de conduta do fornecedor, procedimentos
de comprovação incluindo questionários para avaliação interna, ações corretivas (e preventivas)
necessárias e classificação do fornecedor de acordo com métricas importantes de conformidade
social.
Avaliações de riscos de conformidade social serão realizadas anualmente. A Smucker
classificará seus fornecedores de acordo com o risco e priorizará o processo de avaliação do mais
alto para o mais baixo risco com o objetivo de avaliar se os fornecedores estão cumprindo o
Código global de conduta do fornecedor. O risco será avaliado e atribuído com base nas
respostas dos questionários e fontes externas de dados relacionadas a riscos geográficos e de
bens. Os fornecedores de alto e médio risco estarão sujeitos a auditorias internas para definir o
nível de conformidade. Planos de ações corretivas serão implantados mediante as ocorrências
encontradas. Os fornecedores que falharem em atender continuamente aos nossos padrões ou em
aplicar as ações corretivas não serão considerados como opção e correrão o risco de perder a
oportunidade de manter negócios com a Smucker.
Nosso Relatório anual de responsabilidade corporativa será usado para manter as partes
interessadas informadas sobre o progresso de nossas práticas responsáveis de sourcing.

