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Código de Conduta e Ética da Cadeia de Suprimentos Arezzo&Co 

A Arezzo&Co atua de forma ética, transparente e sustentável, conduzindo suas operações 

em conformidade com aspectos socioambientais, normas, regulamentos e legislação vigentes 

aplicáveis aos negócios. Como companhia líder no setor de calçados, bolsas e acessórios 

femininos no Brasil, prima pela qualidade das matérias-primas, mercadorias e serviços em 

toda sua cadeia de suprimentos. 

Agir para gerar impacto positivo para o planeta e para pessoas é um dos nossos 

compromissos mais importantes. Na condução de nossos negócios e escolha de nossos 

parceiros consideramos fatores socioambientais como a proteção dos direitos humanos e 

trabalhistas, a prevenção à corrupção, saúde e segurança e o cuidado com o meio ambiente. 

Este Código apresenta os princípios básicos que norteiam nossas ações e tem por objetivo 

orientar e renovar o compromisso das empresas que integram a cadeia de suprimentos da 

Arezzo&Co. 

Os parceiros de negócio da Arezzo&Co se comprometem a atuar de forma ética, sustentável 

e em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesse Código, em todas as suas relações, 

assumindo, de forma efetiva, a responsabilidade de adesão aos seguintes temas: 

 

Legislação Vigente 

Cumprimento de cláusulas contratuais, negociações comerciais, normas, regulamentos e leis 

aplicáveis aos negócios, em todos os países em que operem ou forneçam produtos. 

 

Direitos Humanos e Trabalhistas  

Respeito aos direitos humanos e trabalhistas, garantindo um ambiente de trabalho humano, 

produtivo, seguro, saudável e livre de violência física e verbal. 

Todos os colaboradores e terceiros devem ser tratados com dignidade e respeito, não sendo 

tolerado o uso de punição corporal, coerção mental ou física, intimidação, ameaça física ou 

verbal, ofensa ou qualquer forma de assédio moral ou sexual, nem mesmo multas ou 

penalidades como forma de medidas disciplinares. 

Os trabalhadores têm os mesmos direitos e devem receber o mesmo tratamento, sem 

distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, faixa etária, estado civil, 

orientação sexual, condição física, religião, opinião política ou de outra natureza, origem ou 

qualquer outra condição. 

A prática de discriminação de qualquer natureza deve ser coibida, respeitando a diversidade 

e igualdade de oportunidades nos locais de trabalho. 

 

Combate ao Trabalho Infantil  

Combate ao trabalho infantil, garantindo que nenhum trabalhador tenha idade inferior àquela 

de conclusão da escolaridade obrigatória e a idade mínima permitida por lei para trabalhar. A 

contratação de maiores de 14 anos e menores de 18 anos de idade, deve estar atrelada à 

programas de aprendizagem profissional, atendendo aos requisitos legais aplicáveis. 
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Trabalho Forçado Análogo ao de Escravo 

O trabalho deve ocorrer por vontade própria, não sendo tolerado o tráfico de seres humanos, 

trabalho prisional, trabalho escravo, trabalho servil, confinamento, qualquer forma de trabalho 

forçado ou degradante. 

Os trabalhadores não podem ser expostos a condições degradantes de trabalho (que 

coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador), jornada exaustiva (que cause danos à 

saúde ou risco de vida), trabalho forçado (manter a pessoa confinada no serviço através de 

ameaças e violências físicas e psicológicas), servidão por dívida (fazer o trabalhador contrair 

ilegalmente uma dívida com a empresa e prendê-lo a empresa). 

Todo o funcionário tem o direito de deixar o local de trabalho após finalizar sua jornada, bem 

como, de rescindir seu contrato trabalhista, contanto que notifique previamente o empregador, 

em conformidade com a legislação vigente.  

 

Saúde e Segurança  

Cumprimento das normas relativas à saúde e segurança do trabalho, aplicáveis ao seu 

negócio, minimizando a exposição dos empregados aos riscos existentes no ambiente de 

trabalho, prevenindo acidentes de trabalho e/ou doenças ocupacionais e do trabalho. 

As instalações não podem oferecer risco às condições de trabalho e devem estar em boas 

condições de saúde e higiene.  

Os equipamentos de proteção adequados devem ser disponibilizados pela empresa aos 

funcionários. 

 

Meio Ambiente 

Conformidade das operações com a legislação ambiental aplicável a toda a cadeia de 

suprimentos, adequando processos de industrialização, armazenagem, manuseio e descarte, 

implementando iniciativas voltadas à conservação da água e dos recursos naturais, e ao 

descarte apropriado de resíduos, visando reduzir o impacto ambiental. 

 

Qualidade e Segurança dos Produtos 

Cumprimento dos padrões de qualidade e segurança, exigidos pela legislação vigente, em 

todos os produtos comercializados e serviços prestados pelos integrantes da cadeia de 

suprimentos da Arezzo&Co. 

  

Prevenção e Combate à Corrupção 

Atuação em conformidade com as leis de combate à corrupção vigentes nos países em que 

operem, realizando ações periódicas de prevenção e monitoramento de qualquer tentativa de 

influência indevida nos negócios realizados, prezando pela alta transparência e integridade 

nas relações. 



 
 

 

 

V3 – 01/2020 

 

Funcionários, terceiros, parceiros de negócio e demais integrantes da cadeia de suprimentos 

da Arezzo&Co estão proibidos a autorizar ou efetuar, direta ou indiretamente, qualquer 

pagamento ou promessa de pagamento a agentes do Governo ou representantes de 

empresas privadas, seja sob a forma de dinheiro, favores, presentes, entretenimento, 

hospitalidade ou outros bens de valor, com a intenção de obter vantagens indevidas ou 

impróprias nos negócios. 

 

Presentes, Gratificações e Eventos 

Manter a imparcialidade nas atividades e operações, eliminando qualquer situação que possa 

interferir ou mesmo aparentar interferir nas decisões de negócio. 

Não é permitido ofertar e aceitar brindes, presentes, entretenimento, hospitalidade, viagens, 

acomodações ou outras vantagens ou benefícios que possam criar a aparência de 

impropriedade ou que tenham a intenção de obter vantagem indevida. 

 

Informações Confidenciais, Direito Autoral, Privacidade e Propriedade Intelectual  

Cumprimento da legislação vigente e combate a qualquer iniciativa destinada à fabricação e 

venda de produtos falsificados e ilegais. 

Os produtos comercializados pela Arezzo&Co são desenvolvidos com originalidade e 

exclusividade, o direito autoral e propriedade são de responsabilidade da Companhia, sendo 

vedada sua comercialização sem a devida autorização formal. 

Marcas, desenhos, imagens comerciais, nomes de domínio, logotipos, e outros direitos de 

propriedade intelectual da Arezzo&Co não podem ser utilizados e divulgados sem a devida 

autorização formal. 

Manter sigilo sobre quaisquer informações estratégicas e confidenciais da Arezzo&Co a que 

se tenha acesso, durante o período de vigência da relação comercial e/ou contratual, ou 

mesmo após o término da relação. O uso e compartilhamento de tais informações se restringe 

aos fins estabelecidos nos contratos formalizados com a Arezzo&Co. 

 

Substâncias Restritivas  

Atuar em conformidade com a regulamento N° 1907/2006 (REACH), relativo ao registro, 

avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas, adotada pela União Europeia (EU) 

e implementar controles de monitoramento que visam melhorar a proteção à saúde humana 

e o ambiente. 

A Arezzo&Co elaborou uma Cartilha de Substâncias Restritivas, em parceria com o IBTeC 

(Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Artefatos e Calçados), disponibilizada aos 

integrantes da cadeia de suprimentos, com o objetivo de orientar sobre as substâncias 

controladas e os limites aceitáveis nas principais matérias-primas utilizadas na produção de 

calçados, bolsas e acessórios. 
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Auditoria Socioambiental 

A Arezzo&Co avalia cumprimento das diretrizes estabelecidas nesse Código, através de 

monitoramento mensal de documentos e auditorias periódicas das operações da cadeia de 

suprimentos. 

As auditorias e avaliações são realizadas sem aviso prévio e visam garantir que todos os 

integrantes da cadeia de suprimentos da Arezzo&Co atuem de forma ética, transparente e 

sustentável, respeitando a proteção dos direitos humanos e trabalhistas, a prevenção à 

corrupção, saúde e segurança e o cuidado com o meio ambiente. 

 

Canal de Denúncias  

A Arezzo&Co pauta sua atuação por seu Código de Ética, em conformidade com a legislação 

vigente. É dever de qualquer funcionário, terceiro ou outro integrante da cadeia de 

suprimentos comunicar possíveis situações contrárias a este Código de Conduta. 

O não cumprimento das diretrizes estabelecidas nesse documento deve ser reportado através 

do Canal de Ética da Arezzo&Co, pelo site (https://www.canaldeetica.com.br/arezzoco) ou 

telefone 0800 721 0731 (Brasil), que possui atendimento 07 dias por semana, 24 horas por 

dia, sendo possível a realização anônima do relato. 

A Arezzo&Co não tolera nenhuma forma de retaliação, seja de qualquer parte ou natureza, 

contra quem quer que relate, de boa-fé, uma atividade potencialmente ilegal, uma quebra ou 

violação de algum princípio da Companhia. 

 

Disposições Finais 

O pleno atendimento das diretrizes deste Código é condição fundamental para a permanência 

na cadeia de suprimentos da Arezzo&Co. 

O descumprimento de qualquer diretriz estabelecida neste Código pode gerar medidas 

corretivas, desde o bloqueio do fornecedor para novos pedidos ou contratações, até a 

rescisão dos contratos vigentes e encerramento imediato da relação comercial.   

O Código de Conduta não trata de toda as possíveis situações de negócio, mas os princípios 

básicos que norteiam nossas ações. Mantenha-se atento às situações que possam surgir e 

busque orientação antes de agir. Segue abaixo nosso contato: 

E-mail: auditoriafornecedor@arezzo.com.br 

Telefone: (51) 2129-5002 
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