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FINALIDADE
A J.M. Smucker Company (conhecida como “nós”, 
“nosso”, “Smucker” ou “Empresa”) foi fundada e opera 
há mais de 120 anos, de acordo com os princípios 
consagrados em nossas Crenças Básicas de Qualidade, 
Pessoas, Ética, Crescimento e Independência. Os 
princípios incorporados em nossa Crença Básica 
de Ética são fundamentais para nossos negócios, 
uma vez que a conduta ética é vital para assegurar 
relacionamentos de negócios sustentados e bem-
sucedidos. Como extensões de nossos negócios, a 
Smucker espera que seus fornecedores pratiquem 
valores e padrões de conduta semelhantes aos que 
pedimos à nossa própria Empresa. Para esse fim, a 
Empresa está comprometida em proteger os direitos 
trabalhistas e a segurança das pessoas que trabalham 

com a Empresa ou fornecem bens e serviços à 
Empresa, reconhecendo as diferenças culturais e 
legais encontradas em todo o mundo. A Empresa 
desenvolveu este Código Global de Conduta para 
Fornecedores (“Código do Fornecedor”) para esclarecer 
nossas expectativas globais nas áreas de práticas 
trabalhistas e direitos humanos, saúde e segurança, 
práticas comerciais e gestão ambiental.
 

ESCOPO

Este Código do Fornecedor se aplica a todos 
os terceiros que fornecem bens ou serviços 
à Smucker ou a qualquer de suas subsidiárias, 
divisões, afiliadas ou agentes (“Fornecedores”).
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1. CONFORMIDADE COM AS LEIS
A Smucker está firmemente comprometida em conduzir os 
negócios em conformidade com a letra e o espírito da lei 
e com os mais altos princípios éticos. Esperamos que nossos 
fornecedores implementem e mantenham sistemas de gestão 
eficazes para garantir que cumpram todas as leis, regras, 
regulamentos e códigos aplicáveis dos países nos quais fazem 
negócios, incluindo leis relacionadas a emprego, discriminação, 
meio ambiente, direitos à terra, saúde e segurança, bem como 
normas internacionais relevantes. A Empresa não fará negócios 
com fornecedores que conscientemente violem leis ou tenham 
problemas repetidos em conformidade com eles.

2.   PRÁTICAS TRABALHISTAS E DIREITOS 
HUMANOS

A Smucker apoia os princípios internacionais de direitos 
humanos, incluindo a Declaração dos Direitos Humanos 
das Nações Unidas, a Declaração de Princípios e Direitos 
Fundamentais do Trabalho da Organização Internacional do 
Trabalho, os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos, a Convenção da Organização 
Internacional do Trabalho (ILO) nº 29 sobre Trabalho Forçado, 
a Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
nº 105 sobre a Abolição do Trabalho Forçado, a Convenção da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), nº 138 sobre a Idade 
Mínima de Admissão ao Emprego e a Convenção da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) nº 181 relativa às Agências 
de Emprego Privadas. Encorajamos nossos Fornecedores a: 
(i) desenvolver políticas de direitos humanos que cubram todas 
as operações e partes interessadas relevantes; (ii) implementar 
essas políticas em suas operações; e (iii) medir regularmente 
os impactos diretos, indiretos e potenciais dos direitos humanos 
e remediar impactos adversos em direitos humanos. 

2.1. Não-discrimiNação e TraTameNTo HumaNo

Esperamos que nossos fornecedores valorizem os direitos 
humanos e forneçam um local de trabalho no qual todos 
os funcionários sejam tratados com dignidade e respeito. 
A definição de “funcionário” inclui qualquer pessoa que 
desempenhe trabalho para parceiros de cadeia de suprimento, 

fornecedores de primeiro nível, fornecedores em segundo nível 
e fazendas sob emprego direto e indireto, incluindo pessoal de 
escritório e produção, mão de obra contratada e importada, 
trabalhadores em casa, trabalhadores migrantes, trabalhadores 
temporários e trabalho a tempo parcial, temporário e/ou 
sazonal. Reconhecendo que existem diferenças nas leis, 
costumes e condições econômicas que afetam as práticas 
de negócios, apoiamos, incentivamos e incorporamos uma 
atitude de respeito mútuo entre todos os funcionários. Cada 
funcionário tem o direito de trabalhar em uma atmosfera 
que promova a igualdade de oportunidades e ação afirmativa 
e proíbe práticas discriminatórias, incluindo discriminação com 
base em raça, cor, religião, sexo, orientação sexual, identidade 
de gênero, status de transgênero, status de veterano, deficiência, 
opinião política, extração nacional, origem social, idade, 
responsabilidades familiares e filiação sindical. Os fornecedores 
devem garantir que o local de trabalho esteja livre de assédio, 
incluindo assédio sexual, abuso verbal ou físico ou outro tipo de 
tratamento ilegal e antiético. Os fornecedores não podem, sob 
nenhuma circunstância, disciplinar fisicamente os funcionários 
ou de outra forma ameaçar sua segurança física.

2.2. saúde e seguraNça

A Empresa está comprometida em operar suas instalações de 
maneira a proteger a saúde e a segurança humana, bem como 
o meio ambiente. Espera-se que os fornecedores ofereçam 
um ambiente de trabalho seguro e higiênico que minimize 
a exposição a riscos à saúde e tenha procedimentos em vigor 
para evitar acidentes e ferimentos a seus funcionários e às 
comunidades em que eles operam. Um representante da 
gerência deve ser responsável pela saúde e segurança em todos 
os locais de operação e todos os funcionários devem receber 
treinamento regular e atualizado sobre saúde e segurança. 
Todos os funcionários devem ter acesso a banheiros limpos e 
sanitários, receber água potável gratuita e, quando apropriado, 
instalações sanitárias de alimentação e armazenamento de 
alimentos. Se os fornecedores disponibilizarem moradias aos 
funcionários, todas as moradias devem ser seguras, higiênicas 
e atender às necessidades básicas. Quaisquer encargos 
relacionados à moradia dos funcionários devem estar em  
taxas equivalentes ou abaixo do mercado.
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DECLARAÇÃO DA POLÍTICA

Este Código do Fornecedor estabelece as expectativas 
básicas e mínimas que todos os fornecedores devem 
atender para fazer negócios com a Smucker. Esperamos 
que nossos fornecedores conduzam os negócios de 
maneira responsável, com integridade, honestidade 
e transparência, e sigam os seguintes princípios:

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C181,%2FDocument
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C181,%2FDocument


2.3. TrabalHo iNfaNTil1 

A Smucker não tolera ou permite o uso de trabalho infantil por 
nossos fornecedores, ou as empresas com as quais eles negociam, 
em qualquer de suas instalações ou operações locais ou globais. 
Os fornecedores devem manter a documentação oficial para 
todos os funcionários que verificarem a data de nascimento 
do funcionário. Nos países em que os documentos oficiais não 
estão disponíveis para confirmar a data exata de nascimento, os 
fornecedores devem confirmar a idade de um funcionário usando 
um método de avaliação adequado e confiável e manter todos os 
registros relacionados.

Além disso, todos os jovens trabalhadores com menos de 18 anos 
devem ser impedidos de realizar qualquer atividade que os expõe 
a riscos indevidos que possam prejudicar o desenvolvimento físico, 
mental ou emocional. Os trabalhadores jovens também devem 
ser impedidos de trabalhar durante a noite. Todos os funcionários 
devem ter a oportunidade de concluir o ensino obrigatório.

2.4. TrabalHo forçado

Todo trabalho deve ser voluntário. Os fornecedores não podem 
usar qualquer tipo de prisão, trabalho escravo, involuntário 
ou forçado de qualquer tipo. Os fornecedores estão proibidos 
de se envolver em escravidão ou tráfico de seres humanos de 
qualquer tipo, incluindo o recrutamento, abrigo, transporte, 
solicitação, fornecimento ou aquisição de pessoas para trabalho 
ou serviços através do uso de força, fraude ou coerção. De 
acordo com a Convenção 181 da OIT sobre Agências Privadas 
de Emprego, os funcionários não devem ser obrigados a pagar 
quaisquer taxas ou depósitos para fins de recrutamento ou 
contratação, incluindo despesas de viagem, administração 
ou outras taxas. Os fornecedores não podem exigir que os 
funcionários entreguem qualquer identificação emitida pelo 
governo, passaportes ou autorizações de trabalho como 
condição de emprego, e não podem restringir a liberdade 
de movimento dos funcionários de forma alguma, inclusive 
exigindo que qualquer funcionário permaneça no emprego por 
qualquer período de tempo contra a vontade dele(a). Quando os 
funcionários são migrantes estrangeiros, os fornecedores não 
podem, sob nenhuma circunstância, usar ameaças de rescisão 
ou repatriação como forma de exercer controle.

2.5. liberdade de associação e Negociação coleTiva

A Smucker espera que todos os fornecedores respeitem 
totalmente os direitos legais dos funcionários de se associarem, 
organizarem e negociarem coletivamente. Os fornecedores 
devem respeitar todas as instâncias em que isso é feito de 
maneira legal, sem interferência, penalidade ou retaliação. 
Onde as leis locais restringirem esses direitos de qualquer 
forma, os fornecedores devem incentivar meios alternativos 
para facilitar a representação dos trabalhadores.

2.6. PráTicas salariais e Horárias

Esperamos que nossos fornecedores cumpram todas as leis 
salariais e horárias aplicáveis e as regras e regulamentos, 
incluindo salário mínimo, horas extras e horas máximas. Nos 
casos em que a negociação coletiva ou outros acordos do setor 
estabelecem condições mais favoráveis para os funcionários,  
os fornecedores devem obedecê-las. Onde os requisitos 
de salário mínimo não são suficientes para atender às 
necessidades básicas, os empregadores devem se esforçar  
para pagar um salário digno a todos os funcionários.

Todos os funcionários, incluindo quaisquer funcionários 
contratados por meio de uma agência de recrutamento, devem 
ser totalmente informados sobre seus salários por escrito 
durante o processo de recrutamento e receber boletos de salário 
detalhando as especificidades de seus salários e deduções.  
Os fornecedores não podem fazer nenhuma dedução disciplinar 
ou ilegal que um funcionário não tenha consentido.

Na ausência de lei nacional ou local, os fornecedores não devem 
exigir uma semana de trabalho regular acima de 60 horas, e os 
funcionários devem ter pelo menos um dia de folga após seis 
dias consecutivos de trabalho.

Os funcionários devem concordar voluntariamente em fazer 
qualquer trabalho extra. Todo o trabalho de horas extras 
realizado por funcionários não isentos deve ser compensado 
com as taxas-prêmio exigidas.
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1 Na ausência de qualquer lei nacional ou local, “criança” é definida como menos 
de 15 anos de idade. Se a lei de idade mínima local for definida abaixo dos 15 anos 
de idade, mas estiver de acordo com as exceções dos países em desenvolvimento 
sob a Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a menor 
idade será aplicada.



2.7. recruTameNTo e emPrego

Os fornecedores devem garantir que todos os funcionários 
realizem trabalho sob uma relação de emprego legal. 
Os fornecedores devem compreender o processo de recrutamento 
tanto de funcionários diretos quanto indiretos, os quais são 
recrutados por meio de recrutadores e intermediários de mão de 
obra. Os fornecedores devem sistematicamente e efetivamente 
identificar e monitorar a contratação e gestão de funcionários 
especialmente vulneráveis, em particular: trabalhadores 
migrantes, de agência, por contrato, temporários e informais. 
Quando os fornecedores confiam no uso de recrutadores de mão 
de obra, eles devem garantir que apenas funcionários registrados 
sejam fornecidos a eles.

Os fornecedores devem fornecer a todos os funcionários uma 
cópia de seus termos de emprego por escrito e no idioma oficial 
e em qualquer idioma entendido pelo funcionário e garantir que 
os funcionários compreendam totalmente os termos de emprego 
antes de começar a trabalhar para o fornecedor. Os funcionários 
não devem ser obrigados a assinar um contrato incompleto.

Os fornecedores não devem usar contratos de trabalho, tais como 
contratos de duração determinada consecutivos, contratação 
somente para trabalho, subcontratação, trabalho em casa, 
esquemas de aprendizes ou outros arranjos, com o objetivo 
de evitar o pagamento de benefícios trabalhistas legalmente 
exigidos aos empregados. Os fornecedores devem informar a 
Smucker por escrito sobre todos os arranjos de trabalho em casa 
e atividades de subcontratação, independentemente de essas 
atividades estarem relacionadas à produção de bens ou prestação 
de serviços à Smucker.

2.8. emPrego de fuNcioNários sem documeNTos

A Smucker não permite que os fornecedores contratem, 
recrutem ou consultem com conhecimento de emprego qualquer 
indivíduo não autorizado a trabalhar no país de operação do 
fornecedor. Também não é permitido continuar a empregar um 

indivíduo conhecido por ser um funcionário não autorizado, 
não documentado, ou contratar o uso de um funcionário não 
autorizado e não documentado. Os fornecedores também não 
podem contratar indivíduos que sejam cidadãos nacionais de 
qualquer país sancionado definido pelo Escritório de Controle de 
Ativos Estrangeiros dos EUA ou qualquer pessoa incluída na Lista 
de Nacionais Especialmente Designados. A Smucker exige que as 
empresas inspecionem, verifiquem e documentem a identidade  
e a autorização de emprego de todos os funcionários, inclusive  
da equipe da agência de empregos.

3. INTEGRIDADE DE NEGÓCIOS
3.1. suborNo comercial

O suborno comercial é ilegal e está sujeito a penalidades 
criminais em muitos países, incluindo os Estados Unidos. 
Nenhum fornecedor pode fornecer qualquer forma de suborno, 
propina, pagamento facilitador ou qualquer pagamento  
paralelo oculto ou indocumentado a qualquer pessoa conectada 
a qualquer negócio relacionado à Smucker. Os fornecedores 
devem manter uma política atualizada da Empresa que proíba 
suborno, propinas, pagamentos facilitadores, corrupção 
e práticas comerciais fraudulentas que sejam claramente 
comunicadas e implementadas, e o fornecedor deve manter os 
sistemas de gerenciamento correspondentes. Os fornecedores 
devem implementar e manter um sistema de reclamações para 
que os funcionários relatem, de forma anônima, problemas ou 
atividades suspeitas sem medo de retaliação.

A Smucker não participa e não participará de suborno, 
incluindo pagamentos de facilitação, ou propinas de qualquer 
tipo, pequenas ou grandes, e recusará e recusará qualquer 
negócio ou transação em que haja suborno ou propina. 
A competição para negócios da Smucker é conduzida de 
maneira justa e ética, e na qualidade dos produtos que ela 
produz.
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3.2. PreseNTes e eNTreTeNimeNTo

De acordo com o Código de Conduta e Ética nos Negócios da 
Smucker, nenhum funcionário ou membro da família imediata 
do funcionário pode aceitar presentes de fornecedores, clientes 
ou outras entidades com as quais a Empresa faz negócios 
quando esses presentes são de valor superior ao valor nominal. 
Essa restrição também inclui ofertas de entretenimento (teatro, 
eventos esportivos, viagens de pesca, etc.) que vão além das 
cortesias comuns geralmente e normalmente aceitáveis como 
práticas comerciais éticas apropriadas, seja no escopo ou 
no custo. Presentes monetários ou gratificações nunca são 
aceitáveis sob nenhuma circunstância e se enquadram na nossa 
política de suborno. A Smucker se orgulha de sua reputação 
de agir com integridade e baseia suas decisões em requisitos 
comerciais legítimos.

3.3. Normas de Qualidade e seguraNça alimeNTar

Nossa reputação foi construída sobre a qualidade de nossos 
produtos e a clientela criada por essa qualidade consistente. 
Qualquer fornecedor que forneça bens ou serviços para qualquer 
área de negócios da Empresa deve estar completamente ciente e 
cumprir as leis relacionadas à produção e venda dos produtos que 
vendem à Smucker. Os fornecedores devem aderir estritamente 
aos procedimentos de controle de qualidade da Smucker e garantir 
que os produtos que vendem para a Smucker sejam rotulados 
com precisão e atendam aos requisitos federais, estaduais 
e locais. Os fornecedores são obrigados a relatar imediatamente 
à Smucker os problemas que possam afetar negativamente 
a qualidade ou a segurança de um produto da Empresa.

 3.4. seguraNça de dados

A Smucker respeita a privacidade de todos os nossos funcionários 
e constituintes e espera que nossos fornecedores lidem com os 
dados de forma responsável e em conformidade com todas as 
leis. Os fornecedores devem proteger e manter a segurança de 
qualquer informação confidencial recebida da Smucker, incluindo 
informações recebidas de ou sobre os funcionários, clientes, 
consumidores ou acionistas da Smucker.

3.5. coNfideNcialidade

Às vezes, será apropriado e necessário que os funcionários 
e agentes do fornecedor tenham acesso a certas informações 
técnicas e comerciais confidenciais e materiais de nossa 
Empresa. O tratamento confidencial de tais informações 
é extremamente importante. Os funcionários e agentes do 
fornecedor devem tomar todas as precauções razoáveis para 
impedir a divulgação de informações e materiais confidenciais 
a terceiros e não usar informações e materiais sem 
o consentimento prévio por escrito da Smucker. Isso também 
se aplica a informações que os subcontratantes de nossos 
fornecedores possam obter enquanto prestam serviços à 
Smucker. Os fornecedores podem ter que assinar um contrato 
de confidencialidade antes de trabalhar com a Empresa.

 
3.6. coNfliTos de iNTeresses

O termo “conflito de interesse” descreve qualquer circunstância 
que possa lançar dúvidas sobre a capacidade de um funcionário 
de agir com total objetividade em relação aos interesses da 
Empresa. É importante que nossos fornecedores garantam 
que seus funcionários e funcionários de seus subcontratados, 
que são designados para os projetos da Smucker, não tenham 
nenhum conflito direto ou indireto com os interesses comerciais 
da Smucker. Todos os fornecedores são obrigados a notificar a 
Smucker sobre qualquer potencial conflito de interesse, como 
interesses financeiros, emprego prévio ou emprego familiar 
de seus funcionários com a Smucker, e obter o consentimento 
por escrito da Smucker antes de designar tais funcionários 
conflituosos para trabalhar em qualquer negócio da Smucker.

Relações de confiança e cooperação com empresas com as 
quais fazemos negócios (como nossos clientes, fornecedores 
e agências de publicidade) são de vital importância. Em geral, 
é inconsistente com essas relações que tais empresas tentem 
recrutar funcionários da Smucker. Além disso, a perspectiva de 
tal emprego pode criar conflitos de interesses e preocupações 
sobre o manuseio de informações comerciais confidenciais.
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3.7. maNuTeNção de regisTros

Estamos comprometidos em manter registros completos 
e precisos. Os fornecedores também devem manter 
livros financeiros precisos e registros comerciais em 
conformidade com os requisitos legais. Em particular, os 
fornecedores devem manter a documentação necessária 
para demonstrar a conformidade com este Código do 
Fornecedor e todas as leis aplicáveis e disponibilizá-los 
à Smucker mediante solicitação.

4. MEIO AMBIENTE
A Smucker considera a sustentabilidade ambiental 
uma das nossas muitas responsabilidades como um 
bom cidadão corporativo, e é um foco estratégico da 
nossa empresa. Nós nos esforçamos para desenvolver 
relacionamentos com fornecedores que compartilham 
nossas preocupações e compromisso com a melhoria 
do meio ambiente.

4.1. biodiversidade e desmaTameNTo 

Quando apropriado, os fornecedores devem promover 
a diversidade ecológica protegendo e melhorando os 
habitats e ecossistemas nas fazendas e/ou arredores. 
Os fornecedores devem comprometer-se com o não 
desmatamento ou degradação da floresta primária 
e, além disso, com o desmatamento líquido zero em 
cadeias de abastecimento agro-florestal.

4.2. liceNças ambieNTais e relaTórios

Os fornecedores que fazem negócios com a Empresa 
devem agir de maneira ambientalmente responsável 
e cumprir todas as leis, regras, códigos e regulamentos 
ambientais aplicáveis para as regiões do país e para 
o mundo em que realizam negócios. Isso inclui a 
conformidade com todos os requisitos de relatório, 
autorizações e licenciamento ambiental.

4.3. maTeriais Perigosos 

Os fornecedores devem manusear, armazenar e descartar 
adequadamente materiais perigosos e resíduos de acordo 
com as leis e regulamentações aplicáveis. Os fornecedores 
devem garantir que a equipe relevante seja informada 
e treinada no manuseio seguro desses materiais.

4.4. gesTão ambieNTal

A Smucker recomenda que os fornecedores implementem 
um sistema de gerenciamento ambiental para garantir 
a identificação, o monitoramento e a melhoria contínua 
de seu desempenho ambiental. Os fornecedores devem 
se esforçar para otimizar seu desempenho ambiental, 
inclusive tomando medidas para minimizar o consumo 
de recursos naturais, prevenir a poluição, minimizar 
e descartar adequadamente os resíduos.

5.  RELATÓRIOS E CUMPRIMENTO
5.1. ProTeção de deNuNciaNTes e Não-reTaliação

A Smucker está comprometida com uma cultura 
organizacional que incentiva a conduta ética e 
a conformidade com a lei. De acordo com esse 
compromisso, a Smucker espera que todos os 
Fornecedores adotem políticas e procedimentos que 
proíbem estritamente atos retaliatórios, ameaçadores 
ou de assédio contra qualquer pessoa que, de boa-fé, 
busque aconselhamento, apresente uma preocupação 
ou relate uma má conduta. Sob nenhuma circunstância 
qualquer fornecedor poderá exigir que seus funcionários 
ou fornecedores celebrem ou respeitem qualquer 
contrato de confidencialidade que possa desestimular ou 
proibir o funcionário ou fornecedor de relatar qualquer 
não conformidade com este Código do Fornecedor ou 
qualquer violação da lei aplicável a uma autoridade de 
investigação apropriada.
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5.2. iNformações do relaTório 

Você pode enviar um relatório anonimamente usando a Linha 
de Atendimento da Smucker. A Linha de Atendimento da 
Smucker é uma plataforma global, disponível 24 horas por dia, 
sete dias por semana, no número 1-844-319-9352 ou pelo site 
www.jmsmucker.ethicspoint.com. 

5.3. cooPeração ToTal e divulgação 

Espera-se que os fornecedores cooperem com as autoridades de 
investigação na máxima extensão permitida por lei. No caso de 
qualquer fornecedor tomar conhecimento de evidência confiável 
de qualquer não-conformidade com este Código do Fornecedor, 
ou de qualquer outra violação da lei aplicável, esse fornecedor 
deve divulgar oportunamente tal evidência às autoridades de 
investigação apropriadas e, quando apropriado, ao pessoal 
necessário da Smucker para permitir uma investigação total 
e completa da suspeita de má conduta.

5.4. cumPrimeNTo 

Os fornecedores são obrigados a cumprir este Código do 
Fornecedor como condição para fazer negócios com a Smucker. 
Os fornecedores também devem garantir que seus fornecedores 
e subcontratados envolvidos no fornecimento de bens ou serviços 
para a Smucker também estejam em conformidade.

Os fornecedores devem indicar pessoal responsável por 
comunicar e implementar os padrões estabelecidos neste 
Código do Fornecedor. A Smucker empregará vários mecanismos 
para avaliar a conformidade, como certificações, revisão de 
registros e auditorias no local. Os fornecedores devem permitir 
que a Smucker e/ou qualquer de seus representantes ou 
agentes tenham acesso razoável às suas instalações e registros 
relevantes com a finalidade de garantir a conformidade com este 
Código do Fornecedor. Se a Empresa determinar que qualquer 
fornecedor violou este Código do Fornecedor, a Empresa poderá, 
a seu critério, encerrar sua relação comercial ou exigir que 
o fornecedor implemente um plano de ação corretiva dentro 
de um prazo acordado entre o fornecedor e a Empresa.
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