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Princípios Éticos
Palavra da Diretoria
A Usina São Domingos Açúcar e Álcool S/A vem a público apresentar os
Princípios Éticos que a norteiam, elaborados por esta diretoria e pelo comitê de
ética, acompanhando os valores organizacionais aqui citados, sendo estes,
resultado da ampla revisão e comprometimento ativo de seus membros.
Os Valores Empresariais são os princípios, ou crenças, que servem de
guia, ou critério, para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e
quaisquer pessoas que no exercício das suas responsabilidades e na busca dos
seus objetivos, estejam executando a Visão, Missão e a Política da gestão da
empresa.
Temos certeza de que, com a divulgação de nossos valores e princípios,
contribuiremos para o fortalecimento da nossa cultura organizacional.
Nosso objetivo é estabelecer parâmetros éticos de comportamento
vinculados aos valores morais e princípios ideais de conduta da Usina São
Domingos Açúcar e Álcool S/A, ajustando as relações entre os colaboradores
internos e os diversos membros da sociedade. Os colaboradores, independente
de cargo ou função que ocupem, devem aquilatar sua condição na organização, a
fim

de

estabelecer

excelência

nos

resultados

e

a

confiança

dos

consumidores/clientes.
Permitir um clima de respeito e compromisso, aonde os conceitos sejam
incorporados pela equipe, de tal forma que minimizem os aspectos subjetivos das
relações e garantam o fortalecimento da imagem empresarial junto à sociedade.
Com o compromisso ético de desenvolvimento, conseguimos as melhores
práticas de mercado, com empreendimentos no acréscimo ambiental, social,
cultural e ético das sociedades, certificações como ISO 9001:2000, Prêmio em
empresa campeã de produtividade Agrícola do grupo IDEA, Prêmio Noroeste
Paulista de Meio Ambiente da Associação dos municípios da Araraquarense,
Balanço Social IBASE, Selo Abrinq, entre outros, divulgados internamente e na
região através dos meios de comunicação, além de garantir cada vez mais o
nosso papel e compromisso com os colaboradores e nosso planeta. Acreditamos
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que só assim permaneceremos em destaque na produtividade e eficácia de
nossos produtos.
Objetivando a divulgação dos Princípios Éticos da Usina São Domingos
Açúcar e Álcool S/A, disponibilizamos os conteúdos no site desta empresa
(www.usinasaodomingos.com.br) e realizamos seminários envolvendo todos os
colaboradores e convidados membros de governo e sociedade de entorno.
Possuímos um canal aberto através de cartas de opiniões e sugestões de
melhoria, distribuídas para auxiliar na revisão e manutenção dos princípios éticos
aqui definidos, que são revistos periodicamente (a cada 12 meses ou quando
entender-se necessário) pelo comitê responsável pela elaboração e aprovação
dos mesmos, a fim de garantir almejado desempenho a partir das mudanças de
crenças e valores que podem ser aperfeiçoados ou mantidos na organização.
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Visão
Ser reconhecida pela qualidade dos produtos, eficácia dos processos e superação
do

cumprimento

de

suas

responsabilidades

sociais,

ambientais,

no

desenvolvimento profissional e das relações humanas, almejando sobremaneira
ser competitiva, rentável e lucrativa.
Missão
Produzir açúcar, álcool, energia elétrica e levedura para o mercado interno
e externo, garantindo qualidade e competitividade, preservando padrões éticos,
respeito e o compromisso para com meio ambiente, fornecedores, colaboradores
e clientes.
Política de Gestão
A USINA SÃO DOMINGOS é uma empresa ética e socialmente
responsável, que cumpre com a legislação e os requisitos regulamentares
aplicáveis.
Seu compromisso é garantir a satisfação dos clientes pela qualidade e
adequação dos nossos produtos.
Para isso desenvolve ações de melhoria contínua, resguarda a
segurança e a saúde dos colaboradores e respeita o meio ambiente, incluindo
cuidados de prevenção à Poluição.

Valores Empresariais
•

Transparência
Praticar permanentemente uma clara comunicação interna e externa,

integrada e ágil, das metas organizacionais com a comunidade, clientes,
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acionistas e fornecedores, que permita o conhecimento de indicativos para as
melhores decisões.
•

Responsabilidade Organizacional, Social e Ambiental
Assumir, para com a empresa, sociedade e meio ambiente, a

responsabilidade pelos resultados de cada ação, gerando confiança na qualidade
do trabalho, respeito e compromisso com os valores organizacionais e atualização
permanente.
•

Integridade
Comprometer-se plenamente com os resultados, cumprindo o que se

propõe fazer, a partir de soluções coletivas.
•

Respeito à Diversidade
Respeitar e incentivar as diferenças, partindo da premissa de que apenas

por meio da diversidade podemos nos complementar, ampliar os conhecimentos e
agregar valores à organização.
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Princípios Éticos Usina São Domingos Açúcar e Álcool S/A
Valores, Transparência e Governança
•

Possuímos valores e princípios claros, formais e alinhados à visão
estratégica do negócio, que são comunicados a todos os clientes internos e
externos.

•

São divulgadas às partes interessadas, as metas anuais da empresa,
alinhando e garantindo a produtividade.

•

A direção tem por compromisso explicitar os resultados financeiros aos
acionistas, permitindo uma avaliação conjunta dos mesmos.

•

É defesa a prática de condutas que visem obter vantagens comerciais, tais
como: corrupção, extorsão, propina e “caixa dois”.

•

Nas

relações,

tanto

internas

como

externas

(gestores,

clientes,

fornecedores, autoridades governamentais e concorrentes), nenhum
colaborador deve utilizar sua posição na empresa a fim de obter vantagem
pessoal ou para terceiros, em detrimento dos interesses da companhia.
•

Fomentamos e participamos de reuniões em entidades de classe com a
finalidade de evitar a concorrência desleal e alinhar os procedimentos entre
as organizações de mesmo propósito, visando repelir processos como:
sonegação fiscal, produtos adulterados etc.

•

Na elaboração do balanço social garantimos a transparência de dados,
projetos, benefícios e ações sociais, demonstrando a capacidade de
explicitar e medir a preocupação da empresa com as pessoas e a vida do
planeta.
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Público Interno


Conduta e responsabilidade dos colaboradores

Os Colaboradores, Terceirizados ou não:
•

Compreendem e priorizam os valores, princípios e políticas de gestão
estabelecidas pela empresa, através de atitudes que garantem seu bom
funcionamento;

•

Passam por treinamentos de integração e ambientação;

•

Planejam, prevêem os problemas e elaboram ações de melhoria contínua;

•

Conhecem e seguem as normas da Empresa participando de eventuais
mudanças;

•

Executam as atividades no prazo, não prejudicando as equipes vinculadas,
garantindo a eficácia do trabalho e o seu “bem-estar”;

•

Responsabilizam-se por resultados a partir das metas definidas e, no
cumprimento destas, não visam recompensas e/ou interesses próprios na
superação das atividades normais, podendo ser reconhecidos a partir dos
programas próprios.

•

Buscam continuamente a excelência em sistemas de gestão de qualidade,
educando, orientando e se comprometendo com as atualizações
constantes em normas, tais como: ISO 9001:2000, SA 8000 etc;

•

Respeitam a hierarquia, devendo, porém, informar ao Comitê de Ética
qualquer

irregularidade

comportamental,

desde

que

devidamente

fundamentada;
•

Recebem críticas, sendo elas vistas como uma forma de aprimoramento,
desde que sejam feitas de forma clara e honesta;

•

Buscam respeito e educação no relacionamento;

•

Utilizam adequadamente utensílios ou informações de propriedade da
empresa;

•

Desenvolvem a capacidade individual, a fim de promover o desempenho
organizacional;
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•

Dizem, quando não sabem realizar uma tarefa; procuram ajuda para obter
as competências necessárias; assumem as responsabilidades; buscam
causas e jamais culpam outros por seus erros;

•

Comprometem-se com o desenvolvimento da empresa, ensinando, sem
restrição de conhecimento, a fim de garantir o desempenho ou vantagens
em determinada atividade;

•

Informam seus superiores sobre situações de risco, a fim de garantir a vida
e a saúde de seus colegas;

•

Fazem comentários visando à melhoria do ambiente de trabalho;

•

Falam e agem na mesma sintonia;


Liderança

Os líderes:
•

Valorizam e estimulam as sugestões e idéias de melhoria contínua aos
processos, advindas dos colaboradores, objetivando o envolvimento e
desenvolvimento da gestão participativa, jamais se utilizando delas em
busca de prestígio próprio;

•

Tratam com transparência o desempenho de seus colaboradores,
informando cada um sobre suas dificuldades na obtenção de resultados,
propondo e planejando estratégias de melhoria profissional e pessoal
sempre que lhe for solicitado;

•

Usam o elogio e a crítica como forma de orientar o desempenho de seus
profissionais;

•

Esclarecem sobre os valores empresariais e legais, com o objetivo de
construção e melhoria. Penalidades, apenas em casos que prejudiquem a
empresa ou colegas;

•

Prestam conta dos resultados;

•

Estimulam a capacidade de sua equipe em tomar decisões e resolver
problemas;

•

Prestam atendimentos com prontidão às queixas e reclamações;

•

Agem com objetividade e clareza na orientação e execução das atividades;
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•

Ajudam e motivam as pessoas a darem o melhor de si, alinhando
qualidade de vida e profissionalismo;

•

Permitem a criatividade e a espontaneidade nas relações humanas, sem
perder o foco;

•

Envolvem as equipes na solução dos problemas;

•

Geram clima de cooperação em todos os setores da empresa;


Comprometimento organizacional

A empresa:
•

Na política de admissão, remuneração, promoção, treinamento e
demissões, garante a não discriminação (etnia, gênero, idade, religião,
orientação sexual, cor, nacionalidade, estado civil, posição social). O
colaborador que presenciar ou vivenciar atitudes de discriminação deverá
informar imediatamente ao seu gestor ou à área de Recursos Humanos.
Não são toleradas intimidações, ameaças ou assédio de qualquer
natureza;

•

Verifica se há colaboradores com competência necessária para exercer
novas funções antes de abrir vagas a terceiros, realizando recrutamento
interno;

•

Garante a privacidade das informações sensíveis obtidas de seus
colaboradores: saúde física, emocional, informações pessoais – telefones,
endereço etc.;

•

Promove políticas de bolsa de estudos e treinamentos para garantir novos
aprendizados / competências;

•

Realiza treinamentos na área de segurança (SIPAT, Programa 5S,
Utilização de EPI’s), possui CIPA, medicina do trabalho e convênios
médicos;

•

Desenvolve projetos objetivando disponibilizar as informações do sistema
de gestão da qualidade, desenvolvimento de pessoas, benefícios sociais,
segurança do trabalho e direitos e deveres da categoria, tais como dissídio
e contribuição sindical;
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•

Na demissão, possui projetos de orientação profissional, consistentes em
encaminhar o ex-colaborador para o mercado de trabalho, através de uma
visão sistêmica das competências que possui e as exigidas, ensinando e
montando currículo para facilitar sua reintegração.


•

Relações com sindicatos

A empresa fornece todas as informações necessárias e em tempo hábil
nas negociações sindicais, enviando anualmente o balanço social para as
entidades de classe, onde consta o resultado financeiro e os projetos que
visam às melhorias para os trabalhadores, subsidiando, por conseguinte,
as discussões.


•

Presentes e gratificações

Presentes e gratificações de fornecedores, prestadores de serviços ou
clientes serão aceitos em circunstâncias espontâneas e esporádicas,
podendo ser as doações aclaradas e evidenciadas ao comitê responsável.
Meio Ambiente

•

Além

da

responsabilidade

desenvolvendo

pesquisas

na
e

preservação

implantando

do

meio

programas

ambiente,
tais

como:

fertirrigação, tratamento de esgoto e efluentes, coleta seletiva de lixo,
controle de emissão de gases e recuperação de matas ciliares, a empresa
promove programas de extensão a comunidades e escolas da região sobre
a conscientização ambiental;
•

A racionalização da água é incentivada através de sua reutilização em
circuito

fechado

nos processos industriais, resfriamento

de

água

condensada e outras ações.
Prestadores de Serviços e Fornecedores de Produtos
•

A contratação é pautada pelos princípios organizacionais, estabelecendo a
preferência pelo trabalho com empresas-cidadãs, que defendem as
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práticas de responsabilidade social e ambiental, recusando atos de
concorrência desleal, trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório.
•

As relações devem pautar-se pela transparência, respeito aos contratos,
preocupação com o desenvolvimento técnico, equilíbrio financeiro e
interesses corporativos sobre os interesses pessoais dos colaboradores
envolvidos.

•

A excelência de prestadores de serviços e fornecedores de produtos é
alcançada através da análise crítica, pré-qualificativa e homologatória,
sendo requisito necessário e imprescindível ao credenciamento junto à
empresa.

A empresa:
•

Incentiva a melhoria contínua e eficaz nos componentes e serviços que
integram o produto final, com o mais alto nível técnico;

•

Disponibiliza, para os colaboradores das empresas prestadoras de
serviços, as mesmas condições saudáveis e seguras no trabalho oferecido
aos seus colaboradores, exigindo o respeito aos princípios éticos;

•

Respeitam seus fornecedores, prestadores de serviços e clientes,
permitindo a pontualidade no exercício regular de seus direitos.
Comunidade, Governo e Sociedade

O investimento social externo da empresa é orientado pelas reais demandas e
expectativas das comunidades de entorno e está alinhado com suas diretrizes,
de forma transparente, atendendo a projetos que, efetivamente, promovam
benefícios sociais, respeitando suas diversidades, monitorando e avaliando os
impactos de sua implantação.
É defesa a prática de corrupção e propina nas relações com autoridades,
agentes e fiscais do poder público em todos os níveis.
A empresa:
Mantém canais de comunicação e diálogo permanentemente abertos com as
comunidades onde está inserida, bem como com seus colaboradores, visando
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avaliar suas ações, garantindo mais do que sua imagem: sua responsabilidade
perante a sociedade.
Promove iniciativas de voluntariado de seus colaboradores, com o objetivo de
mobilizar e potencializar seus recursos e competências de forma integrada e
sistêmica em benefício das comunidades em que atua.
Gera políticas de estágio visando oferecer oportunidades de aprimoramento
através do desenvolvimento de competências, ou seja, permitir que o
conhecimento teórico seja vinculado à prática.
Não utiliza do poder econômico para obter vantagens e influenciar
contribuições políticas de outras empresas, fornecedores, distribuidores ou
parceiros.
Participa como parceira em programas de educação para a cidadania
envolvendo a comunidade de entorno e apoiando ONG’s.
Consumidores e Clientes
•

A empresa cumpre as normas especificadas para cada produto e incorpora
as manifestações e expectativas dos consumidores e clientes, minimizando
riscos à saúde e à segurança.

