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POLÍTICA DE COMPRAS RESPONSÁVEIS DO GRUPO MORENA 

O Grupo Morena preza por uma atuação ética e socialmente responsável. 

Dada a natureza do nosso negócio, acreditamos que a gestão da cadeia de 

fornecedores é uma etapa essencial no desenvolvimento sustentável das nossas atividades e 

que fortalece não só o relacionamento entre o Grupo Morena e sua rede de parceiros, como 

também sela o compromisso de qualidade e confiabilidade com os nossos clientes e a 

sociedade.  

O Grupo Morena seleciona criteriosamente seus parceiros de negócio e espera que 

cada um assuma o cumprimento dos requisitos a seguir:  

1. Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos e assegurar-se de sua não 

participação na violação desses direitos;  

2. Coibir o trabalho forçado e o trabalho infantil;  

3. Assegurar que tanto a remuneração quanto a jornada de trabalho dos seus 

colaboradores estejam de acordo com os padrões estabelecidos por país ou categoria;  

4. Não praticar ou apoiar qualquer tipo de discriminação, seja por raça, religião, cor, sexo, 

classe social, deficiência física ou mental, opção sexual, filiação política ou associação a 

sindicatos;  

5. Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável aos seus colaboradores; 

6. Coibir a punição e coerção corporais na relação com seus colaboradores; 

7. Respeitar as leis ambientais vigentes no seu país, procurando desenvolver iniciativas para 

promover maior responsabilidade ambiental; 

8. Fornecer produtos e serviços com qualidade e segurança; 

9. Garantir a segurança da informação em todos os seus processos;  

10. Garantir transações justas, respeitando todas as leis, regras e regulações, e prevenindo 

todo tipo de corrupção, incluindo extorsão e suborno. 


