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A Mercur, através deste documento, orienta os caminhos para uma atuação compatível e alinhada com
seus valores e o disponibiliza para seus colaboradores e
qualquer um dos demais públicos, aqui implicados,
como fonte de consulta e de diálogo.
Sua aplicação prática certamente comportará aperfeiçoamentos, sempre alinhados com as crenças e valores
que correspondam a uma atuação que prima pela transparência, equidade e responsabilidade compartilhada.
Toda pessoa poderá buscar o esclarecimento para eventuais dúvidas em relação a este documento, além de
contribuir com sugestões para o seu aperfeiçoamento
contínuo.
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COMO ATUAMOS?
A Mercur busca, cada vez mais, servir a pessoas e
sociedade, participando de seus sonhos por um
mundo melhor. Procura potencializar a construção de
soluções conjuntas para que a evolução do bem-estar
na humanidade, não se dê ao custo de se acentuar
problemas sociais e ambientais.
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TRABALHO INFANTIL:
Não utilizar mão-de-obra infantil e cumprir integralmente todas as leis locais aplicáveis a respeito de
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MEIO AMBIENTE:
Atentar para a construção de um meio ambiente
saudável para as futuras gerações, reduzir o
consumo de recursos, além de priorizar o uso de
matérias-primas de fontes renováveis que gerem
menor impacto ao meio ambiente.
“Incentivamos o destino correto de resíduos gerados
nas operações, reprocessando e reutilizando o que
for possível ou encaminhando para uso em outras
cadeias produtivas. Assim como realizamos o
inventário de emissões dos gases de efeito estufa,
buscando

a

redução

e/ou

compensação

dos

mesmos.”
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LOGÍSTICA REVERSA:
Implementar política de logística reversa de insumos,
produtos, embalagens e outros materiais utilizados
nas operações, considerando, prioritariamente, o grau
e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio
ambiente, dos resíduos gerados.
Premissas:

-Priorizar a aquisição de insumos, produtos, embalagens e outros materiais de fontes renováveis e/ou
recicladas e com menor agressividade ao meio
ambiente;
-Desenvolver produtos com maior vida útil, de acordo
com a finalidade a que se destina;
-Disponibilizar informações para o correto descarte do
produto e embalagens ao consumidor;
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Confiabilidade dos Dados de Acesso
e Proteção de Propriedade:

Prezar pela veracidade e confiabilidade dos dados disponibilizados, respeitando e resguardando toda e qualquer propriedade de terceiros sob sua responsabilidade.

BRINDES INSTITUCIONAIS:
Agir com integridade e bom senso no oferecimento e
recebimento de brindes institucionais de qualquer
valor, a fim de preservar a autonomia ou vínculos que
possam comprometer a ética nas relações.
Na Mercur, estes serão revertidos para a empresa, para
uso interno ou sorteio entre os colaboradores.
Presentes pessoais e bebidas alcoólicas não serão
aceitos e nem oferecidos.
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PRINCÍPIOS DE RELACIONAMENTO
COM SEUS PÚBLICOS
A Mercur reconhece os interesses legítimos da sociedade como um elemento central para o desenvolvimento
de seus produtos e serviços. Deseja estar em meio à
diversidade e pautar sua relação por meio de seus valores, considerando as necessidades das pessoas.
Procura atuar junto à comunidade, respeitando o direito das futuras gerações quanto à satisfação das suas
necessidades em um mundo socialmente mais justo e
ambientalmente equilibrado.
Nas relações com as instituições e o poder público, o
atendimento às solicitações destes agentes, será
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