„Kaip mes dirbame“
„Kraft Foods“ elgesio kodeksas
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Čia yra „Kraft Foods“ Elgesio Kodeksas. Jame pateiktos svarbios taisyklės,
kurių visi turime laikytis dirbdami, bei aprašomos vertybės, kuriomis turime
vadovautis priimdami sprendimus. Laikydamiesi šio kodekso išlaikysime ne tik
pasitikėjimą kompanija, bet ir „Kraft“ finansinius rezultatus.
Žemiau pateiktos dešimt principų atspindi mūsų kompanijos vertybes, ypač
svarbiausiąją – pasitikėjimą. Pasitikėjimas reiškia, kad kiti gali pasikliauti mumis, jog
mes sakysime tiesą, laikysimės savo įsipareigojimų ir sąžiningai elgsimės su
žmonėmis. Turime užsitarnauti ir išlaikyti savo vartotojų, verslo partnerių,
darbuotojų, akcininkų bei žmonių, gyvenančių bendruomenėse, kuriose mes
dirbame, pasitikėjimą.

2

Principai
1 principas

Saugaus maisto gamyba
Mes esame maistą gaminanti kompanija. Niekas apie mūsų kompanijos vertybes
nepasako daugiau negu tai, kad nuolat kreipiame dėmesį į maisto saugumą. Mūsų
klientai turi tikėti, kad gali vartoti mūsų produktus nebijodami, kad jie ar jų šeimos
susirgs. Per daugiau nei šimtą metų „Kraft“ užsitarnavo pasitikėjimą gamindama
saugius produktus.
Tačiau dėl kompanijos dydžio, neišvengiamai gali kilti problemų. Kai kas nors
nutinka, reaguojame greitai. Mūsų ypatingų situacijų valdymo komanda
(daugiafunkcinė aukštesniojo rango vadovų komanda) nedelsdama imasi veiksmų,
kad apsaugotų vartotojus. Šitaip geriname savo reputaciją ir pelnome klientų
pasitikėjimą. Antraip rizikuotume savo verslu.

2 principas

Atsakinga rinkodara
Rinkodara yra skirta žmonėms įtikinti. Ir „Kraft“ šioje srityje labai sekėsi. Tačiau ta
sėkmė priklauso nuo vartotojo pasitikėjimo. Jei mūsų reklamos būtų nepatikimos,
žmonės mumis nepasikliautų ir nepirktų mūsų produktų. Tai katastrofiškai atsilieptų
mūsų verslui. Todėl rūpinamės, kad mūsų reklamos atitiktų įstatymus ir kad jose
pateikti teiginiai būtų teisingi.
Bet mes darome dar daugiau. Labai stengiamės diegti atsakomybę rinkoje.
Pavyzdžiui, kompanijos skyrius pasiūlo reklamą, leidžiančią suprasti, kad vitaminai
užkandyje veikia kaip šalmas, kuris važinėjant dviračiu apsaugo vaikus nuo
sužalojimų. Mes pasakytume „ne“. Nors reklama tiesiogine žodžio prasme būtų
teisinga ir įstatymai leistų ją rodyti, vartotojai pagrįstai gali pamanyti, kad užkandis
neleis jų vaikams susirgti, o tai netiesa. Neatsakinga rinkodara griauna vartotojų
pasitikėjimą mumis ir kenkia visoms „Kraft“ produktams.
Mes žinome, kad rinkodara atlieka svarbų vaidmenį renkantis maistą vaikams ir tai
rūpi visuomenei. Turime aiškias ribojančias taisykles, nurodančias, kada ir kaip
reklamuoti produktus vaikams. Pavyzdžiui, mūsų reklama, skirta jaunesniems nei
dvylikos metų vaikams, žiniasklaidoje orientuota į „geresnį pasirinkimą jums“.
Tokie sprendimai ir toliau teiks mūsų rinkodarai atsakingumo, naudingo visiems
kompanijos produktams, kompanijos reputacijai.

3

3 principas

Sąžiningas elgesys
Sąžiningumas yra būtina pasitikėjimo dalis. Visi norime tikėti, kad su mumis darbe
elgsis sąžiningai. Taigi vadovai sprendimus susijusius su žmonėmis turi priimti
remdamiesi tik nuopelnais. Mes draudžiame diskriminuoti ar priekabiauti dėl
amžiaus, rasės, etninės kilmės, lyties ar bet kokio kito teisiškai ginamo statuso. Itin
vertiname įvairiapusę darbo aplinką ir tai palanku mūsų verslui. Norime būti
geriausiu darbdaviu ir pritraukti geriausius kandidatus. Karjeros sėkmę kompanijoje
„Kraft“ lemia sunkus darbas, talentas, atsidavimas mūsų vertybėms ir niekas
daugiau. Galiausiai mes nenaudojame vaikų darbo ir neleidžiame to daryti mūsų
tiekėjams.
„Kraft“ prieinami tam tikri asmeniniai darbuotojų, vartotojų ir kitų asmenų duomenys.
Elgtis su jais sąžiningai – reiškia saugoti tuos duomenis. Žmonės pasitiki, kad mes
taip darysime. Mes laikomės privatumo įstatymų ir kompanijoje veikia patikimos
sistemos, užtikrinančios, kad asmeniniai duomenys nebūtų atskleisti per klaidą.
Sąžiningai elgiantis su žmonėmis taip pat reikia jiems suteikti saugią darbo vietą.
Visiems reikia tikėti, kad kompanijoje „Kraft“ būsime saugūs. Nelaimingi atsitikimai ir
sužalojimai neleistini. Atsakingai dirbkite, kad jų išvengtumėte, bet, jei tai nutinka,
praneškite. Skrupulingai laikykitės darbuotojų saugos įstatymų ir nurodymų ir
naudokite įrangą tam, kam ji skirta. Niekada nevartokite draudžiamų narkotikų ar
alkoholio darbo vietoje. Ir niekada netoleruokite smurto ar grėsmingo elgesio darbe.
Tegu darbų sauga tampa sudedamąja mūsų kultūros dalimi.
Dėl tokio požiūrio mūsų darbo vieta tampa saugesnė ir produktyvesnė, o tai ne tik
teisingiausia, ką galima padaryti, bet ir naudinga galutiniam rezultatui. Tai irgi
padeda „Kraft“ išlikti geriausiu darbdaviu.

4 principas:

Pagarba laisvai rinkai
Laisvosioms rinkoms reikia energingos konkurencijos. Visose pasaulio
šalyse konkurencijos varžymas yra neteisėtas. Antimonopoliniai (arba
konkurencijos) įstatymai nurodo, kas yra teisėta ir kas – ne, kai kompanijos
konkuruoja siekdamos įgyti, išlaikyti ir padidinti įtaką rinkai. Pavyzdžiui, naujų
produktų kūrimas, geresnė kokybė ir didesnė vertė yra teisėtos priemonės įtakoti
rinką. Kita vertus, slaptas susitarimas su konkurentais dėl kainos ir susijungimas su
kitais siekiat boikotuoti tiekėją yra neteisėtos priemonės. Tokia verslo praktika kliudo
laisvajai rinkai, riboja naujoves, varžo vartotojų pasirinkimą ir kenkia pasitikėjimui.
Dėl antimonopolinių ir konkurencijos įstatymų pažeidimų galima gauti didžiules
pinigines baudas, jau nekalbant apie naštą ir gėdą, kuri užsitraukiama pralaimėjus
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bylą. Rizikuojama milijonais dolerių. Kai kuriose šalyse žmonės patenka į kalėjimą ir
gauna asmenines baudas už sutartinį kainų nustatymą. Įsivaizduokite, kad jums
tenka keleriems metams sėsti į kalėjimą, nes prekybos asociacijoje su konkurentais
kalbėjotės apie kainas. Rizikuoti paprasčiausiai neverta.

5 principas

Sąžininga konkurencija
„Kraft“ veikia taip, kad laimėtų. Smarkiai konkuruojame rinkoje, tačiau tai darome
sąžiningai. Tai reiškia, kad nešnipinėjame savo konkurentų ir nevagiame
informacijos, kurią jie stengiasi išlaikyti konfidencialią. Jei kas nors duoda mums
informacijos apie mūsų konkurentą, nesinaudojame ja, jei manome, kad ta
informacija gauta netinkamu keliu. Neskleidžiame melagingų gandų apie savo
konkurentus ir apie juos nekalbame blogai. Gerbiame jų intelektinės nuosavybės
teises.
Mainais tikimės, kad mūsų konkurentai su mumis elgsis sąžiningai. Jeigu jie taip
nesielgs, mesime jiems iššūkį.

6 principas

Pagarba aplinkai
Kaip didelis gamintojas, „Kraft“ įvairiai veikia aplinką. Tai neišvengiama verslo dalis.
Tačiau mes esame atsakingi ir geri gamtai – žmonės to iš mūsų tikisi. Visi dalijamės
šia trapia planeta. Sunkiai dirbame, kad išvengtume taršos, sumažintume atliekų
kiekį bei natūralių išteklių naudojimą.
„Kraft“ sutelkia dėmesį į darnią plėtrą ir mažina ilgalaikį savo poveikį aplinkai. Tai
naudinga ir visuomenei, ir verslui. Pavyzdžiui, ieškome būdų, kaip gaminti savo
produktus, atsakingiau naudojant žaliavas, vandenį ir energiją. Taip sumažiname
daromą poveikį aplinkai ir sutaupome pinigų. Klientai vis labiau nori „žaliųjų“ prekių.

7 principas

Sąžiningas bendravimas su valdžia
Bendrosios taisyklės čia yra akivaizdžios ir paprastos. Nepapirkinėkite.
Nemeluokite. Neklaidinkite. Neslėpkite įkalčių nuo valdžios inspektorių ir
neklastokite dokumentų. Nesiūlykite vyriausybės tarnautojui nieko vertingo visų
pirma nepasitarę su mūsų teisininkais.
Tas pat taikoma mūsų atstovams. Jei jie papirkinėja ar meluoja vyriausybės
tarnautojams, per juos galime patekti į didelę bėdą. Jei įtariate, kad tai vyksta,
nedelsdami iškelkite šį klausimą.
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Galiausiai mūsų elgesį su valdžia reguliuoja specialūs įstatymai. Valdžia aktyviai
verčia jų laikytis ir skiria didžiules baudas už pažeidimus. Taigi sąžiningumas
valdžios atžvilgiu yra gera politika.

8 principas

Sąžiningas dokumentų pildymas
Finansinės ataskaitos apibūdina įmonę investuotojams. Jos detaliai aprašo
kompaniją: jos stipriąsias ir silpnąsias puses bei tendencijas. Tikslus aprašymas
suteikia žmonėms informaciją, kurios reikia, kad jie galėtų priimti tinkamus
sprendimus dėl investavimo. Investuotojai tiki, kad mūsų kompanija yra sąžininga.
Nuslėpti ir iškraipyti duomenys kenkia tam pasitikėjimui.
Mūsų ataskaitos turi būti užbaigtos, pateiktos laiku, tikslios ir teisingos bei atitikti
reikiamus sąskaitybos principus. Mes neslepiame įsipareigojimų ir viršpelnių,
balanso ataskaitose nurodome viską, kas jose turi būti, ir neslepiame savo
prekybinių operacijų. Toks fundamentalus sąžiningumas taikomas visiems
kompanijos „Kraft“ dokumentams, pradedant darbo valandų apskaitos žiniaraščiais
bei bandymų rezultatais ir baigiant išlaidų ataskaitomis. Atsakingi yra visi, ne vien
finansų skyriaus darbuotojai. Mes taip pat saugome visus dokumentus, kuriuos
turime saugoti.
Rizikuojama didžiulėmis sumomis. Įmonėms yra tekę nutraukti veiklą, jos buvo
patrauktos baudžiamojon atsakomybėn, o jų vadovai sėdo į kalėjimą dėl dokumentų
klastojimo ir investuotojų klaidinimo. Taip rizikuoti niekada neverta.

9 principas

Informacijos konfidencialumas
„Kraft“ akcijų pirkimas ar pardavimas žinant svarbios informacijos apie kompaniją,
kurios nežino visuomenė, yra nesąžiningas. Tai irgi yra nusikaltimas. „Svarbi“
informacija yra bet kokie duomenys, galintys daryti įtaką potencialaus investuotojo
sprendimui pirkti ar parduoti „Kraft“ akcijas. Tai reiškia svarbius dalykus, tokius kaip
susiliejimai, numatomas kompanijos uždarbis ir aukštesniojo rango vadovų
pasikeitimas.
Įstatymai draudžiantys naudotis įmonės vidine informacija vykdant akcijų pirkimąpardavimą taip pat draudžia ir netiesioginį šios informacijos panaudojimą. Jei jūs
negalite akcijų pirkti - parduoti, to negali daryti ir jūsų šeimos nariai ar jūsų namų
ūkyje gyvenantys asmenys. Taip pat jums draudžiama perduoti kitiems svarbią
informaciją, kuri nėra viešai žinoma. Taip pat negalite pirkti ar parduoti mūsų klientų,
tiekėjų ar kitų verslo partnerių akcijų, jei turite svarbios viešai nežinomos
informacijos apie juos.
Visa tai paremta sąžiningumu. Investuotojai turi tikėti, kad visi, kas prekiauja rinkoje,
turi tą pačią informaciją. Organizacijoje dirbančių asmenų pasinaudojimas slapta
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vidine informacija perkant – parduodant akcijas
pasitikėjimui.

iškreipia rinką ir kenkia

10 principas

Lojalumas kompanijai
Pasitikėjimas yra abipusis. Kompanija sunkiai dirba, kad užsitarnautų mūsų
pasitikėjimą, ir mainais tikisi, kad būsime lojalūs. Mūsų sprendimai, susiję su darbu,
visada turi būti paremti tuo, kas geriausia „Kraft“, o ne mums asmeniškai.
Venkite interesų konflikto. Pavyzdžiui, jei planuojate pasirašyti sutartį su įmone,
priklausančia artimam jūsų giminaičiui, kad ji konsultuotų kompaniją „Kraft“,
turėtumėte atskleisti galimą interesų konfliktą kompanijai naudodamiesi žemiau
pateikta nuoroda, kad vadovybė galėtų užkirsti kelią šališkumui, net ir netyčiniam.
Panaši situacija gali susidaryti, jei jūs būtumėte finansiškai suinteresuotas kurio nors
iš mūsų tiekėjų, klientų ar konkurentų atžvilgiu. Dėl kitos kompanijos, ypač
konkurentų, darbo, direktorių taryboje taip pat gali susidaryti panaši situacija. Taip
pat negalite turėti dar vieno darbo, jei jis kliudytų jūsų darbui „Kraft“.
Paprastai negalite priimti dovanų iš verslo partnerių. Negalite priimti nieko, kas
paveiktų jūsų objektyvumą, ir, žinoma, niekada nepriimkite kyšių ar padėkos
mokesčių. Kas taip daro, kenkia „Kraft“ ir pažeidžia įstatymus. Jei pastebite tokį
elgesį, nedelsdami apie jį praneškite.
Taip pat turime atsargiai elgtis su kompanijai priklausančia informacija. Galime
sukurti naują picos paplotį, naujovišką rinkodaros strategiją ar rasti pigesnį būdą
sūriui pakuoti. Pasakydami apie tai kitiems, sumažintume savo konkurencinį
pranašumą ir nuvertintume savo kūrybinį darbą. Ši informacija priklauso „Kraft“ ir
turime stengtis jos neatskleisti. Jei, pavyzdžiui, reikia ja pasidalyti su tiekėju ar
bendradarbiaujančiu gamintoju, turime su jais pasirašyti konfidencialumo sutartis
prieš atskleisdami informaciją, kad užtikrintume tai, jog gausime finansinę naudą,
kurios tikimės.
Būdami visiškai lojalūs „Kraft“, elgiamės sąžiningai ir didiname kompanijos vertę.
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