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CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA FECOAGRO – FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS 
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

1 - Nosso jeito de trabalhar é com cooperação, respeito, ética e profissionalismo 

Este é o Código de Conduta e Ética da FECOAGRO. Ele define os princípios que devem orientar a 
conduta da empresa e de todos os seus colaboradores perante clientes, consumidores, fornecedores e 
demais públicos de interesse. A transparência e o profissionalismo são afirmativas que regem a 
condução das atividades da FECOAGRO, fundamentais para o bom e eficiente andamento do trabalho. 
Esse Código de Conduta e Ética constitui a base para ações que formalizam a conduta ética exigida 
nas relações internas e externas, alcançando o relacionamento entre conselheiros, diretores, 
colaboradores, cooperados, fornecedores, parceiros, clientes e demais partes interessadas. 

 A assinatura do Termo de Compromisso deste instrumento demonstra a concordância com esses bons 
princípios e sua aplicação de respeito ao próximo. 

 

2 - A FECOAGRO 

A FECOGRO é instituída com foco na integração e intercooperação. Buscamos atuar de forma 
sustentável e alicerçada em nossa estratégia definida na missão, a razão de sua existência, e na visão 
a ser seguida, permeando entre os valores que compactua.  

Nossos compromissos estão baseados nos princípios cooperativistas, na missão, visão e valores.  

 

3 - Princípios Cooperativistas  

1º Adesão voluntária e livre – as cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as 
pessoas aptas a utilizar os seus serviços e assumir as responsabilidades como membros, sem 
discriminações de sexo, sociais, raciais, políticas e religiosas.  

2º Gestão democrática – as cooperativas são organizações democráticas, controladas pelos seus 
membros, que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os 
homens e as mulheres, eleitos como representantes dos demais membros, são responsáveis perante 
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estes. Nas cooperativas de primeiro grau os membros têm igual direito de voto (um membro, um voto); 
as cooperativas de grau superior são também organizadas de maneira democrática.   

3º Participação econômica dos membros – os membros contribuem equitativamente para o capital 
das suas cooperativas e controlam-no democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, 
propriedade comum da cooperativa. Os membros recebem, habitualmente, se houver uma 
remuneração limitada ao capital integralizado, como condição de sua adesão. Os membros destinam 
os excedentes a uma ou mais das seguintes finalidades:  

• Desenvolvimento das suas cooperativas, eventualmente através da criação de reservas, parte das 
quais, pelo menos será, indivisível;  

• Benefícios aos membros na proporção das suas transações com a cooperativa;  

• Apoio a outras atividades aprovadas pelos membros.  

4º Autonomia e independência – as cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, 
controladas pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras organizações, incluindo instituições 
públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o controle 
democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa.  

5º Educação, formação e informação – as cooperativas promovem a educação e a formação de seus 
membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, e-
ficazmente, para o desenvolvimento de suas cooperativas. Informam o público em geral, 
particularmente os jovens e os líderes de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação.  

6º Intercooperação – as cooperativas servem de forma mais eficaz aos seus membros e dão mais 
força ao movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através das estruturas locais, regionais, 
nacionais e internacionais.  

7º Interesse pela comunidade – as cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das 
suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros. 
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4 – Missão, Visão e Valores. 

MISSÃO 
Promover o fortalecimento das cooperativas filiadas e seus associados, com produtos e serviços de 
qualidade, proporcionando rentabilidade e competitividade no mercado em que atua. 

 

VISÃO 
Ser referência em integração e Intercooperação no sistema cooperativo nacional. 

 

VALORES 
–  Compromisso com as cooperativas filiadas; 
–  Ética e profissionalismo nos relacionamentos; 
–  Desenvolvimento e inovação em produtos e serviços; 
–  Qualidade e responsabilidade; 
–  Valorização das pessoas. 

 

5 – Nossas informações 

* Comprometemos a não fornecer senhas de uso pessoal para acesso à rede interna da FECOAGRO e 
a impedir o acesso de pessoas não autorizadas aos nossos sistemas. 

* Comprometemos a não revelar ou divulgar informações da instituição, que não sejam de domínio 
público, sem consentimento da alçada competente. 

* Direcionamos o contato com qualquer órgão de imprensa ou veículos de comunicação (jornais, 
revistas, rádios, televisão etc.), à área de Comunicação da FECOAGRO. 

* Comprometemos a não expor problemas e a não relatar casos profissionais da FECOAGRO nos 
ambientes externos inclusive por meio digital, preservando a imagem da FECOAGRO. 

* Comprometemos a não criar canais nas mídias sociais em nome da instituição, o que somente poderá 
ser feito pela área de Comunicação. 
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* Utilizamos o telefone e o correio eletrônico apenas para fins profissionais, estando cientes que a 
FECOAGRO pode realizar o monitoramento e leitura das mensagens trafegadas, em equipamentos de 
sua propriedade, mesmo que utilizados por funcionários e/ou colaboradores.  

* Os equipamentos e sistemas de informática são bens da FECOAGRO e são fornecidos como 
ferramentas para realização de suas tarefas. 

* Não é permitida a instalação de softwares por conta própria. A instalação é de responsabilidade do 
setor de Tecnologia da Informação, o qual se compromete a utilizar somente softwares licenciados. 

* Comprometemos cumprir a Política de Segurança da informação, na qual descreve a conduta 
adequada para a manipulação de ativos de informação da FECOAGRO. 

* Comprometemos a notificar incidentes da política de segurança da informação quando observados. 

 

6 - Relacionamento Com Cooperadas 

 A relação com as Cooperativas Filiadas norteia-se nos valores da ética, confiança e da cooperação e é 
essencialmente regida pelo seu Estatuto Social, visando garantir a imparcialidade, a equidade e 
transparência.  

* Garantimos a participação das cooperadas nas decisões da FECOAGRO. 

* Promovemos uma gestão com transparência de ações e estratégias e também o compartilhamento 
dos resultados. 

* Estimulamos e consideramos as manifestações e solicitações do desenvolvimento das melhorias de 
produtos, serviços e relacionamentos. 

* Fomentamos e priorizamos as práticas de intercooperação nas atividades com as cooperadas. 

* Tratamos os interesses individuais das cooperadas de forma imparcial e a decisão do conselho deve 
ser em defesa dos interesses da FECOAGRO.  

* Firmamos compromisso em promover o fortalecimento das cooperadas, com produtos e serviços de 
qualidade e inovação. 

* Primamos pelo compromisso com a veracidade dos registros contábeis e financeiros. 
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7 – Relacionamento com as pessoas 

* Este Código de Ética é aplicável a todos os colaboradores, representantes, clientes, consumidores, 
cooperativas, comunidade, governos, fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros 
comerciais da FECOAGRO. Deve ser o parâmetro para todas as decisões e ações dentro do contexto 
das atividades na FECOAGRO ou em seu nome.  

* Condenamos e repudiamos todo e qualquer abuso de poder, assédio, agressão ou abuso sexual e/ou 
verbal, ou qualquer comportamento que possa ser considerado ofensivo, humilhante, discriminatório 
e/ou que represente ameaça à vida ou à integridade física e moral de pessoas físicas e/ou jurídicas.  

* É proibido trabalhar sob o efeito do álcool e/ou de drogas ilegais, também é proibido o uso, o porte e 
a venda de bebidas alcoólicas, cigarro ou drogas ilícitas no ambiente de trabalho.  

* É proibido o porte de arma de qualquer natureza, salvo quando devidamente autorizado em razão do 
exercício da profissão e da função exercida na FECOAGRO.  

*Tratamos com dignidade os colaboradores e propiciamos um ambiente de trabalho com oportunidades 
iguais de crescimento profissional, pessoal e de respeito à liberdade individual.  

* Promove ambiente de trabalho livre de toda e qualquer forma de discriminação. 

* Ao ser contratado o colaborador é informado, durante integração, sobre as normas de funcionamento 
da FECOAGRO, suas atividades, seus direitos, suas responsabilidades e benefícios onde recebe um 
manual e orientações gerais. À medida que vai se inteirando das atividades, estas informações são 
ampliadas e aprofundadas. Cabe à liderança informar, orientar e preparar suas equipes para a correta 
aplicação das políticas e das normas da FECOAGRO, propiciando a participação do colaborador em 
reuniões e treinamentos, incentivando seu desenvolvimento, crescimento profissional, e orientando 
quanto ao cumprimento deste Código.  

* Respeita e incentiva a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, desde que 
exercida com responsabilidade e ética, e dentro dos limites legais. A FECOAGRO repudia abusos e 
ilegalidades. Espera que as pessoas utilizem as mídias sociais de maneira responsável.  

* Atitudes e manifestações que venham a prejudicar outras pessoas ou a FECOAGRO, são tratadas de 
acordo com as diretrizes deste código e legislação vigente. Se identificado através de mídias sociais, 
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quaisquer assuntos, vídeos, fotografias ou demais manifestações que possam denegrir a imagem da 
FECOAGRO, recomenda-se não dar publicidade e reportar ao departamento de comunicação e 
marketing.  

* Todos os colaboradores devem exercer suas funções, guardando os interesses da FECOAGRO e 
não para obter ganhos e vantagens particulares, de forma que qualquer conflito de interesse deve ser 
evitado. Deste modo, os bens, recursos e informações disponibilizadas, devem ser utilizados 
unicamente na realização das atividades, visando atingir os objetivos da FECOAGRO. A contratação 
de colaboradores deve observar o interesse da FECOAGRO, devendo estar balizada em critérios 
técnicos que a justifique, além de observar o disposto na legislação vigente e as normas internas 
aplicáveis. 

* A FECOAGRO não proíbe contratação de colaboradores que tenham grau de parentesco com outro 
funcionário, desde que a função não seja no mesmo setor, nem tenham hierarquia imediata.  

* Os colaboradores da FECOAGRO devem guardar entre si um tratamento civilizado e respeitoso, de 
caráter estritamente profissional, zelando pela moral e bons costumes, de modo a não gerar problemas 
entre colegas, com terceiros ou aos interesses da FECOAGRO, observando e cumprindo as normas 
internas pertinentes.  

* É proibido aceitar qualquer tipo de presentes, benefícios ou vantagens individuais de qualquer 
espécie e natureza de fornecedores, como, por exemplo, brindes de qualquer valor, compensações 
financeiras, mercadorias, viagens de lazer, ingressos ou quaisquer outros serviços oferecidos. Caso 
não seja possível recusar o brinde, o mesmo deve ser encaminhado para a gerência, que se 
responsabilizará pela sua destinação. 

* Zelar pelo bom uso e pela conservação do patrimônio da empresa colocado sob sua guarda para que 
não ocorram perdas, danos e/ou desperdícios e não utilizar as instalações, bens (como os 
equipamentos) da FECOAGRO, para fins particulares, ilícitos e antiéticos. 

* É proibida a divulgação de informações confidenciais da FECOAGRO, principalmente as que possam 
influenciar em negociações, além de estratégias e informações que possam revelar segredos 
industriais. Informações sem o cunho confidencial, mas de uso interno tais como as normas, 
procedimentos, documentos operacionais, das quais o colaborador, terceiro, fornecedor ou prestador 
de serviço venha a ter conhecimento por força de ofício, função ou cargo, devem ser preservadas, não 
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podendo e não devendo ser divulgadas, informadas ou delas dado conhecimento ou ciência a 
terceiros, salvo autorização expressa da FECOAGRO.  

* Cada área que possui contato com órgãos públicos, privados e de classe, legalmente reconhecidos, 
envia informações periodicamente para atender requisitos legais ou de acordos realizados. Sempre 
que houver solicitações diferentes, que gerar dúvidas sobre o envio ou não, o Departamento Jurídico 
deve ser consultado, assim como nos acordos de confidencialidade. Pronunciamentos sociais para 
meios de comunicação podem ser feitos somente com autorização da FECOAGRO.  

* É proibido o tráfego de influências de colaboradores e pessoas que se relacionem com a 
FECOAGRO, para obter preferência ou vantagens comerciais, de serviços ou contratos de interesses 
particulares.  

* Respeitamos a privacidade das pessoas com as quais mantemos relação. Toda e qualquer 
informação recebida de terceiros é utilizada de maneira legítima e, apenas para os fins aos quais foram 
autorizados, respeitando as legislações nacionais e estrangeiras aplicáveis. 

* Os processos de gestão de pessoas (contratação, desligamento, transferência, promoção, aumentos 
salariais por méritos, sanções disciplinares, etc.) são realizados com respeito, transparência, 
imparcialidade e com base nos preceitos da meritocracia, sempre cumprindo a política de cargos e 
salários, regimento do PPR ou outros atos deliberados pela direção.  

* Repudiamos a utilização de trabalho escravo e mão de obra infantil para a produção e fornecimento 
de bens e/ou serviços.  Menores de idade podem ser contratados na condição de aprendiz seguindo 

a legislação vigente e assegurando que o trabalho não impeça os estudos do menor. 

 

8 -  Relacionamento com clientes e consumidores 

A FECOAGRO tem como objetivo se relacionar de forma respeitosa com seus clientes e consumidores, 
com foco na qualidade de seus produtos, processos definidos, qualificação de seus colaboradores e 
comprometimento, atendendo as expectativas as legislações vigentes.  

Preza pelo respeito e direito, junto ao cliente e consumidor, mantendo sempre uma comunicação clara, 
precisa e transparente. Atenta pelos interesses dos clientes, e respeita os compromissos comerciais 
assumidos.  
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Disponibiliza canais de comunicação em multiplataformas de mídia para melhor atendimento de seus 
clientes e aproveitando ao máximo a divulgação das noticias do agronegócio e difundindo a 
Intercooperação.  

Não compactua com qualquer forma de corrupção como: prometer, conceder ou receber benefícios, ou 
mesmo receber ou fazer pagamentos impróprios a qualquer pessoa com o intuito de facilitar a 
comercialização dos produtos, mesmo que resulte na perda da oportunidade de negócios.  

A relação direta havida por colaborador da FECOAGRO seja com clientes, prestadores de serviços, 
órgãos da administração pública ou qualquer outro terceiro, oriundas do exercício da profissão ou 
ofício, não pode e não deve gerar qualquer privilégio ou vantagem pessoal, a quem quer que seja. 

 

9 - Relacionamento com fornecedores 

Mantemos relação com fornecedores de forma transparente, lisura nos processos, cordialidade e 
respeito.  

Selecionamos os fornecedores com base nos fatores técnicos, qualidade e desenvolvimento 
permanente de produtos e serviços, que possam agregar valor aos negócios da FECOAGRO, a qual 
prima pela imparcialidade e pela inexistência de tratamentos diferenciados.  

Os fornecedores e prestadores de serviços devem instruir seus colaboradores e subcontratados com 
relação a esse código a modo de prevenir comportamentos inadequados, contrários aos preceitos do 
tópico de relacionamento com as pessoas. 

A contratação de empresas pertencentes, representadas ou dirigidas por ex-colaboradores, deve ser 
tratada seguindo os trâmites normais, com os cuidados necessários, para não expor a FECOAGRO à 
riscos.  

Mantemos um relacionamento diferenciado com as Cooperativas, dando a elas a oportunidade e 
preferencia nas negociações de produtos e serviços, desde que atendam os padrões de qualidade.  

Excluímos da carteira de fornecedores aqueles que oferecem, prometem benefícios pessoais e 
subornos a qualquer colaborador da FECOAGRO, com o intuito de ganhar, manter negócios ou 
vantagens no relacionamento. 
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10 - Relacionamento com a comunidade 

Com base no princípio cooperativista de preocupação com a comunidade a FECOAGRO mantém um 
relacionamento aberto com as comunidades em que se encontra presente.  

Os investimentos sociais e ações beneficentes são realizados com objetivo de transformação social 
abrangendo nossa área de atuação. 

São vedados incentivos e doações em troca de vantagens ou benefícios únicos para a FECOAGRO ou 
para qualquer funcionário. 

Incentivamos e promovemos o voluntariado. 

Estimulamos os cuidados regulares com a saúde e a vida saudável a todos que se relacionam com a 
FECOAGRO.  

 

11 - Relacionamento com meio ambiente 

A FECOAGRO possui um sistema de Gestão Ambiental com o compromisso permanente de 
minimização dos impactos ambientais no meio em que está inserida, priorizando pelo atendimento dos 
requisitos legais e aplicáveis e outros relacionados ao meio ambiente. 

Orientadores de conduta 

* Os dirigentes e colaboradores são responsáveis pelo gerenciamento dos aspectos ambientais da sua 
atividade. 

* Os dirigentes e os colaboradores devem ser proativos na proteção ao meio ambiente, buscando 
reduzir e dar destinação correta aos resíduos, evitando desperdícios e utilizando todos os recursos de 
forma racional.  

* É compromisso de todos desenvolverem produtos, serviços e processos visando causar o menor 
impacto ambiental possível.  

* Situações emergenciais, como vazamentos de produtos químicos, óleos e outros acidentes 
ambientais, devem ser tratadas de maneira responsável e rapidamente relatadas à brigada de 
emergência da FECOAGRO.  
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* Espera-se que todos os dirigentes e colaboradores adotem atitudes responsáveis, aderindo às 
normas e regulamentos em relação ao meio ambiente. 

 

12 - Relacionamento com o governo  

As relações com órgãos governamentais e autoridades, são conduzidas com honestidade, 
transparência, ética e respeito, independente de quem esteja no poder.  

LEMBRE-SE: 

Manter um bom relacionamento com os órgãos governamentais com os quais se relaciona em função 
de suas atividades. 

Representar a empresa perante o Poder Público somente quando lhe for conferida tal atribuição, 
sempre respeitando os documentos de constituição e representação da empresa. 

 

Conformidade com as leis 

A FECOAGRO busca cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos seus negócios.  
Todos nós devemos conhecer o regramento aplicável às atividades profissionais que exercemos e agir 
de acordo com as mesmas.  

Assim: 

Respeitamos integralmente as leis do nosso país, as normas aplicáveis ao nosso modelo de negócio e 
as definidas por órgãos reguladores.  

Conhecemos e aplicamos estatutos, regimentos, resoluções, políticas institucionais e normas da 
empresa e do Sistema Cooperativista, bem como processos e procedimentos internos e demais 
documentos indispensáveis para o desenvolvimento das nossas atividades.  

LEMBRE-SE: 

Algumas vezes as obrigações legais podem não ser claras e é de comum o surgimento de dúvidas. 
Nessas situações, assim como em casos de suspeita de não conformidade, os colaboradores devem 
buscar orientação com seus superiores. 
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Manter-se atualizado quanto às normas legais, regulamentos e demais instruções relevantes ao 
desempenho de suas atividades. 

A FECOAGRO não mantém sistema paralelo de contabilidade ou caixa, fora daqueles previstos pela 
legislação.  

Transparência e ética 

Todas as transações da FECOAGRO devem ser suportadas por documentação hábil e deverão ser 
imediata e devidamente registradas no sistema e em contas próprias, de acordo com a legislação.  

Nenhum pagamento ou recebimento poderá ser feito em desacordo com a finalidade para a qual foi 
autorizado, nem a uma pessoa diferente daquela a quem se destina o pagamento. 

As demonstrações financeiras devem ser elaboradas em conformidade com as leis e com os princípios 
de contabilidade, de maneira a representar adequadamente a situação financeira da FECOAGRO. 

LEMBRE-SE: 

Em hipótese alguma altere ou oculte dados contábeis e fiscais, nem forneça ou registre nos livros 
informações falsas ou incorretas; 

Mantenha registros precisos, íntegros e de fácil análise para todo e qualquer gasto ou receita, 
independentemente de valor ou finalidade; 

Realize despesas apenas com autorização prévia, mediante comprovante adequado, relatórios e 
controles exatos; e. 

Proteja e guarde todos os documentos pelo prazo definido por lei. 

Combate à corrupção 

A FECOAGRO não tolera a corrupção em nenhuma de suas formas, seja por ação ou omissão de 
Colaboradores, de fornecedores, de prestadores de serviços ou de parceiros de negócios. 

 

13 - Relacionamento com concorrentes 

A FECOAGRO está comprometida em exercer uma concorrência leal em todos os mercados onde 
atua. Suas filiadas, administradores e colaboradores devem cumprir as leis de defesa da livre 
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concorrência dos países em que a empresa realiza negócios. O não cumprimento dessas leis pode 
resultar em sansões financeiras e/ou criminais tanto para a empresa como para seus administradores. 

 

Orientadores de Conduta 

Administradores, colaboradores e acionistas devem agir com cuidado em situações em que os 
concorrentes possam estar presentes ou serem afetados, potencial ou efetivamente. Em especial, os 
dirigentes, colaboradores e acionistas não devem discutir, fora da empresa, à participação da 
FECOAGRO no mercado, sua estratégia de negócios e outros assuntos internos que não são públicos 
(descontos, preços, clientes, concorrentes e assim por diante), bem como não devem se envolver em 
práticas que possam violar as leis que regem a livre concorrência. 

Os dirigentes da FECOAGRO devem ser consultados antes de iniciar tratativas com concorrentes e 
sempre que houver dúvidas sobre a aplicação dessas leis em suas atividades de negócios. Como se 
trata de uma questão crítica e, por vezes, juridicamente complexa, caberá aos dirigentes da 
FECOAGRO buscar esclarecimentos com especialistas na área em relação a alguma prática ou 
situação específica. 

 

Relacionamento da FECOAGRO na política  

A participação da FECOAGRO no processo político pode ser praticada, buscando o fortalecimento do 
agronegócio, sendo respeitadas as opiniões individuais e o livre direito de voto, sem vínculos 
partidários. 

A FECOAGRO rejeita benefícios decorrentes de relacionamentos e influências políticas para a 
realização de negócios e a obtenção de informações privilegiadas. 

A opção partidária de seus integrantes é livre, desde que não praticada dentro da empresa e desde 
que possa haver pluralidade de preferencias, sem direcionamento forçado dos seus dirigentes.  
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14 - Política de qualidade 

Promover a satisfação dos clientes e o crescimento da empresa, produzindo e comercializando 
produtos de qualidade e seguros, através da melhoria contínua dos processos, atendimento à 
legislação e da capacitação dos colaboradores. 

 

15 - Gestão da ética  

Código produzido pelo comitê e contou com colaboradores de diversas áreas. 

O canal de denúncias  

As condutas deste código devem ser praticadas por todos os colaboradores e/ou administradores 
durante o desempenho de suas atividades, sendo que a FECOAGRO se compromete a fornecer as 
condições necessárias pra que isto aconteça.  

Qualquer violação do código de que você tenha conhecimento deve ser relatada imediatamente por um 
dos meios disponíveis.  

Não serão toleradas quaisquer retaliações nem represália contra a pessoa que, de boa fé, reporte 
violações ou suspeitas de violação deste código.  

A FECOAGRO reserva-se o direito de a qualquer momento modificar e revisar quaisquer políticas e 
normas em vigor sem aviso prévio e sem necessariamente realizar alterações ao Código.  

Este código aplica-se também a terceirizados que mantenham relação jurídica com a empresa.  

Este código deverá ser amplamente divulgado e estará disponível no site www.fecoagro.coop.br. 

 

http://www.fecoagro.coop.br/

