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CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA DA FECOAGRO – FEDERAÇÃO DAS 

COOPERATIVAS AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

1. APRESENTAÇÃO 

A Fecoagro está instituída com foco na integração e intercooperação e busca atuar de forma 

sustentável, alicerçada na estratégia definida através da missão, razão de sua existência, e na visão a 

ser seguida, permeados entre os valores que compactua.  

Neste Código de Conduta e Ética da Fecoagro são adotados os princípios do cooperativismo como 

norteador para conduta de todos os colaboradores da Fecoagro perante clientes, consumidores, 

fornecedores e demais públicos de interesse. A transparência e o profissionalismo são afirmativos que 

regem a condução das atividades da Fecoagro, fundamentais para o bom e eficiente andamento do 

trabalho. Este 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. DIRETRIZES  

2.1 Princípios e Valores Cooperativistas 

Os sete princípios do cooperativismo são parte da linha orientadora que direciona as cooperativas e 

embasam a filosofia da doutrina. Estes princípios, foram criados pela primeira cooperativa de Rochdale 

e são mantidos atualmente pela ACI – Aliança Cooperativa Internacional, e norteiam as ações da 

Fecoagro. São eles: 

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 – Os membros contribuem equitativamente para o capital das suas 

cooperativas, competindo-lhes exercer o seu controle de forma democrática. Parte desse capital é, 

normalmente, propriedade comum da cooperativa. Os membros podem receber, habitualmente, 

havendo condições econômico-financeiras para tanto, uma remuneração sobre o capital integralizado, 

como condição de sua adesão. Os membros destinam os excedentes a uma ou mais finalidades: 

desenvolvimento da cooperativa, possibilitando a formação de reservas, em parte indivisíveis; retorno 

aos sócios na proporção de suas transações com as cooperativas e apoio a outras atividades, que 

forem aprovadas pelos associados. 

 

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 – Cabe às cooperativas promover a educação e a formação de 

seus membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, 

eficazmente, para o desenvolvimento de suas cooperativas. Também lhes cabe informar 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 reforçam o 

movimento cooperativo, mediante o trabalho 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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2.2 Missão, Visão e Valores 

Missão 

Promover o fortalecimento das Cooperativas filiadas e seus membros, 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. 

 

2.3 Política da Qualidade  

A FECOAGRO adotou um sistema de gestão da qualidade que considera sua natureza cooperativista, 

e que tem o objetivo de promover a satisfação dos clientes e o seu crescimento, focando nos seguintes 

pontos: 

 Promover a melhoria contínua dos processos internos; 
 Elevar o nível de satisfação dos clientes externos; 
 Elevar o nível de satisfação dos clientes internos; 
 Capacitar continuamente os recursos humanos visando desenvolver competências individuais 

e valorizar o trabalho em equipe 
 Utilizar o Sistema da Qualidade como importante meio para auxiliar para o cumprimento da 

missão institucional da Unidade. 
 

 

3. RELACIONAMENTO COM AS COOPERATIVAS FILIADAS 

 

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 a 

transparência. Desta forma a Fecoagro:  

 Garante a participação das filiadas nas suas decisões, 
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 Promove gestão com transparência de ações, estratégias e também o compartilhamento dos 

resultados, 

 Estimula e considera as manifestações e solicitações no desenvolvimento de melhorias de 

produtos, serviços e relacionamentos. 

 Fomenta e prioriza as práticas de intercooperação nas atividades com as filiadas. 

 Trata os interesses individuais das filiadas de forma imparcial e a decisão do conselho sempre 

será em defesa dos interesses da Fecoagro.  

 Tem o compromisso de promover o fortalecimento das filiadas, com produtos e serviços de 

qualidade e inovação. 

 Exerce com transparência e compromisso com a veracidade dos fatos e registros contábeis e 

financeiros. 

 

4. RELACIONAMENTO COM AS PESSOAS 

4.1 Orientações Gerais 

Este Código de Ética é aplicável a todos os empregados, representantes, clientes, consumidores, 

cooperativas, comunidade, órgãos públicos, fornecedores, prestadores de serviços e demais parceiros 

comerciais da Fecoagro. Deve ser padrão para todas as decisões e ações dentro do contexto das 

atividades da Fecoagro ou em seu nome. 

A Fecoagro trata com dignidade todos os colaboradores e propicia 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. Respeita e incentiva a liberdade 

de expressão em suas mais diversas manifestações, desde que exercida com responsabilidade e ética, 

e dentro dos limites legais. Respeita a privacidade das pessoas com as quais mantem relação, sendo 

que toda e qualquer informação recebida de terceiros deve ser utilizada de maneira legítima e, apenas 

para os fins aos quais foram autorizados, respeitando as legislações nacionais e estrangeiras 

aplicáveis. 

 

4.1.1 - É esperado dos seus colaboradores 

 Exercer suas responsabilidades de modo legal e ético; 

 Ficar alerta sobre as implicações das suas ações em relação ao ambiente global; 

 Aderir aos valores e princípios éticos fundamentais;  

 Agir sempre com competência e honestidade; 



FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 

Administração – Rua Tiradentes n.158 – Centro – Florianópolis – SC – CEP 88010-430 – Caixa Postal: 1113 – Fone/Fax: (48) 3878-8155  E-mail: 
sac@fecoagro.coop.br – www.fecoagro.coop.br 

 

 Relacionar-se com os diversos públicos pautados no respeito, na civilidade, na solidariedade; 

 Na responsabilidade, na transparência, na honestidade e na tolerância; 

 Respeitar o sigilo profissional, as leis, normas e regulamentos, e a segurança de todos;  

 Zelar pela imagem da Fecoagro, cumprindo adequadamente seu papel conforme normas, 

procedimentos e orientações vigentes. 

 

4.1.2 - É Vedado a seus colaboradores 

 Qualquer abuso de poder, ilegalidade, 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.  

 O tráfico de influências de colaboradores e pessoas que se relacionem com a Fecoagro, para 

obter preferência ou vantagens em contratos comerciais, de serviços ou de interesses 

particulares. 

 Trabalhar sob o efeito do álcool e/ou de drogas ilegais.  

 O uso e a venda pessoal de bebidas alcoólicas, cigarros ou drogas ilícitas em dependências da 

Fecoagro.  

 O porte de substâncias ilegais. 

 O porte de arma de qualquer natureza, salvo quando devidamente autorizado em razão do 

exercício da profissão ou da função exercida na Fecoagro.  

 

4.1.3 Composição do Comitê de Ética, Violações do Código e Sanções  

4.1.3.1 – Para dirimir as questões e infrações às disposições deste Código de Ética é constituído o 

Comitê de Ética, integrado por 05(cinco) membros, sendo um coordenador master, com mandato de 

02(dois) anos os quais são escolhidos pelo Conselho de Administração.  

É obrigatória a renovação de pelo menos 1/3 (um terço) dos membros, ao fim do seu mandato. 

Nenhum membro poderá se exercer mais de 02 mandatos consecutivos. 

4.1.3.2 - Violações do Código de ética são ofensas sérias que podem resultar em ação disciplinar, 

repreensão, suspensão, demissão ou ação civil, por parte do Comitê de Ética. Além disso, as violações 

deste Código que também sejam violações da lei podem resultar em multas, penalidades, processos 

criminais ou outras medidas legais.  

4.1.3.3 - As sanções decorrentes do descumprimento dos princípios estabelecidos neste Código de 

Ética serão definidas e aplicadas pelo Comitê de Ética, ou, quando este entender que é no melhor 
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interesse da Fecoagro, pela diretoria em conjunto, em qualquer caso, garantido ao Colaborador amplo 

direito de defesa. Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência, suspensão, desligamento 

ou demissão por justa causa, se aplicável, nos termos da legislação vigente no País à época do fato, 

sem prejuízo do direito da Fecoagro de pleitear indenização pelos eventuais prejuízos suportados, 

perdas e danos e/ou lucros cessantes, por meio das medidas legais cabíveis. 

4.1.3.4 – Caberá ao Conselho de Administração da Fecoagro expedir Regulamento sobre o 

funcionamento das atividades e funções do Comitê de Ética. 

 

4.2. Trabalho Escravo e Trabalho Infantil 

A Fecoagro repugna e proíbe qualquer forma de utilização de trabalho escravo, mão de obra infantil e o 

trabalho do menor de 16 anos, salvo contratação especial do “menor aprendiz”, na forma da legislação 

especial aplicável.  

 

4.3 Não Discriminação 

A Fecoagro não permite qualquer tipo de discriminação por gênero, cor, raça, etnia, deficiência, 

orientação sexual, religião, origem, estado civil, idade, situação gestacional, classe social ou qualquer 

outra característica pessoal em seus processos de contratação, promoção e demissão de funcionários. 

Respeita o direito de seus funcionários de se associarem para a discussão e reivindicação coletiva de 

pleitos e de seus direitos e espera que seus fornecedores adotem as mesmas práticas com seus 

funcionários. 

 

4.4 Postura da Liderança 

Ao ser contratado, durante a integração, o colaborador é informado sobre as normas de funcionamento 

da Fecoagro, suas atividades, seus direitos, responsabilidades e benefícios onde recebe um manual e 

orientações gerais. À medida que for se inteirando das atividades, estas informações serão 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. 
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Os processos de gestão de pessoas (contratação, desligamento, transferência, promoção, aumentos 

salariais por méritos, sanções disciplinares, entre outros) deverão ser 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 

 

4.5 Liberdade de Expressão e Mídias Sociais 
 
É proibida a publicação ou divulgação de conteúdo nas redes sociais que contenham declarações 

difamatórias da empresa ou de concorrentes que possam causar qualquer tipo de prejuízo à Fecoagro 

ou terceiros, impactando negativamente a imagem. Possam ser interpretados indevidamente como 

posições da Fecoagro, não sejam coerentes com a sua cultura, valores e objetivos. Se identificados 

através de mídias sociais, quaisquer assuntos, vídeos, fotografias ou demais manifestações que 

possam denegrir a imagem da Fecoagro, recomenda-se não dar publicidade e reportar o fato ao 

Conselho de Ética.  

 
4.6 Conflitos de Interesse 
 
Todos os colaboradores devem exercer suas funções, resguardando os interesses da Fecoagro e não 

para obter ganhos e vantagens particulares, de forma que qualquer conflito de interesse deve ser 

evitado e toda irregularidade deve ser reportada ao Conselho de Ética, que investigará cada caso. 

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 permite a contratação de colaboradores que tenham relações de parentesco entre si ou 

com outros colaboradores já em atividade, desde que a função a ser exercida não seja no mesmo setor 

e nem haja hierarquia imediata.  

A contratação de colaboradores com parentesco para o mesmo setor ou a transferência de 

colaboradores com parentesco para outros setores da Fecoagro e com hierarquia imediata somente 

será admitida se o grau do parentesco for do 4º grau ou de grau maior. Para a apuração do parentesco 

serão considerados os laços sanguíneos e também os afins.  

 

4.7 Brindes e Presentes 
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A aceitação de brindes, favores e serviços seguirá as práticas usuais de mercado, devendo-se evitar 

tudo que possa ou pareça comprometer a empresa ou quaisquer pessoas envolvidas que possam 

afetar decisões, facilitar negócios ou beneficiar terceiros. A realização de ações que objetivem 

fortalecer o relacionamento com a Fecoagro é aceitável, respeitando limites razoáveis, sem valor 

considerado significativo, que não impliquem em constrangimento para os envolvidos ou eventual 

retribuição por parte deles. Caso não seja possível recusar o brinde, o mesmo deve ser encaminhado 

para o setor de recursos humanos, que se responsabilizará por distribuí-los por meio de sorteio a todos 

os funcionários. É inaceitável oferecer ou receber comissões, gratificações ou dinheiro.  

 

4.8 Uso e Proteção do Patrimônio 

Deve haver zelo pelo bom uso e pela conservação do patrimônio em geral da Fecoagro e 

principalmente aquele colocado sob sua guarda, empenhando-se para que não ocorram perdas, danos 

e/ou desperdícios. Vedada a utilização das instalações, bens (como os equipamentos), para fins 

particulares, ilícitos e antiéticos. 

 

4.9 Informações Confidenciais e/ou Privilegiadas 

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 

podendo e não devendo ser divulgadas, informadas ou delas dado conhecimento ou ciência a 

terceiros, salvo autorização expressa da Fecoagro. 

Cada setor que possuir contato com órgãos públicos, privados e de classe, legalmente reconhecidos, 

deve enviar informações periódicas para atender requisitos legais ou de acordos realizados. Sempre 

que houver solicitações diferentes, que gerarem dúvidas sobre o envio ou não, o departamento jurídico 

deve ser consultado quanto à legalidade dos procedimentos. O mesmo deverá ser observado nos 

acordos de confidencialidade. 

 

8 - Relacionamento com os clientes e consumidores 

Tem como objetivo se relacionar de forma respeitosa com seus clientes e consumidores, com foco na 

qualidade de seus produtos, processos definidos, qualificação e comprometimento de seus 

colaboradores, atendendo às expectativas dos clientes e às legislações vigentes.  
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Preza pelo respeito e direito, junto ao cliente e consumidor, mantendo sempre uma comunicação clara, 

precisa e transparente. Atenta aos interesses dos clientes, sempre respeitando os compromissos 

comerciais assumidos.  

Disponibiliza canais de comunicação em multiplataformas de mídia para melhor atendimento de seus 

clientes e aproveitando ao máximo a divulgação das notícias do agronegócio e difundindo a 

intercooperação.  

Não compactua com qualquer forma de corrupção, tais 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 os Fornecedores 

Mantem relação com fornecedores de forma transparente, lisura nos processos, cordialidade e 

respeito.  

Seleciona 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.  

Orienta para que os fornecedores e prestadores de serviços instruam seus colaboradores e 

subcontratados com relação a esse código, de modo a prevenir comportamentos inadequados ou 

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, considerando os procedimentos padrões de gestão de riscos 

com terceiros.  

Veda a contratação de fornecedores e prestadores de serviço, cujos sócios e administradores façam 

parte do quadro funcional. 

Mantem relacionamento diferenciado com as cooperativas filiadas, dando a elas a oportunidade e 

preferência nas negociações de produtos e serviços, desde que atendam aos padrões de qualidade.  

Exclui-se da carteira de fornecedores aqueles que oferecem e 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 nos princípios cooperativistas 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 a área de atuação da Fecoagro. 

São vedados incentivos e doações em troca de vantagens ou benefícios únicos para a Fecoagro ou 

para qualquer funcionário. 

Incentiva e promove o voluntariado. 

Estimula os cuidados regulares com a saúde e a vida saudável a todos que se relacionam com a 

Fecoagro.  

 

Transparência e ética 

Todas as transações da Fecoagro devem estar baseadas em 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. 

Realização de despesas apenas com autorização prévia, mediante comprovante adequado, relatórios e 

controles exatos;  

 

11 - Relacionamento com o Meio Ambiente 

A Fecoagro adotou um sistema de Gestão Ambiental com o compromisso permanente de minimização 

dos impactos ambientais no meio em que está inserida, priorizando o atendimento dos requisitos legais 

aplicáveis e relacionados ao meio ambiente. Onde os dirigentes e colaboradores são responsáveis pelo 

gerenciamento dos aspectos ambientais da sua atividade. 

A Fecoagro incentiva e orienta todos os dirigentes e colaboradores a serem proativos na proteção ao 

meio ambiente, buscando reduzir e dar destinação correta aos resíduos, evitando desperdícios e 

utilizando todos os recursos de forma racional.  

A Fecoagro promove a conscientização de todos os dirigentes e colaboradores para atitudes 

responsáveis, aderindo às normas e regulamentos em relação ao meio ambiente. Orienta para que em 
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situações emergenciais, como vazamentos de produtos químicos, óleos e outros acidentes ambientais, 

sejam tratadas de maneira responsável e rapidamente relatadas à brigada de emergência. 

 

 

12 – Relacionamento com o poder público  

As relações com órgãos governamentais e autoridades são conduzidas com honestidade, 

transparência, ética e respeito, independente de quem ou de qual partido esteja no poder.  

 

Desta forma a Fecoagro orienta seus gestores a: 

Manter bom relacionamento com os órgãos governamentais com os quais se relaciona em função de 

suas atividades. 

Representar a Fecoagro perante o Poder Público somente quando lhe for conferida tal atribuição, 

sempre respeitando os documentos de constituição e representação da empresa. 

Buscar orientações com seus superiores sempre que as obrigações legais não estiverem claras ou em 

casos de suspeita de não conformidade.  

Manter-se atualizado quanto às normas legais, regulamentos e demais instruções relevantes ao 

desempenho de suas atividades. 

 

Conformidade com as leis 

A Fecoagro busca cumprir a legislação, regras e regulamentos aplicáveis às suas atividades.  Todos os 

colaboradores devem conhecer o regramento aplicável às atividades profissionais que exercem e agir 

de acordo com as mesmas.  

 

Obrigação do quadro funcional 

Respeitar integralmente as leis do nosso país, as normas aplicáveis ao modelo de negócio da 

Fecoagro e as definidas por órgãos reguladores.  

Conhecer e aplicar estatutos, regimentos, resoluções, políticas institucionais e normas da Fecoagro e 

do Sistema Cooperativista, bem como processos e procedimentos internos e demais documentos 

indispensáveis para o desenvolvimento das suas atividades.  

Manter registros precisos, íntegros e de fácil análise para todo e qualquer gasto ou receita, 

independentemente de valor ou finalidade; 

Proteger e guardar todos os documentos pelo prazo definido por lei. 
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É considerada falta grave: 

Alterar ou ocultar dados contábeis e fiscais, ou fornecer ou registrar nos livros informações falsas ou 

incorretas; 

Manter sistema paralelo de contabilidade ou caixa, fora daqueles previstos pela legislação.  

 

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 a exercer uma concorrência leal em todos os mercados onde atua, 

administradores e colaboradores devem cumprir as leis de defesa da livre concorrência dos países em 

que a empresa realiza negócios. O não cumprimento dessas leis pode resultar em sanções financeiras 

e/ou criminais tanto para a Fecoagro como para seus administradores. 

 

Orientadores de Conduta 

Administradores, colaboradores e filiadas 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 filiadas não devem discutir externamente a participação da Fecoagro no 

mercado, sua estratégia de negócios e outros assuntos internos que não são públicos (descontos, 

preços, clientes, concorrentes, entre outros), 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. 

 

 

 

Relacionamentos da Fecoagro na política  
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A participação da Fecoagro no processo político pode ser praticada, buscando o fortalecimento do 

agronegócio, sempre respeitando as opiniões individuais e o livre direito de voto, sem vínculos 

partidários. 

A opção partidária de seus integrantes é livre, pode ser praticada dentro da empresa, desde que haja 

pluralidade, sem imposições por parte dos seus dirigentes.  

A Fecoagro rejeita benefícios decorrentes de relacionamentos e influências políticas para a realização 

de negócios e a obtenção de informações privilegiadas. 

 

 

15 - Gestão da ética  

Este código foi produzido por um comitê formado por colaboradores de diversas áreas. 

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 para que isto aconteça.  

 

 

Canal de ética  

Qualquer violação do código de que alguém tenha conhecimento deve ser relatada imediatamente por 

um dos meios disponíveis: 

Por meio dos correios para a matriz: 

 Rua Tiradentes, 158 – Centro – Florianópolis/SC – CEP 88.010-430 

Endereçada ao Canal de ética 

 Por meio do malote da empresa, sempre endereçando ao canal de ética. 

 Através de e-mail para: canaldeetica@fecoagro.coop.br 

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 é amplamente divulgado e está disponível no site www.fecoagro.coop.br. 
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