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1. Mensagem da Diretoria da Conaprole 

 
Prezados: 

 
Adotar e viver os valores e princípios que integram o Código de Ética da Conaprole são fatores fundamentais 
no avanço e sucesso da nossa Cooperativa. Diante do dinamismo e da rápida evolução da indústria, nossos 
princípios de integridade, transparência, respeito, trabalho em equipe e excelência no que fazemos devem se 
manter inalteráveis e continuar sendo os alicerces que sustentam as nossas ações. 

 

Como parte do nosso esforço para fortalecer a confiança de funcionários, produtores, clientes, 
fornecedores, comunidade e governo na Conaprole, devemos atualizar e reforçar continuamente todos os 

aspectos que contribuam para garantir a transparência das nossas atividades. 
 

Todos temos a obrigação e o compromisso de observar este Código de Ética não apenas para assegurar que 
as operações que realizamos sigam estritamente as leis e os regulamentos do nosso país, mas também para 
garantir a aplicação dos mais altos padrões e princípios de responsabilidade social empresária. Assim, 
estaremos percorrendo um caminho que nos dirige à nossa visão, sempre em linha com os nossos valores e 
princípios. 

 
Para enfatizar o que foi dito anteriormente, por meio do Expediente Nº 46.026, aprovamos um Programa 
Anticorrupção para todo o Grupo Conaprole, com o fim de definir, implementar e monitorar atividades de 
controle para prevenir riscos de suborno, conluio, extorsão e outros mecanismos de corrupção. Este programa 
tornou necessário reformular diversos aspectos relativos a governo corporativo, definir e formalizar políticas e 
procedimentos, e alinhar este Código de Ética com todas as empresas pertencentes ao Grupo Conaprole e 
todas as partes que interagem com ele. 

 
2. Objetivos e regulamentos do Código de Ética 

 

2.1. Responsabilidade social empresária 
 

Na Conaprole, entendemos a ética como um aspecto fundamental da responsabilidade social 
empresária, na medida em que o nível de desenvolvimento ético da nossa Cooperativa tem 
consequências sobre seus vínculos diretos ou indiretos. 

 
Nesta linha, assumimos os seguintes níveis de responsabilidade: 

 
a) Responsabilidade econômica: de produzir alimentos e ingredientes necessários para a sociedade, e 

vendê-los a preços justos que representem o valor dos nossos produtos, com níveis de rentabilidade 
adequados para assegurar o retorno para os parceiros e um crescimento contínuo. 

b) Responsabilidade legal: de respeitar as regras e leis que regem nossas ações empresariais, 
cumprindo as disposições vigentes. 

c) Responsabilidade ética: de adotar um estilo particular de gestão, além do previsto pela lei, no 
convencimento de que existem princípios de relação que queremos desenvolver com os nossos 
parceiros cooperários, funcionários, clientes e fornecedores, entre outros. 

d) Responsabilidade filantrópica: de canalizar por meio de doações e do apoio discricionário voluntário a 
promoção de causas que fomentem os nossos valores. 

 
Igualmente, a nossa Cooperativa adere aos princípios éticos estabelecidos pelo acordo Compact (UN 
Global Compact) e pelos princípios do código Ethical Trading Initiative. 

 

 Direitos Humanos 

1 – Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos proclamados internacionalmente  

2 – Assegurar o não envolvimento em abusos dos direitos humanos 
 

A Gerência de Capital Humano é responsável por implementar as normas relativas aos direitos humanos.
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 Trabalho 

3 - Respeitar a liberdade de associação e o direito à negociação coletiva  

4 - Eliminar todas as formas de trabalho forçado 
5 - Abolir o trabalho infantil 
6 - Eliminar todo tipo de discriminação em matéria de emprego e ocupação 
7 - Eliminar todo tipo de trabalho severo e desumano 

 

 Meio ambiente 

8 – Apoiar uma abordagem preventiva em relação aos desafios ambientais 
9 - Realizar iniciativas para promover uma maior responsabilidade ambiental 
10 - Promover o desenvolvimento e a difusão de tecnologias que não sejam nocivas ao meio ambiente 

 
2.2. Objetivos do Código de Ética 

 
O propósito deste Código é enunciar normas e princípios éticos que devem inspirar a conduta e os 
afazeres de todo o pessoal1 da Conaprole. Especificamente: 

 

 Contribuir com um guia fundamental de apoio para o trabalho do pessoal da Cooperativa. 

 Orientar a educação ética. Desta forma, a Conaprole visa prevenir a realização de atos que se 
afastem dos nossos valores e propor os mecanismos de revelação de problemas que possam surgir. 

 Promover e manter a confiança das localidades onde operamos e da comunidade em geral. 
 

2.3. Regulamentos do Código de Ética 
 

A administração do Código de Ética corresponde propriamente às seguintes pessoas ou entidades: 
 

 Comitê de Ética da Conaprole 

 Responsável pelo Cumprimento 

 Área de Capital Humano 

 Auditoria Interna 

 Chefe imediato 
 

2.3.1. Comitê de Ética da Conaprole 
 

O Comitê de Ética está composto por dois membros da Diretoria da Conaprole, pelo gerente-geral, 
pelo gerente de Capital Humano e pelo responsável pelo Cumprimento ou Compliance (sem voz nem 
voto). Também, de acordo com as situações ou problemas a serem resolvidos, o Comitê pode solicitar 
o assessoramento de especialistas nos distintos temas. 

É responsabilidade deste Comitê assegurar a devida aplicação do presente Código, o que implica:  

 Promover os valores e condutas fomentados no Código de Ética. 

 Analisar e submeter à aprovação da Diretoria as propostas apresentadas pelo responsável pelo 
Cumprimento de modificações do Código de Ética e Conduta, bem como novas normas e/ou 
procedimentos específicos associados ao programa anticorrupção. 

 Supervisionar os processos e atividades do responsável pelo Cumprimento e avaliar seu 
desempenho. 

 Administrar eficazmente os casos suspeitos de corrupção que possam surgir e adotar as medidas 
que forem necessárias. 

 Receber os relatórios anuais elaborados pela Auditoria Interna, resultantes da avaliação do 
Programa Anticorrupção. 

 

                                                
1 O pessoal envolve empregados com vínculo empregatício direto, empregados temporários, trabalhadores independentes (unipessoais), 

estagiários, entre outros. 
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2.3.2. Responsável pelo Cumprimento 
 

O objetivo do responsável pelo Cumprimento é implementar o Programa Anticorrupção e adotar as 
medidas que forem necessárias para administrar os riscos de corrupção e tráfico de influências aos 
que o Grupo Conaprole estiver exposto, certificando-se de que a realização das operações se ajuste 
aos objetivos, políticas e procedimentos definidos pelo Grupo, bem como aos limites de exposição ao 
risco previamente aprovados pela Diretoria. 

 

As responsabilidades do responsável pelo Cumprimento são as seguintes: 

 Formalizar e atualizar as normas, políticas e procedimentos compreendidos no Programa 
Anticorrupção; 

 Mapear os riscos de corrupção e tráfico de influências; 

 Atualizar a matriz de riscos de corrupção sem identificar e/ou sem atualizar; 

 Treinar o pessoal do Grupo Conaprole nessas normas; 

 Facilitar a compreensão e adequada interpretação do conteúdo do Código de Ética e Conduta; 

 Solicitar e analisar as denúncias do pessoal que estejam compreendidas no Programa 
Anticorrupção; 

 Administrar um canal de denúncias anticorrupção e antissuborno; 

 Receber as denúncias e/ou consultas sobre desvios do Programa de Anticorrupção, e 
encaminhar os casos pertinentes ao Comitê de Ética; 

 Administrar eficazmente a resolução dos conflitos associados com a corrupção que puderem 
surgir; 

 Elevar as modificações consideradas necessárias ao Programa Anticorrupção. 

 

2.3.3. Área de Capital Humano 
 

É responsabilidade da Área de Capital Humano promover e assegurar a difusão do Código, atuando 
como nexo entre os funcionários e o Comitê de Ética, o que implica: 

 

 Difundir este Código entre todo o pessoal da Cooperativa. 
 

 Analisar e responder às consultas realizadas pelo pessoal, encaminhando os casos pertinentes 
ao responsável pelo Cumprimento. 

 

 Responder às solicitações de ampliação de informações feitas pelo Comitê de Ética. 
 

2.3.4. Auditoria interna 
 

É responsabilidade da Auditoria interna: 
 

 Realizar provas de monitoramento ao Programa Anticorrupção para assegurar que os riscos 
sejam identificados e tratados apropriadamente, incluindo os que têm impacto na reputação. 

 

 Avaliar o cumprimento do Programa Anticorrupção por parte de terceiros. 
 

 Apresentar o relatório resultante da avaliação e monitoramento do programa ao Comitê de Ética. 
 

2.3.5. Chefe imediato 
 

É responsabilidade de cada chefe promover os princípios e valores contidos neste Código, atuando 
como nexo entre os funcionários e o responsável pelo Cumprimento.
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3. Missão e Visão 
 

3.1. Nossa missão 
 

Por que existimos 
 

Maximizar o valor do nosso leite fornecendo produtos inovadores, de qualidade e saudáveis aos nossos 
clientes no mundo. 

 

3.2. Nossa visão 

 
Para onde vamos 

 
Ser a empresa líder na América Latina com alcance global em produtos lácteos de excelência, 
gerando impacto sustentável e positivo nas pessoas e no ambiente. 

 
4. Valores éticos que nos definem 

 

4.1. Inovadores 

 
Assumimos cada novo desafio com criatividade, geramos espaços para as ideias e não paramos de nos 
perguntar: o que podemos melhorar? 

 
4.2. Eficientes 

 
Queremos ser competitivos com a melhor tecnologia, a maior qualidade e austeridade inteligente. Por 
isso, buscamos a excelência em cada processo e em cada ação. 

 

4.3. Proativos 
 

Permanecemos atentos ao entorno que nos rodeia e dispostos a mudar; nos reinventamos para superar 
as expectativas dos nossos clientes. 

 
4.4. Resilientes 

 
Visualizamos os momentos difíceis como uma oportunidade para fortalecer-nos e reinventar-nos. Somos 
perseverantes! 

 
4.5. Transparentes 

 
A transparência é o nosso alicerce fundamental para construir confiança. Somos íntegros e honestos. 

 
4.6. Equipe 

 
Estamos convencidos de que os melhores resultados são construídos entre todos, priorizando sempre o 
objetivo comum. 

 
4.7. Comprometidos 

 
Renovamos o nosso compromisso com a sociedade e o ambiente em cada uma das nossas decisões. 
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5. Compromisso da Conaprole com seus parceiros cooperários 
 

A missão da Conaprole consiste em maximizar o valor do nosso leite, oferecendo produtos inovadores, 
saudáveis e de qualidade para os nossos clientes no mundo. 

 

É por isso que a Conaprole se compromete a realizar suas operações cumprindo os objetivos estratégicos no 
âmbito dos princípios que regem a atividade da Cooperativa. 

 

5.1. Informações e transparência 
 

A Conaprole garante a seus parceiros cooperários transparência total na tomada de decisões e assume 
o compromisso de fornecer todas as informações que sejam requeridas. Além disso, compromete-se a 
informar periodicamente os resultados de suas operações e outros aspectos ligados ao desenvolvimento 
do negócio da Cooperativa. 

 

5.2. Valor sustentável 
 

Visando gerar valor para seus parceiros cooperários, a Conaprole compromete-se a realizar uma gestão 
baseada na sustentabilidade do negócio no longo prazo, através de uma política de excelência em 
responsabilidade social e de uma cuidadosa gestão do meio ambiente. 

 
5.3. Relação com seus parceiros cooperários 

 
A Conaprole procura promover a prática das normas deste Código em sua relação com os parceiros 

cooperários. 
 

6. Compromisso entre a Conaprole e seus funcionários 
 

6.1. Compromisso da Conaprole com seus funcionários 
 

A Conaprole reconhece em seus funcionários um valor diferencial e promove o ambiente apropriado para 
seu desenvolvimento integral. Em linha com os nossos valores, a Cooperativa procura oferecer um 
ambiente de trabalho saudável e produtivo, que canalize o potencial e a criatividade de seu pessoal, 
enquanto fomenta a cooperação e o trabalho em equipe. 

 

Neste mesmo sentido, a Cooperativa preocupa-se por: 
 

 Dar cumprimento às leis e regulamentos trabalhistas. 
 

 Respeitar e propiciar o respeito absoluto pelas diferenças e opiniões alheias, observando toda conduta 
que desobedeça a estes princípios. 

 

 Zelar pela qualidade de vida de seu pessoal, protegendo sua saúde por meio da salvaguarda das 
instalações (equipamentos, dispositivos, sistemas) e procedimentos de segurança. 

 
No âmbito dos esforços que a Cooperativa vem realizando para ser “o melhor lugar para trabalhar” e 
ampliar as possibilidades de desenvolvimento de seu pessoal e de suas equipes de trabalho, a Conaprole 
se propõe o desafio de: 

 

 Oferecer benefícios competitivos, proporcionar atualização e desenvolvimento profissional, propiciar 
a comunicação aberta e os canais adequados para obter feedback, e basear as promoções nos 
méritos e competências de cada um. 

 

 Realizar os processos de seleção e contratação de pessoal de acordo com a capacidade, a 
experiência profissional e o nível de identificação dos candidatos com os valores da organização. 
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 Desenvolver esse processo em um âmbito de respeito e transparência, procurando deixar claros os 
termos da contratação. 

 
A Conaprole tem como compromisso a responsabilidade trabalhista sustentável como conceito de 
empregador comprometido com o cumprimento das obrigações trabalhistas e com sua sustentabilidade 
econômica, administrando responsavelmente o aumento de custos em benefício da manutenção das 
futuras fontes de trabalho. 

 
6.2. Responsabilidade dos funcionários para com a Conaprole 

 
Todos nós que fazemos parte da Cooperativa devemos contribuir para a consecução de sua Missão e 
sua Visão, por meio de um comportamento que reflita consistentemente os princípios e valores que 
compartilhamos, respeitando as Normas Básicas Internas, que estão à disposição de cada empregado 
na Área de Capital Humano. 

 
É, então, nossa responsabilidade e nosso compromisso como funcionários da Conaprole: 

 

 Conhecer e cumprir o disposto no presente Código de Ética, bem como em todas as 
regulamentações legais vigentes e políticas, procedimentos e normas internas da Conaprole. 

 

 Orientar terceiros a respeito dos valores e comportamentos promovidos pelo Código. 
 

 Informar e denunciar possíveis desvios dos preceitos do Código por meio dos distintos canais e vias 
de acesso. 

 

 Dedicar nosso talento e maior empenho ao cumprimento das nossas funções na Conaprole. 
 

 Compartilhar nosso compromisso e experiência para benefício de todos os integrantes da Cooperativa 
(funcionários e produtores), clientes, fornecedores e comunidades nas quais operamos. A 
cooperação e o trabalho em equipe constituem alicerces fundamentais deste compromisso. 

 

 Assumir a responsabilidade pela nossa formação e busca constante de desenvolvimento, 
aproveitando as oportunidades de atualização disponíveis. 

 

 Desempenhar nossas tarefas com dignidade e correção, mantendo o devido respeito por nossos 
colegas de trabalho e autoridades da Cooperativa. 

 

 Cumprir e fazer cumprir as normas legais e internas de saúde e segurança. É responsabilidade de 
todos detectar, avaliar antecipadamente e comunicar ao superior imediato qualquer atividade de risco 
que possa surgir, a fim de que sejam tomadas as medidas pertinentes. 

 

 Atender às normas estabelecidas de segurança alimentar. 
 

 Manter uma boa presença e higiene pessoal durante o expediente de trabalho. 
 

 Projetar com o bom exemplo a imagem da Cooperativa dentro e fora de suas instalações. 
 

 Cumprir com os compromissos deste Código de forma consistente, honesta e responsável. 
 

Estas responsabilidades implicam, além disso, aspectos relacionados com a proteção dos ativos da 
Cooperativa. Entende-se por ativos da Cooperativa todos os bens tangíveis e intangíveis de propriedade 
da organização, tais como edifícios, maquinário e equipamentos, equipamentos de informática, estoques, 
dinheiro em espécie, contas a receber, valores, bem como informações, produtos desenvolvidos, planos 
de negócios, marcas e patentes, nomes comerciais, identidade e imagem corporativa e tecnologia da 
informação, entre outros.
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6.3. Custódia e salvaguarda de ativos 
 

Como funcionários da Conaprole, o nosso compromisso inclui a custódia e salvaguarda dos ativos que 
estejam no nosso âmbito de ação. Isso implica não participar, influir nem permitir situações ou ações 
vinculadas com o roubo, uso indevido, empréstimo, descarte ou venda de ativos sem autorização. 

 
6.4. Uso de ativos para benefício pessoal e outros fins diferentes dos estabelecidos nas políticas 

 

Os ativos de propriedade da Conaprole, bem como os serviços disponibilizados para o trabalho na 
Cooperativa, devem ser usados no desempenho da nossa função. De modo algum podem ser utilizados 
com propósitos diferentes (pessoais ou caritativos) sem a autorização escrita do superior imediato. 

 

A autorização do superior imediato também é necessária para permitir visitas, filmar ou tirar fotografias 
de qualquer instalação da Cooperativa. 

 

6.5. Uso e manutenção de instalações, maquinário e equipamentos 
 

As instalações, o maquinário e os equipamentos da Conaprole devem ser operados unicamente por 
pessoal autorizado e capacitado. Adicionalmente, é nossa responsabilidade em cada área manter tais 
ativos em bom estado, observar as práticas de manutenção e aplicar os programas de prevenção de 
riscos. 

 

6.6. Relação com os funcionários 
 

Nossa forma de trabalhar 
 

Na Conaprole, procuramos que as relações derivadas do trabalho estimulem a cooperação e o trabalho 
em equipe para enfrentar com sucesso os desafios que surgem diariamente na nossa Cooperativa. 
Entendemos que a cooperação é um aspecto fundamental, que envolve uma comunicação responsável, 
baseada nos valores de transparência e integridade que regem todas as nossas atividades. 

 
Por sua vez, e a fim de garantir o desenvolvimento da nossa gente fomentado pela nossa Missão, a 
gestão das pessoas constitui um elemento diferencial da nossa forma de trabalhar. 

 

A cooperação implica: 
 

 Assistir e prestar ajuda efetiva às solicitações de apoio entre unidades e áreas, incentivando o trabalho 
em equipe, a geração de conhecimento e a troca de experiências. 

 

 Priorizar os resultados globais da Conaprole sobre os resultados particulares de cada indivíduo, 
unidade ou área, entendendo que a soma de todos os esforços individuais garante o sucesso de 
todos. 

 

 Apostar sempre na busca de resultados no longo prazo, sem sacrificar o futuro da Cooperativa por 
obter melhores resultados no curto prazo. 

 
A comunicação implica: 

 
 Ser promotor e comunicador dos valores que compartilhamos na Cooperativa e exemplo das condutas 

e práticas fomentadas por este Código de Ética. 
 

 Comunicar nossas ideias e preocupações em tempo hábil, de forma clara e honesta e com 
responsabilidade, contribuindo com comentários construtivos que tornem mais eficazes nossas 
relações e nossos processos. 
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 Respeitar as opiniões dos outros e com elas enriquecer as propostas de soluções e melhorias no 
nosso trabalho. 

 
A gestão de pessoas compreende: 

 

 Facultar o pessoal a nosso cargo para desenvolver melhor sua tarefa, com foco nos resultados. 
 

 Contribuir para criar e manter um ambiente de trabalho sadio, estimulante e produtivo, no qual todas 
as pessoas recebam um tratamento justo e respeitoso. 

 

 Reconhecer o trabalho bem feito realizado por outros e divulgá-lo oportunamente. 
 

 Dar feedback construtivo quando for pertinente, com honestidade e objetividade, sugerindo 
alternativas para melhorar. 

 

 Pedir feedback, saber escutá-lo e utilizá-lo como um meio para melhorar. 

 
6.7. Qualidade de vida 

 
Consideramos que a prevenção de acidentes de trabalho e doenças profissionais é tão importante como 
a qualidade na produção e competitividade da Cooperativa. É política da Conaprole manter suas 
operações seguras tanto para seu pessoal como para as comunidades onde ela opera. Isso inclui 
salvaguardar os equipamentos e as instalações da Cooperativa, respeitando o nosso Manual de 
Segurança e Saúde Ocupacional2. Este documento está à disposição de cada empregado na Área de 
Capital Humano. 

 
A segurança e a saúde como prioridades 

De nenhuma maneira, ações e decisões individuais devem reduzir as condições de segurança nas nossas 
operações, nem colocar em risco a saúde das pessoas. É igualmente prioritária a integridade das 
instalações e dos equipamentos para seu manejo seguro. 

 

Cultura de segurança industrial e saúde 

Na Conaprole promovemos a cultura da segurança e da saúde ao fornecer capacitação permanente 
nesta matéria3. Estabelecemos ações e mantemos compromissos que contribuem para melhorar a saúde 
do pessoal. Promovemos o comprometimento, a participação e a responsabilidade individual e coletiva, 
a fim de atualizar permanentemente as nossas normas e alcançar sua aplicação efetiva. 

 
Cumprimento de normas internas e legais na matéria 

A Conaprole está comprometida a obedecer às leis e regulamentações que, nesta matéria, a Cooperativa 
dispôs. Isso inclui políticas, práticas, sistemas e procedimentos de segurança e saúde. 

 

Ordem e limpeza 

É compromisso da Conaprole e responsabilidade dos funcionários que trabalham na Cooperativa manter 
um ambiente adequado de ordem e limpeza nas instalações, que propicie as práticas seguras e a 
eliminação de fatores de risco no trabalho. 

 

                                                
2 Documento interno: Manual de Segurança e Saúde Ocupacional 
3 Documento interno: Manual de Segurança e Saúde Ocupacional 
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7. Compromisso da Conaprole com seus consumidores 
 

Todos nós que fazemos parte da Cooperativa procuramos agir de forma inovadora e proativa, a fim de superar 
as expectativas dos nossos consumidores e antecipar-nos às suas necessidades, assegurando, assim, uma 
relação de mútuo benefício e de longo prazo. 

 

7.1. Qualidade, segurança e eficácia 
 

A Conaprole presta a máxima atenção ao cumprimento das normas e padrões de qualidade, segurança 
alimentar e higiene de seus processos, visando melhorar continuamente seus produtos e entregar um 
maior valor aos consumidores. 

 
7.2. Promoção, argumentos de vendas e diálogo 

 
Os valores de integridade, transparência e excelência que assumimos como integrantes da Conaprole 
devem revelar-se na nossa relação com os consumidores. É assim que garantimos que a promoção, os 
argumentos e termos de vendas que usamos sejam verdadeiros acerca da disponibilidade, oportunidade 
e/ou qualidade dos nossos produtos. 

 

Também baseamos o nosso diálogo com os consumidores na transparência, integridade e busca de 
excelência. 

 
8. Compromisso da Conaprole com seus clientes 

 

O propósito da Conaprole é “entregar valor” e ser a melhor opção para seus clientes. É por isso que o 
tratamento que lhes dá busca sempre a excelência na prestação de serviços e no fornecimento de produtos 
de qualidade, de forma oportuna e no local combinado. 

 
8.1. Seleção de mercados 

 
Ao definir a estratégia de consumidores e/ou mercados, a Conaprole faz sua seleção de acordo com 
critérios de negócio, sem procurar estabelecer diferenças discriminatórias de nenhum tipo. 

 

8.2. Diversificação de mercados 
 

Devido ao processo de diversificação dos nossos mercados, estamos em contato com diferentes culturas. 
Nesse contexto, ao administrar negócios procuramos cumprir as leis das diversas nações onde a 
Cooperativa opera, o que inclui a consideração dos costumes e usos particulares. Antes de propor 
acordos e elaborar contratos, o pessoal deve consultar os assessores jurídicos, a fim de assegurar o 
cumprimento das leis aplicáveis. 

 
8.3. Negócios limpos 

 
Tentamos obter vantagens competitivas em relação aos nossos concorrentes por meio de um 
desempenho superior, nunca pelo uso de práticas comerciais não éticas ou ilegais. É estritamente 
proibido roubar informações comerciais secretas, obtidas sem consentimento de seu proprietário, ou 
induzir ex-funcionários ou empregados atuais de outras organizações a fornecer essas informações. 

 
Nenhum membro do pessoal da Conaprole tentará obter vantagens competitivas por meio da 
manipulação, ocultamento, abuso de informações privilegiadas, representação enganosa de dados 
materiais, questionamento ou alocação inadequada de novos funcionários, nem por meio de nenhuma 
outra prática que seja intencionalmente injusta. 
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8.4. Relação com clientes 
 

Um dos nossos valores é manter com o cliente uma relação fundada na integridade e na excelência. 
 

Para criar e manter esta confiança e credibilidade entre a Conaprole e seus clientes, temos por princípio 
assumir compromissos apenas com o que podemos cumprir cabalmente. Se, devido a circunstâncias 
imprevistas, não for possível concretizar o compromisso assumido, nos comprometemos a informar o 
nosso cliente. 

 
A Conaprole se empenha em promover a prática das normas contidas no presente documento. Desta 
forma, procura estender entre seus clientes os valores promovidos no Código e recomenda que 
desenvolvam suas atividades no marco das leis vigentes. 

 
Para garantir o comportamento ético dos nossos clientes, a seguinte mensagem será incluída nos 
contratos a serem assinados com eles ou nas comunicações que lhes forem enviadas por e-mail: 

 
“Os nossos fornecedores e clientes aceitam o conteúdo do nosso ‘Código de Ética’, disponível na Web 
corporativa (https://www.conaprole.uy), e se comprometem a cumpri-lo integralmente, em letra e espírito. 
Além disso, aceitam que seu descumprimento pode levar o Comitê de Ética do Grupo Conaprole a avaliar 
a adoção de medidas a respeito da relação comercial”. 

 

 
8.5. Presentes e brindes 

 
Os presentes, brindes ou outras cortesias para clientes atuais ou potenciais da Conaprole podem ser 
justificados por propósitos comerciais legítimos. Em todos os casos, esses agrados devem estar 
autorizados por escrito pelo superior imediato de quem os conceda. Os gastos envolvidos devem ser 
registrados exata e especificamente, de acordo com os procedimentos estabelecidos. É proibido pedir ou 
condicionar uma negociação à entrega de um brinde, cortesia ou presente. 

 
Em geral, o pessoal da Conaprole não tem permissão para receber dos clientes presentes nem outros 
agrados, inclusive dinheiro. São exceções os artigos promocionais e brindes ou cortesias que atendam 
às práticas comerciais habituais, estejam autorizados pelo superior imediato e não comprometam a 
objetividade da negociação. O valor máximo de tais artigos não pode superar duzentos dólares. Os 
convites de clientes para viagens, feiras, congressos ou eventos só podem ser aceitos se autorizados 
previamente pelo Comitê de Ética. 

 
Nenhum membro do pessoal da Conaprole, familiar ou amigo, pode usar seu trabalho na Cooperativa 
para solicitar dinheiro em espécie, presentes ou serviços gratuitos de nenhum cliente, para seu benefício 
ou de um terceiro. 

 
9. Compromisso da Conaprole com seus fornecedores 

 

O desenvolvimento de relações de confiança e mútuo benefício com nossos fornecedores contribuiu para o 
sucesso da Conaprole. Por esse motivo, procuramos que nossas relações com eles se baseiem na 
transparência, no respeito e na integridade. 

 
9.1. Equidade e justiça na relação com fornecedores 

 
A Conaprole – em um marco de confidencialidade e respeito – procura dar a seus fornecedores as 
mesmas oportunidades na hora de contratá-los, mantendo congruência e coerência no processo de 
abastecimento e enfatizando a clareza dos termos do contrato. 

 

Na seleção de fornecedores, a avaliação das ofertas baseia-se nos critérios estabelecidos formalmente 
pela nossa Cooperativa: preço competitivo, qualidade, experiência e serviço. 

https://www.conaprole.uy/
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9.2. Relação com fornecedores 
  

A Conaprole se empenha em promover a prática das normas do Código de Ética. Desta forma, visa 
difundir entre seus fornecedores os valores deste Código, exigindo que eles desenvolvam suas atividades 
no marco das leis vigentes. 

 

A fim de garantir o comportamento ético dos nossos fornecedores, a seguinte mensagem será incluída 
nos contratos a serem assinados com eles ou nas comunicações que lhes forem enviadas por e-mail: 

 

“Os nossos fornecedores e clientes aceitam o conteúdo do nosso ‘Código de Ética’, disponível na Web 
corporativa (https://www.conaprole.uy), e se comprometem a cumpri-lo integralmente, em letra e espírito. 
Além disso, aceitam que seu descumprimento pode levar o Comitê de Ética do Grupo Conaprole a avaliar 
a adoção de medidas a respeito da relação comercial”. 

 

9.3. Respeito dos termos de contratos, licenças, leis e regulamentos 
 

Um dos princípios que guia o nosso comportamento na Conaprole é o respeito pelos acordos e 
compromissos estabelecidos nos contratos. 

 

Respeitamos também os direitos de propriedade intelectual e industrial. É por isso que os funcionários 
não podem estabelecer relações comerciais com contratantes ou fornecedores que não demonstrem 
estar devidamente autorizados para o uso ou a comercialização de produtos e serviços, sujeitos a 
pagamento de royalties ou direitos de propriedade intelectual ou industrial a terceiros, bem como a 
autenticidade e legalidade dos mesmos. 

 
Também exigimos dos nossos fornecedores de serviços o estrito cumprimento das normas legais e 
regulamentares em matéria de segurança e saúde ocupacional aplicáveis às suas atividades e os 
apoiamos com tal propósito. 

 
9.4. Presentes e brindes 

 
Os presentes, brindes ou outras cortesias para fornecedores atuais ou potenciais da Conaprole podem 
ser justificados por fins comerciais legítimos. Em todos os casos, esses agrados devem estar autorizados 
por escrito pelo superior imediato de quem os concede. Os gastos envolvidos devem ser registrados exata 
e especificamente, de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Cooperativa para tais efeitos. 

 

É proibido pedir ou condicionar uma negociação à entrega de um agrado, cortesia ou presente. 
 

O pessoal da Conaprole não tem permissão para receber dos fornecedores presentes nem outros 
agrados, inclusive dinheiro em espécie. São exceções os artigos promocionais e os brindes ou outras 
cortesias que atendam às práticas comerciais habituais (no valor máximo de duzentos dólares), sejam do 
conhecimento do superior imediato e, sobretudo, não comprometam a objetividade da negociação nem 
gerem expectativa de compromisso pessoal. Os convites de fornecedores para viagens, feiras, 
congressos ou eventos só podem ser aceitos se autorizados previamente pelo Comitê de Ética. 

 
O pessoal da Conaprole também não deve solicitar, administrar ou aceitar descontos ou facilidades dos 
fornecedores da Cooperativa para benefício próprio ou de terceiros, exceto os que surjam de convênios 
de aplicação geral, estabelecidos entre a Cooperativa e seus fornecedores, com autorização por escrito 
de seu superior direto. Os funcionários também não podem solicitar doações ou serviços de fornecedores, 
atuais ou potenciais, para benefício próprio ou de terceiros, a menos que a Conaprole como Cooperativa 
tenha decidido unir-se ao esforço de outras organizações para apoiar campanhas dirigidas a atender a 
necessidades específicas da comunidade.

https://www.conaprole.uy/
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10. Compromisso da Conaprole com o meio ambiente 
 

A Conaprole está comprometida com uma política de excelência em responsabilidade social baseada nos 
postulados do desenvolvimento sustentável. Constitui, assim, um princípio fundamental que rege todas as 
atividades da Cooperativa, de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. 

 
Por isso, uma prioridade da Conaprole é desenvolver suas operações em harmonia com a natureza. Para 
atingir este fim, fomentamos o desenvolvimento e a implementação de sistemas de prevenção, controle e 
diminuição de impactos ambientais em todas as nossas operações. 

 
 

10.1. Compromisso da Conaprole 
 

Para ser congruente com sua Política de preservação do meio ambiente4, a Conaprole designa recursos 
econômicos e adota planos e programas de padrão internacional. Todos eles visam assegurar a utilização 
ótima e racional dos recursos naturais. 

 
A Conaprole também capacita e conscientiza continuamente seu pessoal no cuidado do meio ambiente 
nas comunidades onde opera. 

 
 

10.2. Compromisso dos funcionários com a Conaprole 
 

É obrigação de todos que trabalhamos na Conaprole cumprir e fazer cumprir as normas, políticas e 
procedimentos de preservação do meio ambiente estabelecidos pela Cooperativa. 

 

Além disso, procuramos participar nas campanhas e práticas ambientais, seguindo as diretrizes emitidas 
pela Cooperativa. 

 

10.3. Compromisso com a comunidade 
 

Procuramos sempre manter uma participação proativa com os organismos públicos e privados no 
desenvolvimento de planos para manter o equilíbrio ecológico. Também buscamos contribuir para a 
elaboração e o aperfeiçoamento de leis ambientais de acordo com os planos e programas da Conaprole. 

 
11. Compromisso da Conaprole com a comunidade 

 

Na Conaprole, nos comprometemos a “fornecer valor à comunidade” por meio da nossa política de 
responsabilidade social5, procurando manter sempre um canal de comunicação aberto com as comunidades. 

 
11.1. Participação da Conaprole em programas de desenvolvimento comunitário 

 
Como um membro mais das comunidades em que operamos e parte da nossa responsabilidade social, 
na Conaprole participamos diretamente, ou por meio de organizações reconhecidas, de programas e 
atividades que promovem a integração, o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das 
comunidades. 

 
A participação da Conaprole pode significar presença, assessoramento, gerenciamento, patrocínios e 
outra classe de apoios específicos, com frequência vinculados com os nossos produtos. 
Para que a nossa organização participe em projetos de desenvolvimento comunitário, devem ser 
observadas as seguintes condições: 

 
 

                                                
4 Documento interno: Política de Qualidade 
5 Documento interno: Política de Responsabilidade Social 
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 Não estar proibido pela lei do país em questão. 
 

 Estar aprovado pela Direção da Cooperativa. 
 

 Não significar assumir as obrigações e responsabilidades fundamentais das entidades 
governamentais, de outras cooperativas ou da própria comunidade. 

 

 Estar verdadeiramente voltado ao desenvolvimento da comunidade ao fomentar a cultura, a saúde, a 
educação, o esporte ou o meio ambiente, entre outros aspectos. 

 

 Refletir-se nos registros contábeis da Conaprole, de acordo com as normas aplicáveis. 
 

 Existir comprovante expresso de recepção do beneficiário, com valor ou natureza da contribuição, 
bem como destinatário e finalidade da mesma. 

 
11.2. Participação do pessoal no desenvolvimento comunitário 

 
Espera-se que a conduta do pessoal da Conaprole em sua comunidade reflita os valores que 
promovemos como Cooperativa. 

 

A Conaprole apoia a participação de seu pessoal nas atividades e/ou eventos que contribuem para o 
desenvolvimento da comunidade ou em associações que o promovem, desde que essas atividades não 
interfiram com o cumprimento de suas funções. 

 
O pessoal da Cooperativa não deve gerar falsas expectativas sobre possíveis apoios que a empresa 
possa proporcionar. 

 

11.3. Desenvolvimento de fornecedores e contratação de funcionários locais 
 

Como contribuição ao desenvolvimento e benefício das comunidades nas que a Conaprole opera, 
procuramos contratar pessoal da própria comunidade e contatar fornecedores de bens e/ou serviços 
também locais. Em todos os casos, a oportunidade de trabalho está enquadrada por princípios claros de 
capacidade técnica, qualidade, competitividade e experiência adquirida. Adicionalmente, os critérios de 
seleção de fornecedores aplicados são os mesmos previamente referidos neste Código: preço 
competitivo, qualidade, experiência e serviço. 

 

11.4. Doações 
 

Nenhum empregado, pessoalmente, poderá realizar doações em nome da Conaprole. Existe um 
documento interno6 que regulamenta estas ações. 

 
 

12. Compromisso da Conaprole com o governo 
 

As operações da Conaprole requerem uma ampla interação com os governos de diversos países. A todo 
momento, essa interação deve se apegar aos princípios e valores promovidos pela nossa Cooperativa, 
enfatizando especialmente a honestidade e o respeito. 

 
Entendemos por relações com o governo as interações entre a Conaprole e o governo como reitor, cliente ou 
promotor. 

 
12.1. O governo como reitor 

 

É política da Conaprole conhecer, cumprir e promover o cumprimento de leis, regulamentos, normas e 
outras disposições legais aplicáveis, estabelecidas pelos governos dos países nos quais operamos. 

                                                
6 Documento interno: Doações 
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 Portanto, a Conaprole espera que seu pessoal atue sempre dentro de um marco de legalidade. Como 
consequência, não devemos, por motivo algum, cometer nenhum ato ilegal ou indevido, nem induzir ou 
instruir um terceiro a cometê-los. 

 
Se um empregado da Conaprole duvidar sobre o caráter legal de uma prática, ou tiver dúvidas sobre 

qualquer lei, regulamento ou norma, tem a responsabilidade de dirigir-se ao Comitê de Ética. 
 

12.2. O governo como cliente 
 

É responsabilidade do pessoal da Conaprole conhecer e cumprir cabalmente todos os requisitos 
estabelecidos pelas leis e regulamentos dos países nos quais operamos, ao fornecer nossos produtos ao 
governo de um desses países. 

 
12.3. O governo como promotor 

 
Em consonância com os nossos valores, a Conaprole, na medida de suas possibilidades, busca apoiar 
os governos dos países nos que opera, a fim de propiciar o desenvolvimento das comunidades. Esse 
apoio é dado seguindo os critérios estabelecidos no capítulo referido à “Relação com a comunidade”. 

 

12.4. Tratamento com funcionários do governo 
 

Antes de estabelecer um contato de negócio, é responsabilidade do pessoal da nossa Cooperativa 
verificar que esteja dentro de suas atribuições interagir com funcionários governamentais em 
representação da Conaprole. Além disso, não pode entregar presentes a nenhum funcionário público 
sem a devida aprovação, de acordo com as políticas vigentes na Cooperativa. 

 
De modo algum podemos prometer, oferecer, pagar, prestar, dar ou, de alguma maneira, transferir – direta 
ou indiretamente – quaisquer fundos, ativos ou objetos de valor da Cooperativa para algum funcionário, 
empregado ou entidade do governo se esse aporte for ilegal ou se possa ser utilizado de modo ilegal. Os 
aportes legais devem ser autorizados de acordo com as políticas da Conaprole. 

 

12.5. Cooperação técnica com o governo 
 

A Conaprole pode fornecer temporariamente recursos humanos com o perfil e a preparação adequados 
para apoiar tecnicamente alguns projetos de governo, cujo fim seja o desenvolvimento de programas que 
beneficiem a comunidade em geral. Em todo caso, esses apoios devem ser previamente autorizados pela 
Direção da Cooperativa. 

 
12.6. Contribuições e atividades políticas 

 
A Conaprole reconhece e respeita o direito que seu pessoal tem de contribuir e/ou participar em 
atividades externas à Cooperativa, como é o caso das atividades de caráter político. Nesses casos, 
espera-se que essas atividades sejam legais e não interfiram com os deveres e responsabilidades 
contraídos com a Cooperativa, nem a comprometam. Não é permitido realizar contribuições, em nome da 
Conaprole, seja em dinheiro em espécie ou outros gêneros, a nenhuma instituição política, exceto as 
aprovadas pela Diretoria. Fica estabelecido que a Conaprole não está vinculada, nem se vinculará, a 
nenhum partido nem instituição política. 

 
Entende-se por contribuição política a entrega de dinheiro, bens, serviços, direitos ou qualquer outro 
recurso a partidos políticos, associações ou organizações de caráter político, bem como a candidatos a 
ocupar algum cargo de eleição popular. 

 
Entende-se por atividade política o exercício ou desenvolvimento de qualquer atividade pessoal de caráter 
político. Pode incluir não apenas a militância em um partido, organização ou associação política, mas 
também a apresentação como candidato, a intervenção em uma campanha eleitoral, ou o desempenho 
de um cargo público de natureza política ou dentro de algum partido político. 
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A Conaprole respeita o exercício das atividades políticas que livremente seus funcionários decidam 
realizar, desde que tais atividades não interfiram com o cumprimento de seus deveres e 
responsabilidades, e sejam realizadas estritamente a título pessoal. Durante o exercício de alguma 
atividade política, não devem envolver ou relacionar a Conaprole nem usar nomes, símbolos, logotipos 
ou algum outro sinal que possa ser associado com a Cooperativa. 

 
Os funcionários não têm permissão para realizar atividades políticas ou religiosas nas instalações da 
Cooperativa, nem para usar seus recursos com esse fim. 

 

A Cooperativa não se responsabiliza, em caso algum, pela atuação de seu pessoal no desempenho de 
atividades políticas. A eventual intervenção de seus funcionários em atividades políticas não implica, de 
modo algum, em uma tendência política por parte da Conaprole. 

 
13. Informações confidenciais e/ou privilegiadas 

 

Na Conaprole, consideramos que a obtenção e o bom uso das informações são vantagens competitivas, pelo 
que sua administração e tratamento devem dar-se de forma responsável, segura, objetiva e apegada ao 
direito. 

 

Entendemos por “possuir informações confidenciais e/ou privilegiadas” conhecer atos, fatos ou documentos 
sobre a Cooperativa ou sua rede de negócios. 

 

Ter informações privilegiadas também inclui conhecer atos, fatos ou acontecimentos não públicos relacionados 
com a Conaprole ou sua rede de negócios, que possam representar um benefício pessoal para quem fizer 
uso indevido dos mesmos. 

 
Entende-se por informações confidenciais quaisquer informações não publicadas oficialmente em relação à 
Cooperativa, seus diretores, grupos de interesse ou operações. As seguintes são consideradas informações 
confidenciais e/ou privilegiadas (de forma enunciativa, não limitativa): 

 

 Informações contábeis e projeções financeiras 

 Fusões, aquisições, associações, planos de expansão e planos de negócio 

 Operações com valores e financeiras 

 Políticas e práticas comerciais e operacionais 

 Controvérsias judiciais ou administrativas 

 Mudanças organizacionais 

 Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos 

 Informações pessoais dos empregados da Conaprole e de seus parceiros cooperários 

 Propriedade intelectual e industrial, tais como segredos industriais, procedimentos, produtos, marcas 
registradas, patentes e direitos autorais. 

 Listagens de clientes, produtores e fornecedores, estruturas e políticas de preços 

 
De acordo com o Programa Anticorrupção, as pessoas cobertas por ele devem assinar um Convênio de 
confidencialidade, exclusividade e anticorrupção para garantir a confidencialidade das informações 
mencionadas anteriormente. 

 
 

13.1. Segurança e tratamento de informações confidenciais e/ou privilegiadas 
 

Toda pessoa que ingressa na Conaprole assina uma cláusula de confidencialidade na qual se 
responsabiliza por fazer bom uso das informações. Quem tem funcionários a seu cargo é corresponsável 
pelo bom uso que façam das informações, devendo tomar as medidas necessárias para garantir o 
cumprimento do disposto na Política de Segurança das Informações. 

 

O uso ou distribuição de informações confidenciais e/ou privilegiadas sem autorização consiste em 
violação das disposições deste Código de Ética e da Política de Segurança das Informações.
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13.2. Uso de informações confidenciais e/ou privilegiadas 
 

Todos os que trabalhamos na Conaprole não devemos, de modo algum, revelar ou comunicar 
informações confidenciais e/ou privilegiadas a terceiros, exceto quando for requerido por razões do 
negócio e se sua divulgação estiver autorizada. Neste caso, sempre deve-se notificar por escrito o 
supervisor imediato ou o responsável pelas informações. Se houver dúvidas sobre o tratamento das 
informações confidenciais e/ou privilegiadas, também deve-se consultar o superior imediato ou o 
responsável pelas informações, se for o caso. 

 
Quando informações confidenciais e/ou privilegiadas forem reveladas ou comunicadas no interior da 
Conaprole por motivos justificados, sempre deve-se informar a natureza de “confidencialidade”. No caso 
de terceiros, deve-se obter deles uma Carta Compromisso de Confidencialidade. 

 
É proibido fazer uso das informações confidenciais e/ou privilegiadas para obter qualquer benefício ou 
lucro próprio, seja diretamente ou por meio de outra pessoa, pois isto pode ocasionar perdas, danos ou 
deterioração dos interesses da Conaprole ou de seus grupos de interesse. O mau uso de informações 
confidenciais e/ou privilegiadas pode ter consequências civis ou penais, sem prejuízo da ação disciplinar 
que a Cooperativa estabelecer para este caso. 

 
Salvaguardar as informações de caráter confidencial e/ou privilegiado é obrigação e compromisso de 
parceiros cooperários, administradores, comissões fiscais, funcionários em geral, auditores externos, 
prestadores de serviços, fornecedores e clientes da Conaprole. 

 
Apenas os porta-vozes autorizados poderão informar ou pronunciar-se nas diversas situações que 
surgirem. Eles serão designados, de acordo com cada caso, pela Direção da Cooperativa. 

 

13.3. Operações no mercado financeiro com base em informações privilegiadas 
 

É ilegal usar informações confidenciais para fazer transações no mercado financeiro, ou compartilhar 
essas informações com um familiar, amigo, ou qualquer pessoa alheia a tais informações. Todas as 
informações não públicas devem ser consideradas como internas e nunca devem ser utilizadas com fins 
de lucro pessoal. 

 
13.4. Requerimentos de informação por autoridades e terceiros 

 
Quando uma autoridade governamental requer informações da Cooperativa, a solicitação pode ser 
atendida desde que seja apresentada por escrito, atenda aos requisitos da lei, e esteja autorizada pelo 
superior imediato, pela área jurídica e por qualquer outra parte envolvida. É importante cumprir os 
requisitos estabelecidos pelos diferentes organismos reguladores aos que a Cooperativa está sujeita. 

 
As únicas pessoas autorizadas para dar informações aos meios de comunicação sobre a Conaprole são 
seus porta-vozes oficiais. 

 
13.5. Informações confidenciais de terceiros 

 
A Conaprole respeita os direitos de propriedade intelectual e industrial de terceiros e requer que seus 
empregados também respeitem esses direitos. 

 

13.6. Temporalidade da obrigação de confidencialidade 
 

Todo empregado da Conaprole tem a obrigação de proteger as informações confidenciais e/ou 
privilegiadas da Cooperativa, mesmo depois que se desvincular dela, de acordo com o disposto na 
Política de Segurança da Informação. 
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14. Conflitos de interesse 
 

Todos os que trabalhamos na Conaprole temos a obrigação de agir com honestidade e ética, procurando 
sempre proteger os interesses da Cooperativa. 

 
Tanto os diretores como o pessoal da Conaprole devem evitar as situações que signifiquem ou possam 
significar um conflito entre interesses pessoais e interesses da Cooperativa, ou que inclusive possam ser 
percebidas como conflito de interesse. 

 
Existem “conflitos de interesse” quando há interesses pessoais ou de terceiros na gestão da Cooperativa, 
incluindo os de suas subsidiárias e afiliadas. Por exemplo, um conflito de interesse se dá quando alguém que 
trabalha na Conaprole busca benefícios pessoais ou quando um membro da Conaprole e/ou seu familiar 
recebem benefícios indevidos da Cooperativa. 

 

As pessoas cobertas pelo Programa Anticorrupção devem assinar uma declaração juramentada informando a 
existência de um conflito de interesse em potencial de diferentes tipos de relações, passadas ou presentes, 
que possam afetar sua imparcialidade. Esta declaração será enviada ao responsável pelo Cumprimento, que 
deverá realizar um tratamento confidencial das informações nela contidas, podendo efetuar provas para 
verificar a independência e imparcialidade da pessoa coberta nas transações que forem realizadas entre o 
conflito de interesse identificado e a Conaprole. 

 
14.1. Funcionários com interesses externos ou negócios independentes 

 
Espera-se que as pessoas que trabalham na Conaprole dediquem seu talento e maior empenho à 
Cooperativa, e tenham para com ela um sentido de lealdade. Isso implica evitar: 

 

 Participar em qualquer negócio ou atividade que, direta ou indiretamente, compita ou interfira na 
Cooperativa. 

 

 Aproveitar-se do cargo ou posição na Cooperativa para obter benefícios pessoais, incluindo 
membros de sua família ou terceiras pessoas. 

 
14.2. Funcionários como clientes da Conaprole 

 

Os funcionários da Cooperativa se comprometem a adquirir nossos produtos para seu próprio consumo. 
 

As pessoas que trabalhamos para a Conaprole – e nossos familiares diretos – de modo algum podem 
ter negócios dedicados à comercialização, distribuição, transporte ou transformação dos nossos produtos 
ou serviços. 

 
14.3. Funcionários como fornecedores 

 

Os funcionários da Conaprole (enquanto estiverem vinculados à Cooperativa) e seus familiares 
(proprietários de algum negócio vinculado ao setor de atividade da Conaprole) devem declarar por escrito 
à Direção se são fornecedores da nossa Cooperativa. 

 
14.4. Familiares dos funcionários como clientes ou fornecedores 

 
Os funcionários da Conaprole se comprometem a não participar nem influir – direta ou indiretamente – 
nos requisitos, negociações e processos de decisão com clientes ou fornecedores com quem possuam 
um vínculo familiar, ou algum outro interesse diferente aos da Conaprole, pelo qual possam obter 
benefícios pessoais. 

 

É obrigação de toda pessoa que trabalha para a Conaprole notificar seu chefe imediato da existência de 
vínculos familiares com proprietários de negócios que sejam ou pretendam ser fornecedores ou clientes 
da nossa Cooperativa. 
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14.5. Produtores e/ou funcionários com familiares na Conaprole 
 

Os familiares do pessoal e/ou produtores da nossa Cooperativa podem trabalhar para ela desde que 
cumpram os requisitos definidos para o cargo. Sua contratação será realizada seguindo o procedimento 
de seleção estabelecido pela Área de Capital Humano. 

 

Sob nenhuma circunstância, alguém que trabalhe na Cooperativa poderá ter em sua linha de reporte 
hierárquico direto um parente próximo. 

 

14.6. Presentes e brindes 
 

O pessoal da Conaprole não tem permissão para aceitar presentes ou outros agrados de qualquer tipo 
que possam comprometer a objetividade das nossas decisões em negociações atuais ou futuras. As 
exceções são os artigos promocionais e os brindes ou outros agrados que se apeguem às práticas 
comerciais habituais (valor máximo duzentos dólares), e que sejam do conhecimento do chefe imediato. 

 
Os convites de fornecedores para viagens, feiras, congressos ou eventos só poderão ser aceitos se 
estiverem previamente autorizados pelo Comitê de Ética. 

 

14.7. Honradez e transparência 
 

A Conaprole espera que seus funcionários trabalhem com honradez e transparência no cumprimento de 
suas funções. Não será aceito nenhum tipo de suborno e/ou extorsão. Se alguém na Cooperativa estiver 
sendo objeto de qualquer tipo de proposta ou pressão ilegal em suas relações de trabalho, dentro ou fora 
da organização, deve denunciar o fato de imediato. Temos a responsabilidade de denunciar qualquer 
situação na qual uma pessoa da Cooperativa estiver sendo objeto de algum tipo de extorsão e/ou suborno. 
O último capítulo deste Código apresenta as diferentes vias de denúncia. 

 
Também será possível recorrer ao responsável pelo Cumprimento da Conaprole por meio dos canais 
disponíveis para solicitar ajuda em situações específicas ou de dúvida. 

 

14.8. Patentes e direitos de propriedade intelectual e industrial 
 

Sujeitos ao previsto pela legislação de cada país, as invenções, melhorias, inovações e 
desenvolvimentos, políticas, procedimentos e arquivos informáticos gerados por pessoas que trabalham 
na Conaprole, em relação direta com a função e as responsabilidades de cada um, são propriedade da 
Cooperativa. 
Em particular, qualquer requerimento de material que seja propriedade da Cooperativa para ser utilizado 
com fins docentes ou informativos requer a autorização do superior imediato. 

 

14.9. Denúncia de conflitos de interesse 
 

As situações que envolvem um conflito de interesse não sempre são óbvias ou fáceis de resolver. Os 
empregados da Conaprole podem procurar assistência do Comitê de Ética, através dos canais 
disponíveis, devendo informar os conflitos de interesse reais e potenciais a esse Comitê. Em 
circunstâncias semelhantes, os executivos e diretores da Conaprole devem reportar ao Comitê de Ética 
qualquer transação ou relação que puder propiciar essa classe de conflitos e, por sua vez, o Comitê de 
Ética deverá informar os fatos ao Comitê de Auditoria. 

 

14.10. Tratamento de conflitos de interesse 
 

Caso surja um conflito de interesse real ou potencial nas relações pessoais, profissionais ou atividades 
de um empregado na Cooperativa, espera-se que o empregado resolva a situação de maneira ética, de 
acordo às previsões deste Código de Ética. 
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15. Controles e registros financeiros 
 

A Conaprole visa manter e fortalecer a credibilidade e a confiança de seus grupos de interesse por meio de 
uma comunicação efetiva. Do mesmo modo, a Cooperativa adota a responsabilidade de comunicar em tempo 
hábil informações fidedignas, em todos os aspectos, sobre a situação financeira e os resultados das operações 
da Conaprole. 

 
Por isso, os empregados da Conaprole devem garantir, nos âmbitos de sua responsabilidade, que os registros 
financeiros reflitam a realidade, que os controles sejam efetivos, que os relatórios e documentos sujeitos à 
revisão das autoridades pertinentes e de outras instituições, e quaisquer informações que devam ser 
comunicadas, sejam publicados em tempo hábil e incluam dados reais, precisos e suficientes. 

 
Os registros financeiros incluem documentos como demonstrações financeiras, relatórios, declarações fiscais, 
documentos de apoio e outros similares que refletem as operações da Cooperativa. 

 

Os controles financeiros são os procedimentos relacionados com a salvaguarda dos ativos e a confiabilidade 
dos registros financeiros, incluindo as pautas de autorização de transações. O registro, a conservação e 
elaboração de relatórios financeiros para os diferentes grupos de interesse devem cumprir as disposições 
legais pertinentes, os Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos e os lineamentos de Controle Interno 
emitidos pela Cooperativa. 

 

É responsabilidade do responsável pela fiscalização de cada área assegurar a difusão e a implementação das 
políticas de Controle Interno. A verificação periódica de seu cumprimento é responsabilidade da Auditoria 
Interna. 

 

As operações que implicam um registro contábil devem ser apoiadas por documentação que suporte a 
transação, cumprir os requisitos fiscais, e ser exatas. Para sua elaboração, é necessário um detalhamento 
razoável, o registro nas contas contábeis e o lançamento no momento em que sucedem as operações. 

 

Somente podem ser reveladas informações financeiras se houver um apego aos lineamentos estabelecidos  
no tema “Informações Confidenciais e/ou Privilegiadas”. É proibido modificar ou falsificar documentos, 
registros e relatórios, bem como ocultar informações que possam alterar os registros financeiros e afetar a 
Conaprole. 

 
As operações relacionadas com “Controles e Registros Financeiros” devem apegar-se aos lineamentos 
estabelecidos nas normas de controle interno e alinhar-se com as boas práticas que foram desenvolvidas 
neste sentido. 

 
Qualquer situação relacionada com assuntos contábeis, controles internos, registros financeiros ou de 
auditoria, deve ser comunicada diretamente ao Comitê de Auditoria. 

 
16. Administração do Código de Ética 

 

A fim de promover a prática dos valores na organização e de estruturar a maneira de resolver os dilemas 
éticos, dispõe-se nesta seção um mecanismo para a administração do Código de Ética da Conaprole. 

 
A  Conaprole reserva-se o direito de modificar seu Código de Ética quando achar conveniente e sem anúncio 
ou consulta prévia. Para tal, a Conaprole se compromete a comunicar devidamente a todo o pessoal qualquer 
modificação que for realizada sobre este Código. 

 
16.1. Procedimento para consultas, sugestões ou denúncias 

 
O Código de Ética da Conaprole se aplica a todo o Grupo Conaprole e é nossa responsabilidade e 
compromisso aplicá-lo e fazê-lo cumprir.  

Para este fim, foram estabelecidos diferentes canais de comunicação que o pessoal da Conaprole pode 
utilizar para resolver dúvidas acerca do Código de Ética, fazer sugestões, informar sobre casos de 
exemplaridade nos quais os valores da Conaprole são promovidos, ou evidenciar condutas indevidas 
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 dentro da Cooperativa. 
 

Nem sempre é simples definir e julgar se uma situação viola a lei, a ética ou as disposições deste Código 
de Ética. Qualquer dúvida sobre o caráter legal e/ou ético de uma situação deve ser comunicada ao 
responsável pelo Cumprimento. 

 
A Conaprole insta seus empregados a comunicar de imediato as suspeitas de condutas que se afastam 
ou violam este código e pretende investigar profundamente qualquer comunicação ou denúncia feita de 
boa-fé. 

 

A comunicação aberta de situações e preocupações por qualquer parte interessada sem receio de 
consequências negativas é vital para a implementação correta deste Código. É um compromisso dos 
empregados da Conaprole cooperar nas investigações internas de questões de ética. As informações 
apresentadas em relação aos casos reportados receberão um tratamento ágil, profissional e confidencial 
do responsável pelo Cumprimento e do Comitê de Ética. 

 
Para fazer consultas, sugestões ou denúncias, o pessoal da Conaprole conta com as seguintes vias de 
acesso: 

 

 Sistema de denúncias de ética: canal seguro para apresentar qualquer desvio ou violação do Código 
de Ética, através deste link: https://etica.conaprole.com.uy/denuncias 

 

Este canal permite enviar consultas, sugestões ou denúncias de modo anônimo e confidencial, 
garantindo ao empregado que sua identidade não será conhecida. Também existe a opção de poder 
identificar-se, com nome, telefone e e-mail, ou apenas um e-mail para ficar à disposição para fornecer 
mais informações sobre a denúncia realizada, ao qual será enviado um relatório do trabalho de 
investigação realizado. 

 

O acesso ao sistema de denúncias pode ser feito pelo Portal de Autogestão de Capital Humano, 
página Web institucional da Conaprole, Portal Leiteiro e página Web de Exportações. 

 

 Área de Capital Humano 

 Responsável pelo Cumprimento. 
 

16.2. Compromisso com o Código de Ética 
 

Viver intensamente os nossos valores nos beneficia pessoalmente e a quem nos rodeiam. A Cooperativa 
fomenta e reconhece publicamente os casos excepcionais. Portanto, quando uma pessoa tiver uma 
conduta prejudicial para a organização terá uma consequência que pode ir desde uma reprimenda até a 
demissão, sem prejuízo de qualquer ação, obrigação ou sanção resultante da aplicação da lei vigente. 

 
Na Conaprole, o superior imediato tem a responsabilidade de ser o exemplo na vivência e promoção dos 
valores enunciados, de reconhecer os funcionários que vivem os valores, e de aplicar as sanções 
oportunamente no caso de que o pessoal a seu cargo tiver apresentado uma conduta indesejada. 

 
Qualquer omissão por parte do pessoal da Conaprole em informar sobre um desvio do Código de Ética 
constitui, por si só, um desvio. 
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