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Prezado colaborador,

Diante das práticas realizadas atualmente na Confepar no que diz
respeito aos colaboradores, clientes, fornecedores entre outros, percebemos
que se torna necessário a criação de um Código de Ética e Conduta
Profissional para a cooperativa.

O presente Código de Ética e Conduta Profissional é um
instrumento de informação que fornece parâmetros de conduta pessoal e
profissional requerida nas relações internas da Cooperativa e do público externo,
permitindo tomadas de decisões assertivas e na redução dos riscos de
interpretação subjetiva dos aspectos éticos e morais.

Dessa forma, preparamos este material, para consolidar a missão
e os valores da cooperativa, e traduz o compromisso a ser firmado por todos os
colaboradores da cooperativa, seguindo uma postura responsável, ética,
transparente e de respeito mútuo entre todos os participantes.

Além das informações de condutas e padrões éticos que a
Cooperativa espera de você, constam orientações de como comportar-se nas
relações com seus pares, superiores, equipes de trabalho,

clientes,

fornecedores, concorrentes, sindicatos, parceiros, prestadores de serviços,
governo e comunidade com as quais a Confepar atua.

Contamos com a colaboração de todos para que o conteúdo deste
material seja um instrumento eficaz em nossas ações do dia a dia.

A Diretoria
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“Missão”

Contribuir para viabilizar a pecuária leiteira, através da
industrialização e comercialização de produtos lácteos, com
soluções inteligentes que respeitem o meio ambiente e os
colaboradores.

“Valores”

Qualidade em todas as atividades, atendendo nossos
clientes

e

fornecedores

com

satisfação,

valorizando

o

crescimento do Ser Humano, bem como respeitando-o,
buscando sempre a transparência em nossas atitudes, sendo
humildes para a aprendizagem, correção, ensinamentos e acima
de tudo respeitando o meio ambiente.
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Definição de Ética

Segundo Aurélio Ferreira (2005, p.383), a ética pode ser definida
como “O estudo dos juízes de apreciação referentes à conduta humana, do ponto
de vista do bem e do mal”. Ou ainda, segundo mesmo autor, um “conjunto de
normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser humano.

Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para
responder a três grandes questões da vida: (1) quero?; (2) devo?; (3) posso?
Nem tudo que eu quero eu posso; nem tudo que eu posso eu devo;
e nem tudo que eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que
você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve.
Mario Sergio Cortella

A ética pode ser definida como um conjunto de padrões de
conduta e de julgamento moral aceitáveis. A ética fornece diretrizes culturais,
organizacionais ou societárias que podem ajudar a decidir entre a conduta
adequada e a inadequada.
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Objetivo do código de Ética

Orientar de forma clara todos os colaboradores da Confepar com
diretrizes padronizadas sobre os comportamentos éticos esperados no ambiente
de trabalho, nas tomadas de decisões do negócio, bem como, a maneira de
portar-se frente a diversas situações seja nas relações entre colaboradores,
terceiros, fornecedores, clientes, sindicatos, órgãos públicos e sociedade em
geral.
Este código de ética poderá sofrer alterações no decorrer do tempo
sempre que for necessário.
Abrangência do Código de Ética e Conduta Profissional

Este código é destinado a todos os colaboradores da cooperativa,
terceirizados e fornecedores independente da atividade profissional que
exerçam.
Violação do Código de Ética e Conduta Profissional

As possíveis violações dos termos especificados neste código de
ética e conduta profissional serão tratadas com medidas disciplinares previstas
na legislação. Qualquer dúvida quanto a aplicabilidade de conduta e/ou
comportamentos éticos previstas neste código pode ser sanadas no setor de
recursos humanos ou comunicadas em sigilo através do site da cooperativa,
httpp://www.confepar.com.br/canal direto.
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Canal Direto

A Confepar disponibiliza um canal direto que é uma ferramenta de
comunicação que está no site da cooperativa no endereço eletrônico
http://www.confepar.com.br/canaldireto para ser acessado pelo público interno e
externo para que possam esclarecer suas dúvidas, dar sugestões e também
encaminhar denúncias quando for notada algum desvio de conduta, violação do
presente código de ética ou dos direitos humanos.
O canal direto garante a confidencialidade das informações
prestadas e preserva a identidade das pessoas envolvidas.
As informações prestadas no canal direto serão submetidas ao
setor responsável que tem como responsabilidade avaliar todos os protocolos
recebidos, responder/promover melhorias no ambiente de trabalho e preservar
o código de ética e conduta em todas as atividades da cooperativa.
.
Medidas Disciplinares

As medidas disciplinares para as possíveis violações do código de
ética e conduta previstas neste código, serão tratadas de acordo com a
gravidade da violação pelo setor de Recursos Humanos da cooperativa.
Qualquer comportamento/conduta que represente falta de ética
pode levar a punições disciplinares, inclusive a dispensa do colaborador e até
medidas judiciais dependendo do caso.
Serão utilizadas as medidas disciplinares a seguir:
•

Orientação verbal,

•

Advertência escrita,

•

Suspensão,

•

Demissão por justa causa

Validade do Código de Ética e Conduta Profissional
Este código de Ética terá será valido por prazo indeterminado.
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CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL

Relacionamentos internos

A Confepar sempre contou com um ótimo ambiente de trabalho
dentro de suas instalações, prezando pelo respeito a inclusão e a liberdade
individual no convívio entre os colaboradores e terceiros. Um bom
relacionamento interno depende de atitudes que favoreçam o respeito, o diálogo
e as diferentes opiniões. Para que isso se perpetue na cooperativa e seja uma
fonte de motivação, devemos sempre estar atento aos princípios de boa
convivência e de condutas no trabalho descritos a seguir.
Conduta Pessoal e Profissional

São condutas esperadas pela cooperativa:
• Desempenhar as suas atividades de acordo com o que está
sendo proposto neste código, seguir as normas e políticas da cooperativa;
• Procurar manter uma atitude profissional positiva e honesta
no relacionamento com subordinados, colegas, superiores hierárquicos,
parceiros, fornecedores e de colaboração com seus colegas de trabalho;
• Respeitar a diferentes opiniões e tenha a habilidade de ouvir
mesmo que não compactue com o mesmo ponto de vista do outro;
• Ser transparente em sua comunicação e apresente sempre
comportamentos de respeito e lealdade e boa fé no ambiente de trabalho;
• As indicações de colaboradores para participarem de
processos seletivos na cooperativa, devem sempre obedecer a critérios
técnicos para seleção e promoção de colaboradores;
• Contribua para

um ambiente

saudável no

trabalho

respeitando as diferenças de crenças religiosas, opção sexual e pontos
de vista;
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• Mantenha uma conduta de cuidado e respeito no trato com
as pessoas, subordinados, superiores e colegas, bem como, respeito à
dignidade humana.
• Procure

reconhecer

seus

erros

e

assumir

as

responsabilidades de suas ações praticadas;
• Respeitar e valorizar a diversidade do grupo de pessoas que
formam o ambiente de trabalho;
• Zelar pelos bens da cooperativa e pelos seus materiais de
trabalho;
• Seguir as normas internas da Confepar que advêm dos
requisitos da legislação vigente e de especificações e melhorias
propostas pela própria cooperativa e por clientes através de auditorias. O
cumprimento dessas normas traz segurança na produção de alimentos,
na saúde do colaborador, na confiabilidade perante órgão fiscalizadores
e facilita a convivência harmônica entre os colaboradores inseridos na
cultura organizacional.
• Procure usar roupas e acessórios adequados ao ambiente
de trabalho;
• Apoiar a divulgação deste código de ética e adoção de
condutas éticas no ambiente de trabalho.

São condutas intoleradas pela cooperativa e sujeitas a medidas
disciplinares:
• Apresentar comportamentos de calúnia, injúria ou difamação
contra seus pares ou com quem você se relaciona;
• Utilizar os meios de comunicação interna da cooperativa
para debochar ou propagar boatos sobre colaboradores ou informações
impertinentes ao trabalho;
• Apresentar comportamentos abusivos decorrentes do cargo
ou função para intimidar constranger ou influenciar a dignidade de
subordinados, pares ou superiores;

8

• Usar o tempo de trabalho para resolver questões pessoais
ou particulares dentro do ambiente de trabalho;
• Ser conivente ou omisso em relação a erros e infrações a
este código de ética e conduta, das normas e políticas internas;
• Participar de qualquer prática de fraude, ilegalidades, ato de
improbidade, ato de corrupção, oferecer/aceitar suborno, propina,
extorsão, tráfico de influência e/ou qualquer tipo de crime prevista na
Legislação Brasileira;
• Dar tratamento preferencial a qualquer cliente, prestador de
serviços e fornecedor sem utilizar os procedimentos internos da
cooperativa cabíveis;
• Usar apelidos pejorativos associados às características
físicas,

comportamentais

ou

ideológica

das

pessoas,

é

um

comportamento inadmissível e discriminatório dentro da cooperativa,
importante lembrar que piadas e apelidos podem ser consideradas
ofensivas e desrespeitosas para com seus pares;
• Aproveitar-se da função/cargo, emprego, amizades, posição
ou influências para obter favorecimento para si ou para outrem;
• Ter informações privilegiadas em âmbito interno de suas
atividades, em benefício próprio, parentes, amigos ou de terceiros.
• Apresentar-se embriagado ou drogado para prestar serviços
na cooperativa.
• Utilizar aparelhos celulares nas áreas industriais e de
logística, assim os celulares deverão permanecer dentro dos armários
individuais.
• A cooperativa proíbe o porte de armas de fogo ou armas
brancas em suas dependências de acordo com os requisitos vigentes;
• Não será permitida dentro das dependências da cooperativa
qualquer comercialização/venda de produtos tais como, DVDs, perfumes,
cigarros, roupas, eletrônicos entre outros.
• Contratar

parentes

(avós,

pai/mãe,

esposa/filhos,

companheira, irmãos, tios, sogros, genros, noras) para trabalhar sob
subordinação direta ou indireta dentro da mesma linha hierárquica (setor).
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No caso de relação afetiva constituída na cooperativa, não será permitido
que ambos trabalhem no mesmo setor ou sob mesma supervisão.
• É

proibido

o

recebimento

de

qualquer

tipo

de

correspondência particular (via correios ou encomendas em geral) no
endereço da Confepar
• É proibido utilizar o telefone (ramal) para tratar de assuntos
pessoais ou comerciais.
• Para homens, não será permitido a entrada na empresa com
vestimentas como bermuda, camiseta regata e chinelo;
• Para mulheres, não será permitido a entrada na empresa
com bermudas acima do joelho, shorts, minissaia, vestidos acima do
joelho, roupas com decotes e chinelos.

Conduta com os menores, jovens aprendizes e estagiários

A Confepar em seu princípio de inclusão sempre proporcionou o
desenvolvimento de pessoas através da contratação de menores, jovens
aprendizes e estagiários e não toleramos qualquer discriminação ou ofensa
dirigida a eles, no ambiente de trabalho.
• Aos gestores e responsáveis orientamos que sejam
precursores

do

desenvolvimento

no

primeiro

emprego,

sendo

exemplares, pacientes e detalhistas no ensinamento.
• Aos menores, jovens aprendizes e estagiários, esperamos
empenho, dedicação e vontade de aprender para que possam
desenvolver os princípios básicos de comportamentos e condutas
profissionais adequadas em sua primeira experiência no mercado de
trabalho.

Conduta com as informações confidenciais da Confepar

As informações confidenciais da Confepar obtidas através do
exercício da função não podem ser transmitidas ou repassadas a terceiros. As
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informações sobre processos indústrias, documentações, contratos e segredos
de negócio, poderão ser divulgados somente em caso de decisão judicial e/ou
autorização da diretoria. O descumprimento deste item acarretará em sansões
previstas na legislação vigente.
Fica também proibido a filmagem e a divulgação dos processos e
equipamentos industriais da cooperativa.
Conflitos de Interesse

As decisões que envolvem o negócio da cooperativa devem ser
tomadas de forma ética e imparcial.

Aspirações particulares que possam

influenciar decisões e que impeçam o desempenho ou a capacidade de agir em
determinadas situações podem, (mas não se resumem a) ser caracterizadas
como Conflitos de interesses. Situações que potencialize conflitos devem ser
informadas para o supervisor imediato ou departamento de Recursos Humanos.
Não é permitida a participação direta ou indireta de colaboradores
da Confepar em empresas que forneçam bens ou serviços para a Confepar, bem
como, o estabelecimento de qualquer relação comercial com parentes e amigos
pessoais

e ainda empregos ou consultorias em empresas concorrentes, sem

aprovação formal da diretoria.
Zelar para que as atividades internas estejam restritas ao negócio
e interesse da cooperativa.
Cortesias (brindes, presentes e convites)

Cortesias, brindes e convites são práticas corriqueiras no ambiente
profissional e em algumas situações podem ser considerados como uma oferta
de valor visando gerar benefício ou compensação futura. É necessário a
padronização de regras que possam evitar que esses brindes se transformem
em questões que envolvam conflito de interesses.
• Serão aceitos brindes e cortesias de caráter institucional, ou
sem expressão financeira. (máximo de R$100,00).
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• Convites para participação em eventos feiras congressos
nacionais e internacionais com as despesas pagas, deverão ser
analisados pela gerência/diretoria de acordo com o objetivo comum à
Confepar.
• O pagamento ou o recebimento despesas de refeições,
transportes e estadias podem ser aprovados para as relações comerciais.
• Convites para eventos culturais ou esportivos devem ser
aprovados pela supervisão.
• Não será permitido que nenhum colaboradoro receba em
benefício próprio qualquer valor em dinheiro de fornecedores ou clientes.
• A solicitação de brindes institucionais dependerá de
aprovação da diretoria.

Uso do Celular corporativo

Os colaboradores que utilizam os celulares fornecidos pela
cooperativa para o desempenho das atividades, deverão zelar e tomar todos os
cuidados necessários para manter o bom funcionamento do aparelho.
A instalação de programas ou aplicativos só deverá ser realizada
mediante autorização do setor de TI ou quando este fornecer o programa para
instalação ou atualização.
Utilização da Internet

Os computadores da Confepar possuem acesso à internet, porém
de uso restrito ao trabalho. É terminantemente proibido o acesso as redes sociais
e e-mail particulares nos computadores da cooperativa durante o horário de
trabalho.
É proibido ao colaborador realizar downloads de programas sem a
prévia autorização do setor de TI. Não é permitido ao colaborador acessar
qualquer site de páginas com conteúdo adulto (pornografia).
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Utilização do E-mail corporativo

Os colaboradores que utilizam o e-mail corporativo (correio
eletrônico) da cooperativa como ferramenta de trabalho devem utilizar uma
linguagem profissional, clara e objetiva. O uso do e-mail corporativo é exclusivo
para o andamento das suas atividades, sendo proibido o uso fora do horário de
trabalho e para assuntos pessoais.
As comunicações enviadas e/ou recebidas devem atender aos
padrões de integridade, confidencialidade e autenticidade compatíveis com a
ética/moral, seja objetivo e educado na escrita, evite o uso de gírias e releia a
mensagem antes de enviá-la ao destinatário.
Recursos Tecnológicos da cooperativa

O sistema de computação e equipamentos de comunicação
eletrônica são fornecidos como ferramentas de trabalho aos colaboradores para
que possam desempenhar suas atividades, o seu uso é exclusivo para atividade
de interesse da Confepar.
O manuseio e conhecimento de nossas políticas de informação é
de responsabilidade de todos, todos os colaboradores devem respeitar as
seguintes regras:
•

É proibido a instalação ou remover dos computadores

qualquer tipo de softwares ou programas não institucionais para os
quais não tenha licença não devem ser instalados nos computadores
da cooperativa sem a autorização/conhecimento do setor de TI.
•

Os colaboradores não devem armazenar dados da

empresa em dispositivos pessoais como por exemplo, pen drives.
•

Não é permitido modificar os softwares contratados,

salvo em casos específicos com autorização do setor de TI.
•

As contas dos usuários para acesso aos sistemas ou

as redes da cooperativa são pessoais e intransferíveis.
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•

Os recursos de informática não devem ser utilizados

para a propagação de e-mails ou documentos com conteúdo que
atentem ao pudor, de cunho discriminatório, boatos e correntes.
•

A Confepar se reserva no direito de, sem aviso prévio,

bloquear ou monitorar o uso da Internet com conteúdo inapropriado
como por exemplo, sites pornográficos, pedofilia, entre outros.
•

É proibido aos colaboradores em período de férias,

permanecer em posse de equipamentos utilizados para trabalho como,
carros, notebooks, smartphones.
•

É proibido armazenas nos computadores da empresa

arquivos pessoais tais como, fotos, músicas, trabalhos escolares, entre
outros.
•

É

proibido

a

impressão

de

documentos

pessoais/particulares nas impressoras da cooperativa.
•

A utilização da rede interna da cooperativa é de uso

exclusivo dos computadores da empresa, sendo proibido o acesso à
rede interna da cooperativa através de computadores ou notebooks
particulares
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ÉTICA

E

CONDUTA

EM

RELAÇÃO

AO

PÚBLICO

EXTERNO

A Cooperativa procura manter um bom relacionamento com seu
público externo, sejam eles, terceiros, clientes, fornecedores, cooperados,
sindicatos, governo e comunidade. A condução nos negócios com este público,
deverá respeitar a integridade de cada um deles, mantendo sigilo sobre os
negócios e operações realizados com a cooperativa de forma a cumprir as
normas e procedimentos internos e externos, procurando agir com ética e
transparência na relação entre eles, conforme a seguir:

Práticas de Negócio

As práticas de negócio da Confepar devem ser pautadas por
princípios éticos, de transparência e de respeito a concorrência e não sendo
complacente a formação de cartel, fraude, suborno ou propina em toda sua
cadeia produtiva.
Conduta com Clientes

Os clientes da Confepar são reconhecidos como parceiros e
possuem grande valor ao negócio da cooperativa. É de nossa responsabilidade
manter e aprimorar a qualidade no atendimento e buscar sempre o respeito, a
consideração nas práticas comerciais. Assim competência e o profissionalismo
devem ser prioridades no atendimento e na fidelização de nossos clientes.
Precisamos atender nossos clientes com respostas precisas e com
comprometimento, sem delongas no cumprimento de prazos, buscando manter
sempre a confidencialidade nas informações tratadas, a transparência e
honestidade e jamais agir de forma discriminatória ou preconceituosa com os
mesmos.
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Conduta com Fornecedores

As escolhas de nossos fornecedores são baseadas com critérios técnicos,
objetivos e transparentes, são relacionamentos isentos de favorecimentos
visando a geração de valores para ambas as partes. Deverá ser exigido deles o
cumprimento de suas obrigações legais, (trabalhista, previdenciária, fiscal,
direitos humanos) e a conduta ética e o respeitos no relacionamento entre as
partes.
Uma conduta inadequada por parte de nossos fornecedores ou terceiros
pode prejudicar a nossa imagem, por essa razão, é importante que nossos
fornecedores e parceiros se atentem ao cumprimento das leis e regulamentos e
do cumprimento as questões relacionadas a ética empresarial e os direitos
humanos.
Abaixo outas práticas de serviços com fornecedores conforme disposto:
•

Manter uma postura ética e transparente com todos os fornecedores;

•

Selecionar nossos fornecedores com base em concorrência justa,
técnica e econômica;

•

A cooperativa não permite a contratação de fornecedores que mantem
vínculos com familiares dos colaboradores.

•

Não é permitido o colaborador participar de algum tipo de sociedade
com fornecedores;

•

Preservamos e exigimos o sigilo dos fornecedores nas relações
comerciais realizadas; e

•

Não compactuamos com trabalho infantil ou trabalho forçado/escravo e
outras práticas contrárias a este código, o fornecedor estará sujeito a
responder legalmente por seu ato praticado.

Conduta com os Prestadores de Serviços

As contratações de prestadores de serviços devem ser embasadas
em critérios técnicos/econômicos, e a qualidade do trabalho prestado.
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É de responsabilidade da Confepar (liderança) acompanhar a
permanência dos prestadores de serviços nas dependências da cooperativa bem
como a execução das atividades por elas realizadas.
Nossos prestadores de serviços devem ter a ciência das normas e
procedimentos internos da cooperativa, procurando seguir de forma adequada
todas as informações recebidas da cooperativa.
Conduta com os Concorrentes

Cabe

aos

colaboradores

da

Confepar

estabelecer

um

relacionamento leal e pautado nos princípios éticos deste código perante os
concorrentes. As informações de concorrentes devem ser obtidas de forma lícita
e transparente sempre através de meios públicos de comunicação. Nenhum
colaborador está autorizado a fornecer qualquer informação do negócio para os
concorrentes da Confepar.
Quando autorizado, deverá conduzir a troca de informações com a
concorrência de maneira lícita e transparente
Caso um colaborador demitido seja contratado por uma empresa
concorrente o mesmo deve estar atento ao acordo de confidencialidade
estabelecido pela Confepar que garante o segredo em informações sigilosas dos
processos e documentos.
Conduta com Governo e órgãos de fiscalização

A Confepar irá atuar de forma colaborativa ante os órgãos
governamentais e fiscalizadores perante solicitações legitimas de documentos.
As informações solicitadas por órgãos governamentais devem
ser repassadas sempre por escrito, observando as considerações do parecer
jurídico da cooperativa e o cuidado com as informações confidenciais do
negócio.
Facilitar

as

atividades

governamentais sempre que solicitado
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de

fiscalização

pelos

órgãos

A Confepar proíbe qualquer oferta de vantagem ou concessão a
agentes públicos ou fiscais do governo, que gerem conflitos de interesse ou
favorecimento perante situações legais.
Conduta com Auditores de nossos clientes

Cabe aos nossos colaboradores, programar e receber auditorias de
nossos clientes sempre que necessário, apresentando informações e
documentações solicitadas de acordo com o escopo. O bom relacionamento, a
transparência e a receptividade são fundamentais para a condução de uma
auditoria.
Conduta com os Sindicatos

A Confepar reconhece a legitimidades dos Sindicatos e atua de
forma a garantir a livre associação de seus colaboradores bem como a
participação em negociações coletivas, fortalecendo a cultura do diálogo com os
Sindicatos e buscando proibir práticas de discriminação contra a atividade
sindical.
Reconhecemos o importante papel dos Sindicatos, respeitamos
suas iniciativas e práticas e a cooperativa está sempre disposto a dialogar em
qualquer situação, procurando manter uma relação sempre pautada pela
legalidade, moralidade, transparência e respeito mútuo.

Conduta com a Imprensa

A Confepar preza pela reputação de sua marca em seus contatos
com as mídias em geral e estabelece que entrevistas e demais comunicações
com estes serviços, devem ser realizadas por pessoas preparadas e autorizadas
pela diretoria a falar em nome da cooperativa. Caso você receba um convite para
participar de uma entrevista ou reportagem, você deve recusá-la e encaminhála para o setor responsável de comunicação na cooperativa.
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Conduta com a Comunidade

Dentre as boas práticas de Gestão, o relacionamento com a
comunidade é importante para o desenvolvimento da cooperativa que preza pelo
desenvolvimento local buscando melhoria na qualidade de vida e busca sempre
participar de ações comunitárias que desenvolvam a comunidade local.
Estamos sempre abertos a receber os líderes comunitários da
região procurando interagir de forma amigável e ajustável nos relacionamentos.
Temos vários colaboradores contratados na região em que a empresa está
inserida
O importante neste relacionamento com a comunidade é a
manutenção do diálogo aberto, da transparência e o respeito mútuo, que fazem
parte de nossas ações quanto a sustentabilidade da cooperativa
A Confepar procura incentivar e valorizar a dedicação de seus
colaboradores em ações de voluntariado em benefício da comunidade.
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Direitos Humanos

A Política de Direitos Humanos da Confepar deixa claro o nosso
posicionamento, bem como, a orientação de comportamento adequado
esperado de nossos colaboradores, fornecedores, parceiros, terceiros e clientes
com base em nossos valores frente aos Direitos Humanos.
A Confepar respeita e procura praticar as normas de direitos
humanos, prezando pela dignidade, equidade e não violência em toda a cadeia
de operação da Confepar. A cooperativa procura proporcionar condições dignas
de trabalho e manter um ambiente saudável aos seus colaboradores e terceiros,
procurando estabelecer relações que compartilhem dos mesmos valores da
Confepar em relação aos direitos humanos com os fornecedores, terceiros,
parceiros e clientes.
Não toleramos discriminação ou assédio de qualquer natureza,
sendo moral ou sexual e também não compactuamos com trabalho
forçado/escravo e infantil, a cooperativa procura respeitar a liberdade de cada
indivíduo.
A Confepar também se preocupa com a saúde, higiene e
segurança dos seus colaboradores e terceiros, realizando constantemente
treinamentos e integrações sobre o tema. Também temos um canal direto em
nosso site, http://www.confepar.com.br para que sejam feitas denúncias e/ou
informações relativas a violação aos direitos humanos.
Esta política reflete o compromisso e as responsabilidades da
Confepar em relação aos direitos humanos, a cooperativa como um todo, tem a
consciência do papel importante em contribuir com o respeito aos direitos
humanos seja através de seus colaboradores, nas suas relações comerciais com
nossos parceiros e fornecedores colocando as pessoas em primeiro lugar.
Abaixo, seguem recomendações de conduta esperada quanto ao
tema.
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•

Discriminação e Preconceito

A Confepar preza pelo respeito e a consideração no ambiente de
trabalho e não tolera qualquer tipo de discriminação ou preconceito quanto a
raça, cor, idade, gênero, religião, nacionalidade, orientação sexual, origem
social, preferência política, deficiência física, auditiva ou visual, estado civil entre
outras.
A igualdade deve ser também observada nos critérios de
promoção interna da cooperativa.
•

Pessoas com deficiências (PCDs)
A cooperativa mantém colaboradores em seu quadro de pessoal

portadoras de deficiência, tais como, física, auditiva, visual ou mental. A
cooperativa empenha esforções para inclusão de pessoas com deficiência em
seu quadro de colaboradores, combatendo o preconceito e mitos relacionados a
este público.

É importante manter um convívio normal com estes colaboradores,
não se deve agir com pena ou compaixão, porque as pessoas com deficiência
querem tratamento igualitário e também igualdades de oportunidades, seja
consciente e trate seu companheiro de trabalho da melhor forma possível.
•

Trabalho infantil

Em nossa cooperativa a idade mínima para contratação é de 18
anos.
A Confepar proíbe em sua cadeia produtiva a utilização de trabalho
infantil para menores de 14 anos a 18 anos, salvo na condição de aprendiz a
partir de 14 anos de idade através do Programa Menor Aprendiz (Lei 10.097, de
19/12/2000).

21

O trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e dos
direitos e princípios fundamentais no trabalho, pois priva a criança de uma, de
frequentar a escola e acima de tudo de ter uma infância normal.
A cooperativa procura agir com os princípios básicos de direitos
humanos e as suas leis locais.
Para os gestores que promovem contratos comerciais de negócio
com nossos, fornecedores, parceiros e clientes procurem manter as relações
comerciais com empresas que compartilhem da mesma ideia da cooperativa em
relação ao trabalho infantil.
•

Trabalho Forçado ou Escravo

De acordo com o Organização Internacional do Trabalho (OIT),
trabalho forçado ou análogo ao escravo, é a coerção de uma pessoa para
realizar certos tipos de trabalho e a imposição de uma penalidade caso esse
trabalho não seja feito. O trabalho forçado é um fenômeno global e dinâmico que
pode assumir outras formas, tais como, servidão por dívidas, tráfico de pessoas
e outras de escravidão moderna
A Confepar não tolera o trabalho forçado ou escravo, essa prática
não acontece na matriz e nem nas filiais da cooperativa.
A cooperativa segue todas as cláusulas trabalhistas acordadas
com o Sindicato da categoria, bem como, das cláusulas da CLT (Consolidação
das Leis Trabalhistas) praticando, respeitando e proporcionando condições
dignas de trabalho aos seus colaboradores.

•

Assédio Moral e Sexual

A Confepar preza por um ambiente de trabalho livre de assédio
moral e sexual. Comportamentos impróprios com conotação sexual ou situações
constrangedoras não serão tolerados na Confepar. Abaixo, alguns exemplos de
situações que podem ser classificadas como assédio moral ou sexual que não
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serão aceitos no ambiente de trabalho indiferente ao cargo ou situação
hierárquica:
• Ações desrespeitosas e ameaçadores;
• Ações de intimidação;
• Constrangimento moral;
• Avanços sexuais não desejados;
• Piadas envolvendo orientação ou conteúdo sexual;
• Propostas ofensivas ou forçadas;
• Exibição de pornografia;
• Mensagem ou e-mail com imagens ou conteúdo sexuais;
• Comentários degradantes, entre outros;
Todas as situações que envolvam assédios moral ou sexuais
deverão ser denunciadas através do canal direto ou no setor de Recursos
Humanos.
•

Local de trabalho seguro e saudável
A cooperativa constantemente procura proporcionar um ambiente de

trabalho seguro e saudável e condições dignas de trabalho, cumprindo as leis,
regulamentos e requisitos internos de segurança e saúde do trabalho vigentes.
Procuramos manter o local de trabalho sem hostilidade ou intimidação por parte
das lideranças e de seus liderados.
A Confepar acredita que pode incentivar um ambiente de trabalho
mais agradável, no qual as pessoas possam desenvolver um relacionamento
satisfatório e de colaboração uma com as outras.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Confepar busca uma constante evolução quanto a seus quesitos
de responsabilidade social embasados em preceitos fundamentais, procurando
conduzir seus negócios, tais como:
• Prezar pela saúde e segurança de seus colaboradores
clientes e fornecedores através de medidas preventivas e educativas no
ambiente de trabalho;
• Buscar sempre a satisfação de seus clientes através da
industrialização de produtos de qualidade;
• Remunerar justamente seus colaboradores com salários
praticados pelo mercado visando sempre seu bem-estar e a qualidade de
vida, além de um programa de participação de resultados;
• Prioriza o desenvolvimento de seus colaboradores e
cooperados através de programas de capacitação e educação
continuada;
• Executa anualmente campanhas de doação de alimentos
além de contribuir com doações para instituições de caridades.
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COMBATE A CORRUPÇÃO, SUBORNO E FRAUDE NOS NEGÓCIOS
DA COOPERATIVA

A Confepar reafirma o seu compromisso com as boas práticas
comerciais e fortalecer o Código de Ética no combate à corrupção procurando
esclarecer aos colaboradores, parceiros, fornecedores, clientes quais são as
práticas que devem ser evitadas no ambiente corporativo.

Definição de Corrupção: é o ato de pagar, prometer, dar ou oferecer algo a
alguém ou usar a sua influência para obter vantagem em benefício próprio ou
para uma organização a qual pertença. Uma das formas mais conhecidas é a
propina ou também sob a forma de presentes, viagens, entre outros.

Todos os colaboradores, fornecedores, terceiros, concorrentes e
sindicatos devem ter conhecimento de que a corrupção, suborno, extorsão,
peculato ou fraude são as principais formas de corrupção no País, seja de forma
ativa ou passiva e configura crime e estão passíveis de sofrerem punições no
âmbito administrativo ou criminal.

O cumprimento da Lei Anticorrupção (lei12.846/2013) que entrou
em vigor em 2014 é primordial para a cooperativa manter o bom andamento do
nosso negócio, dessa forma, não serão aceitos, nem tolerados, quaisquer atos
ou condutas que caracterizem corrupção, tais como:
• Lavagem de dinheiro, bem como, pagamento/recebimento de
propina e extorsão;
• Obter vantagens ou benefícios

de modo

fraudulento

de

modificações em contratos comerciais celebrados com seus pares
e/ou administração pública;
• Praticar/contribuir com atos ilícitos contra seus pares e/ou
administração pública;
• Oferecer ou dar vantagem direta ou indiretamente a funcionário
público ou terceira pessoa a ele relacionada.
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• Dar, ou oferecer propina, presentes, viagens, jogos e shows.
• Fraudar licitação pública;

A Confepar passa por diversas auditorias ao longo do ano, seja
no âmbito contábil, social, como também nos processos industriais procurando
manter sua lisura de forma transparente e ética das suas relações comerciais
com seus parceiros.

Denúncias e reclamações
Se alguém presenciar ou suspeitar de alguma prática que viola as
práticas no combate a corrupção, poderá acessar o canal direto que está no site
da cooperativa no endereço eletrônico http://www.confepar.com.br/canaldireto
poderá denunciar, esse canal garante a confidencialidade de seu contato.
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Aprovação, Vigência e Divulgação

Este Código de Ética e Conduta Profissional foi aprovado pela Diretoria
da Confepar em............. passando a vigorar a partir da sua divulgação.

Sua revisão se dará a partir de momentos deparados que não estejam
previstos neste código e/ou quando a direção da Confepar achar necessário
procurando sempre manter a transparência dos dados do presente código.

Os

colaboradores,

fornecedores,

parceiros

e

clientes

tomarão

conhecimento forma deste código que será amplamente divulgado por meio
impresso e disponibilizado no site da cooperativa.
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Disposições Gerais

Após a divulgação deste Código de Conduta e Ética Profissional e
a sua publicação no site da cooperativa, a Confepar não será conivente perante
alegações de não conhecimento das normas aqui descritas independente das
justificativas apresentadas, ninguém mais dentro da cooperativa, poderá alegar
ignorância como justificativa para ter um comportamento em desacordo com os
valores descritos no presente código.
Os dilemas éticos sempre ocorrerão na supervisão dos
colaboradores, entretanto, a maneira como os colaboradores são tratados é que
distingue em grande parte a organização ética da não ética. Acreditamos que
uma organização ética reconheça e valorize as contribuições dos colaboradores
e respeite seus direitos pessoais.
Esse código escrito focaliza a atenção dos valores éticos, dos
direitos humano, da responsabilidade social e o combate à corrupção,
procurando prover uma base para a cooperativa avaliar seus planos e ações no
dia a dia.
Dessa forma, a Confepar conta com a colaboração de todos para
o cumprimento das condutas éticas e para uma comunicação efetiva de
possíveis desvios que possam ocorrem em sua cadeia produtiva.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro ter recebido o Código de Conduta e Ética Profissional da
Confepar e me comprometo a cumprir integralmente as normas nele contidas
prezando sempre pelos princípios éticos e de respeito no ambiente de trabalho.

Nome do Colaborador:

Cargo:

Local

Data ____/_____/_________.

Assinatura___________________________________________
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Glossário

Agente Público: toda pessoa que presta um serviço público, sendo funcionário
público ou não, sendo remunerado ou não, sendo o serviço temporário ou não
Assédio Moral: Atitudes abusivas (por palavras ou gestos) que, por sua
gravidade ou repetição, prejudiquem a dignidade, a integridade física ou
psicológica de uma pessoa, constrangendo-a perante colegas de trabalho ou
prejudicando as condições e o clima de trabalho.
Assédio Sexual: Ato de constranger alguém pelo uso do poder hierárquico para
obter favores sexuais. É considerado crime.
Canal direto: Canal de comunicação para o envio de informações, relatos e
denúncias disponível no site da Confepar, http::/www.confepar.com.br
Cautela: Cuidado, precaução.
Comunicação Tempestiva: Comunicação feita no momento certo, adequado,
oportuno.
Complacente: Desejo de agradar, de demonstrar cortesia, de servir.
Conduta: Comportamento do indivíduo.
Conflito de Interesses: Há conflito de interesses quando alguém não é
independente em relação a um assunto e pode agir, influenciar ou tomar
decisões motivadas por interesses distintos que os da Sociedade.
Conselho de Administração: Órgão da administração responsável por fixar a
orientação geral dos negócios da empresa.
Conselho Fiscal: Órgão independente responsável pela fiscalização dos atos
da administração.
Conivente: Que ou quem, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem,
não faz nada para impedi-lo, embora pudesse fazê-lo; complacente,
condescendente, transigente.
Consonância: Estar em harmonia, de acordo, em conformidade.
Diretriz: Esboço, em linhas gerais, de um plano, projeto etc.; diretiva.
Discriminação: Tratamento desigual e injusto em prejuízo de algumas pessoas
(ou grupo) em relação a outras que se encontram em idêntica situação.
Geralmente decorre de preconceitos.

30

Equidade: Virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça,
imparcialidade, respeito à igualdade de direitos.
Ética: Conjunto de princípios morais que servem de guia para as relações entre
os indivíduos na sua comunidade e no desempenho de uma atividade
profissional.
Imagem: Forma como as pessoas entendem o seu modo de ser/atuar.

Imparcial: Que se abstém de tomar partido ao julgar ou ao constituir-se em
julgamento; que julga sem paixão.
Legislação Brasileira: Conjunto de leis de um determinado país.
Obrigações Legais: Obrigações previstas na legislação e regulamentação
aplicáveis e/ou compromissos assumidos.
Medidas Disciplinares: Punições por infrações às obrigações profissionais e às
normas de conduta da empresa.
Precursor: Que ou o que precede, anuncia, prenuncia, prepara ou indica a vinda
ou o acontecimento de; que ou o que vai adiante, anuncia algo de novo ou se
antecipa a (alguém ou algo).
Princípios: Conceitos que regulam o comportamento ou ação de
alguém, opiniões, convicções.
Reputação: É a opinião que as pessoas ao seu redor têm em relação
a alguém.
Respeito. Mútuo: É a consideração em relação a uma pessoa que
também age da mesma forma.
Responsabilidade Social: Ato de contribuir de alguma forma com a
comunidade e o ambiente onde a empresa atua.
Sigilo: Manter em segredo.

Sustentável: Que pode se manter, defender, sustentar.
Violação: descumprimento, não aplicação ou aplicação incorreta (de norma, lei,
obrigação etc.); transgressão.
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