
Código de Ética
 e Conduta



O nosso Código de Ética é o guia para uma atuação respeitosa e 
profissional na condução de todos os processos nos quais estamos 
inseridos. 
TemosTemos que reafirmar diariamente a nossa filosofia corporativa 
através de uma atuação Ética junto aos nossos colegas, clientes, 
fornecedores e à sociedade como um todo, de forma a assegurar a 
aplicação plena das diretrizes aqui descritas e para cumprir a 
legislação vigente em nosso país. 
Realizamos a segunda revisão no nosso Código de Ética para que este 
esteja sempre atualizado, mas acima de tudo, praticado.
PorPor essa razão, eu peço que dedique um tempo para ler este material 
e que o utilize sempre que necessite tomar decisões ou em 
momentos de dúvida sobre como agir.
Conto com o seu compromisso em continuarmos cumprindo as 
diretrizes propostas no nosso Código para continuar fazendo da 
Cibra um excelente lugar para trabalhar.  

Mensagem 
do Presidente

”

3

Santiago Franco J.
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1. Nossos Valores

Em conjunto com este guia, os nossos valores e a prática deles no dia a 
dia formam a nossa identidade:

Respeito

respeito

Coragem

Coragem

Senso de dono

Senso de dono

Transparência

Transparência

Simplicidade

Simplicidade

Colaboração

coragem

Senso de Dono

Senso de Dono
Colaboração
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2. Atendimento às Leis, Políticas e 
Aplicação deste Código

A Cibra repudia e veda qualquer forma de exploração de trabalho 
forçado, escravo e infantil, bem como corrupção e lavagem de dinheiro.

A Cibra está comprometida em atender a todas as leis, políticas, 
normas, procedimentos, regulamentos e atos voltados às operações das 
suas Unidades de Negócios focando e respeitando os valores e 
condutas exigidas pela sociedade. Todos os colaboradores devem 
atentar ao cumprimento das referidas normas legais e éticas presentes 
no negócio da Cibra.

2.2. Direitos Humanos e Ambiente de 
Trabalho
Não toleramos qualquer forma de agressão física ou moral, bem 
como repudiamos todos os tipos de violação aos direitos humanos, 
seja sob a forma de preconceito, discriminação ou assédio, tanto no 
relacionamento entre colaboradores quanto entre colaboradores e 
terceiros, seja em virtude de raça, cor, religião, filiação política, 
nacionalidade, sexo, orientação sexual, idade ou condição física.
TodoTodo e qualquer desvio a estes preceitos, principalmente no que se 
refere à agressões e assédios, serão tratados pontual e 
imediatamente pela Cibra com base na sua norma de 
procedimento disciplinar.
Buscamos criar um ambiente de trabalho onde todos tenham 
oportunidade de participar plenamente do sucesso do negócio e 
que sejam reconhecidos por fazer a diferença.

2.1 Normas Éticas e de Conduta
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4. Relacionamento com o Poder 
Público

3. Normas Anticorrupção

É expressamente proibido a qualquer colaborador oferecer, prometer ou 
autorizar, diretamente ou por meio de terceiros, qualquer vantagem 
indevida de qualquer natureza, seja em dinheiro ou através de qualquer 
bem ou serviço de valor, a agentes públicos, partidos políticos e seus 
membros ou a quaisquer candidatos a cargos públicos, no Brasil ou no 
exterior, bem como a familiares ou equiparados de tais pessoas, com o 
intuito de obter benefício pessoal ou para a Cibra.
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5. Ativos da Companhia

6. Registros Financeiros e Contábeis 

Os ativos da Cibra deverão ser exclusivamente utilizados para o 
cumprimento das suas respectivas funções operacionais. É dever de 
todos os colaboradores zelar pela correta utilização e manutenção dos 
sistemas de informação, máquinas, equipamentos, móveis, dados e 
ativos em geral, bem como pelo investimento do dinheiro da Companhia 
de forma consciente, realizando uma boa gestão do seu orçamento e 
despesas fixas. 
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7. Sigilo e Segurança da Informação 

Zelamos também pelos ativos intangíveis da Companhia, tais como 
informações confidenciais e exclusivas, propriedade intelectual e dados 
utilizados em sistemas de informação.
Cabe aos colaboradores garantir e preservar que os segredos comerciais, 
industriais e processuais sejam mantidos dentro da Companhia, 
mesmo após o seu desligamento, comprometendo-se a: 

Não revelar ou divulgar informações tratadas como restritas e/ou 
confidenciais da empresa, mesmo no âmbito interno, que não sejam 
de domínio público, sem prévio e expresso consentimento da alçada 
competente; 

Conceder acesso a informações confidenciais ou privilegiadas 
apenas às pessoas formalmente autorizadas; 

Utilizar os acessos concedidos pela companhia para utilização de 
sistemas, ferramentas e aplicações de forma pessoal e intransferível. 

Manter absoluta discrição e sigilo sobre informações relacionadas à 
vida privada e comercial de colegas de trabalho, conselheiros, 
dirigentes, associados ou qualquer pessoa que se relacione com a 
Cibra; 
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8. Saúde, Meio Ambiente, Segurança e 
Qualidade – HESQ

8.1. Política Corporativa de Saúde, Meio Ambiente, 
Segurança e Qualidade

8.2. Segurança e Saúde Ocupacional – HS

Somos comprometidos com a adoção das melhores práticas de Saúde, 
Meio Ambiente, Segurança e Qualidade, permitindo o desenvolvimento 
das atividades em conformidade com os procedimentos internos e 
legislação aplicáveis ao negócio de fertilizantes. 

Prezamos pela vida e pela saúde dos nossos colaboradores, por isso 
adotamos a padronização dos nossos processos como uma das mais 
importantes formas de sensibilização e atendimento legal. Nossas normas 
e procedimentos são construídos e aprovados em conjunto, para 
possibilitar a operacionalização dos conceitos e o atendimento legal, dentro 
das rotinas industriais e administrativas. 

A empresa Cibra assegura que os temas de Saúde, Meio Ambiente, 
Segurança e Qualidade (HESQ) são valores para o seu negócio e que 
realiza suas atividades visando sempre:

 A Saúde e a Segurança das pessoas.

 Qualidade de seus produtos e processos.

O treinamento dos colaboradores.

Compromisso com o Meio Ambiente.

 Respeito à Comunidade.

Preservar o patrimônio da empresa.
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É expressamente proibido o consumo de bebidas alcoólicas ou outras 
substâncias químicas que possam alterar o estado normal da 
consciência dentro ou fora das dependências da empresa durante a 
execução de suas atividades, bem como comparecer ao trabalho sob 
influência de tais substâncias. Compreendemos que tal conduta coloca 
em risco a saúde e a segurança não só do colaborador, como também de 
seus colegas, da comunidade e do meio ambiente. 

O sucesso da empresa está intimamente relacionado com a qualidade dos 
produtos oferecidos para nossos clientes, dessa forma, prezamos pela 
qualidade física e química de nossos produtos, por meio do cumprimento de 
normas e procedimentos operacionais padronizados, assim como na busca 
por parceiros que nos forneçam matérias primas e insumos de excelente 
qualidade.

A preservação do meio ambiente também é peça fundamental para o 
desenvolvimento sustentável da empresa, sendo assim, buscamos o 
atendimento das exigências ambientais e incentivamos práticas que 
contribuam para a redução dos impactos no meio ambiente.

8.3. Qualidade e Meio Ambiente – EQ
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09. Conflito de Interesses 

Há conflito de interesses quando um colaborador utiliza seu cargo, função 
ou posição para obter vantagem indevida, direta ou indireta para si, ou para 
terceiros, em conflito com os interesses da Cibra.

É expressamente proibido utilizar o nome da Cibra ou de suas coligadas 
para vantagem pessoal, realizar intimidação ou ameaça, ainda que de 
maneira indireta.
O exercício de influência sobre determinada pessoa, física ou jurídica, que 
vise impactar negócio já realizado - ou que venha a ser realizado - pela Cibra, 
com o intuito de gerar vantagem pessoal para quem o realiza, mesmo que 
não haja prejuízo direto para a Companhia, é considerado conflito de 
interesse.
Também configura conflito de interesses, o fato de um Colaborador da Cibra 
ser sócio, empregado, ou desempenhar qualquer tipo de função, inclusive 
administrativa, fiscalizatória, normativa, gerenciadora ou consultiva em 
qualquer concorrente, cliente, fornecedor ou ainda em qualquer empresa 
que faça negócios ou atue no mesmo ramo de atuação da Cibra, exceto 
quando agir em nome desta, mesmo que não obtenha benefícios 
financeiros diretos.

Na hipótese da ocorrência de participação direta ou indireta de familiar ou 
cônjuge em alguma das situações mencionadas acima - e ainda quando 
haja relação afetiva ou familiar entre dois Colaboradores da Cibra - o 
Colaborador deverá comunicar o fato ao seu superior imediato. O superior 
imediato deverá compartilhar com a Diretoria para ciência e apreciação.
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10. Respeito às Normas de Defesa da 
Concorrência  

No relacionamento com concorrentes, os colaboradores devem estar 
atentos às normas de defesa da concorrência, sendo terminantemente 



11. Presentes e Brindes 

12. Desvios ao Código de Ética e Conduta 

Caso o colaborador receba um presente ou brinde superior a este valor, 
deverá procurar o seu gestor imediato e o RH para comunicar o fato. 

Entende-se como presente ou brinde todo e qualquer objeto ou 
vantagem que possa ser oferecido, como por exemplo viagens 
(passagens aéreas, hospedagens, passeios), ingressos para eventos, 
cursos, treinamentos, objetos pessoais, bebidas, joias, carros, utensílios 
domésticos, eletrônicos, computadores, telefones celulares e outros.

Considera-se desvio a este Código de Ética toda ação, omissão ou conivência 
que implique em desobediência e/ou não observação às regras contidas 
neste Código.

É dever de todo colaborador comunicar à Empresa a ocorrência de qualquer 
desvio a este Código. Garantimos total sigilo, bem como a ausência de 
retaliações aos colaboradores que exercerem tal dever. 

A ausência da devida comunicação poderá ser considerada conivência ou 
omissão, a depender do caso concreto, e ambas as condutas também são 
passíveis de punição. 

O Comitê Executivo será responsável por zelar pelo cumprimento deste 
Código e dos princípios relacionados a ele, através da análise dos casos de 
desvio e definição das penalidades aplicáveis, conforme apropriado.
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É igualmente proibida qualquer prática que possa configurar 
concorrência desleal. 

 proibidos quaisquer acordos e/ou trocas de informações confidenciais 
que possam influenciar, direta ou indiretamente, a fixação de preços, 
reajustes, descontos, quotas de produção e/ou condições de venda, 
divisão de mercados ou clientes, entre outras medidas que possam 
limitar ou restringir de qualquer forma a livre concorrência no mercado. 



13. Canais de Comunicação 

Estimulamos a conversa franca e transparente entre colaboradores 
e gestores para esclarecer possíveis dúvidas e/ou violações aos 
princípios apresentados neste Código. 

Os colaboradores poderão utilizar os nossos canais de comunicação 
disponíveis na intranet ou site através da opção “Canal Aberto” para 
esclarecer dúvidas, inserir reclamações, sugestões, elogios ou 
comentários. 

Todas as denúncias de desvios a este Código, recebidas através dos 
mencionados canais, serão devidamente analisadas, assim como 
estará resguardado o devido sigilo quanto à identidade dos 
denunciantes e ao conteúdo das denúncias.
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Termo de Compromisso
Declaro que recebi, li e compreendi o Código de Ética e Conduta 
da Cibra. Concordo integralmente com as regras e orientações 
nele contidas e assumo o compromisso de cumpri-las. 

Nome: _________________________________________________

CPF: ____________________________________________________

Data:  ____/____/_______
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