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“As empresas são o motor do
crescimento da sociedade.
Ajudá-las a se tornarem mais
éticas é o projeto mais importante
da humanidade atualmente.”
Jonathan Haidt, psicólogo social e professor e Liderança Ética
na Stern School of Business da New York University.

INTRODUÇÃO
A CELLIER Alimentos do Brasil Ltda, nasceu em 1990 a partir da ideia
da utilização de uma tecnologia inédita no Brasil para a conservação de
alimentos fabricados in natura, de modo a oferecer alimentos de qualidade
e soluções inovadoras para o bem-estar e qualidade de vida de seus
consumidores.
Dentre seus objetivos, estão a melhoria contínua de seus produtos
através do aprimoramento de seus processos produtivos, crescimento
sustentável, ética nas relações, a valorização do relacionamento com
clientes, fornecedores, funcionários, governo e sociedade.
Para que possa continuar crescendo, pautada nos mesmos valores
fundamentais que sustentam sua história por mais de 30 anos, o presente
termo de conduta visa reforçar o comportamento ético da CELLIER no
mundo empresarial, contribuindo para uma sociedade mais justa e ética
no século 21.
As diretrizes estabelecidas neste Código de Conduta são obrigatórias e,
como tal, devem ser sempre observadas por todos e a todo tempo.
Para denúncias, sugestões de aperfeiçoamento deste Código ou em caso
de dúvidas em relação à sua aplicação, a empresa criou um canal exclusivo
que pode ser contatado por todos através do e-mail cellier@cellier.com.br,
dirigido ao gestor do Comitê, que ficará responsável por sanar as questões
levantadas através do canal.
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OBJETIVO DO CÓDIGO DE CONDUTA
Este Código de Conduta aplica-se a todos funcionários, gerentes, diretores,
terceiros, clientes, fornecedores ou qualquer outra pessoa que possa se
relacionar com a CELLIER, de forma a estabelecer diretrizes a serem seguidas
nas possíveis situações que ocorrem no dia a dia da empresa ou ainda em casos
de impossível previsibilidade.
Este código, foi formulado com base nos preceitos éticos que pautam a
construção da Cellier como empresa, diretamente relacionados aos seus valores
e diretrizes, devendo, portanto, ser um norte para todas as relações internas e
externas.
Todos os envolvidos com a empresa devem cumprir todas as leis, normas
e regulamentos a que as partes se sujeitam, sendo o presente código um
complemento interno para que seja mantido o mais elevado padrão de qualidade
e ética empresarial.
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VALORES
Todas as ações, negociações, transações ou relacionamentos, sejam internos ou
externos, devem ser pautados nos valores intrínsecos da CELLIER, quais sejam:

Ética
Relacionamento transparente, aberto, honesto e equilibrado;

Colaboração
Entre todos os setores da empresa e da sociedade, em busca de alinhamento
de objetivos e maximização de resultados;

Excelência
Condução do trabalho buscando a melhoria contínua;

Valorização da força de trabalho
Promoção do crescimento dos seus funcionários, com foco em sua satisfação
pessoal, aprimoramento e capacitação profissional;

Segurança
Profissionalismo na condução dos negócios, priorizando a segurança das
pessoas e dos produtos oferecidos para a sociedade;

Sustentabilidade
Preocupação com a melhoria contínua dos processos com o objetivo de causar
menos impacto ambiental e melhor aproveitamento dos recursos naturais;

Preocupação social
Ações voltadas a políticas sociais e ao bem-estar da sociedade e de seus
funcionários;
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CONFLITO DE INTERESSES
Interesses pessoais dos funcionários da CELLIER não devem interferir em
interesses da empresa, não devendo tomar para si as oportunidades ou
informações que sejam próprias do escopo das atividades empresariais para
obter ganhos pessoais ou concorrer com a empresa.
A estrutura organizacional e ocupacional deve ser estabelecida pelas
necessidades operacionais da CELLIER, jamais aos interesses pessoais dos
funcionários, administradores ou diretores.
O funcionário envolvido em qualquer situação de conflito de interesse, deve
prontamente comunicar o ocorrido ao seu superior, que poderá resolver a
questão ou discutir o assunto com o seu respectivo gestor ou com o comitê de
ética da CELLIER.
Apenas para efeito exemplificativo, estão listadas abaixo, algumas situações em
que o integrante estará diante de um conflito de interesse:
•
•

•
•

•
•

•

dispor de informações confidenciais que, se utilizadas indevidamente,
podem trazer vantagens pessoais para o funcionário e não para a empresa;
aceitar benefícios, diretos ou indiretos, que possam ser interpretados como
retribuição ou para obter posição favorável da CELLIER em negócios de
interesse de terceiros;
aceitar tarefa ou responsabilidade externa que afete o seu desempenho na
CELLIER;
participar de licitações com base em informações privilegiadas obtidas
por seu relacionamento na CELLIER, inclusive, com o fornecimento dessas
informações a terceiros;
utilizar recurso da CELLIER para atender a interesses particulares;
manter relações comerciais privadas pelas quais venha a obter privilégios,
em razão das suas atribuições na CELLIER, com empresas clientes,
fornecedoras, prestadoras de serviços ou concorrentes da CELLIER;
contratar familiares ou solicitar que outro integrante, clientes ou fornecedores
o façam fora dos princípios estabelecidos de competência e potencial.
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PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO
E VANTAGENS ILÍCITAS
A empresa não compactua com práticas relacionadas a vantagens pessoais
indevidas e incentiva ações anticorrupção e antissuborno, razão pela qual, as
relações comerciais deverão ser pautadas nas seguintes ações:

Brindes
Recomenda-se não aceitar brindes ou presentes cujo valor possa comprometer
o juízo de avaliação e contribuição ou que deixe entender que aquele que recebe
está de alguma forma obrigado a retribuir favores, sendo tolerada a aceitação de
brindes de valor inferior a 1/10 do salário-mínimo vigente, que deverão ser objeto
de comunicação para seu gestor e, se for o caso, a disponibilização do brinde para
programas de benefícios e recompensas da empresa;
A concessão, por parte de fornecedores, de benefícios, viagem, estada ou presentes
acima de 1/10 do salário-mínimo vigente, deverá ser informada diretamente ao
gestor e em conjunto com a diretoria, decidirá sobre a realização de um sorteio entre
todos os funcionários ou pela devolução do benefício;

Solicitações de cortesias
Fica proibido o recebimento ou a solicitação de cortesias em nome da CELLIER
para benefício pessoal de qualquer funcionário, familiares ou qualquer pessoa de
seu relacionamento;

Uso de influências
Fica proibido o uso de influência pessoal no andamento de negociações em que a
CELLIER esteja envolvida, especialmente caso haja familiares ou pessoas de seu
relacionamento, trabalhando em negócios que possam prestar serviços ou fornecer
bens para a CELLIER;

Apropriação indevida
Apropriar-se, para si ou para outros, de benefícios de negócios realizados ou
oportunidades que venha a ter no desempenho de suas atividades na CELLIER;
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Concorrência desleal
Fica proibida a tratativa com concorrentes sobre assuntos relativos à vantagem
competitiva, como política de preços, termos de contratos, custos, mercado e
planos de produto, pesquisas ou assemelhados, a não ser quando previamente
autorizados;

Promessas de benefícios
Fica proibido o oferecimento a clientes, possíveis clientes ou a fornecedores,
promessas, benefícios ou compensações que sejam contrários à legislação, à
regulamentação interna, a outras normas aplicáveis e à legislação;

Suborno
É proibida a prática de suborno, oferta ou recebimento de propina ou tentativa de
indução, de qualquer natureza ou em qualquer situação;

Alteração, rasura, destruição ou fraude em documentação
É proibido rasurar ou adulterar documentos, registros, cadastros e sistemas de
informação da CELLIER e/ou criação de documentos ou registros falsos para
induzir outras pessoas a entendimento incorreto ou tendencioso sobre qualquer
questão neles baseada. Fica proibida a destruição de documentos à revelia das
normas e práticas de preservação e retenção de documentos da empresa;

Aquisição de bens ou materiais
Deverá ser respeitada a política de aquisição de bens ou materiais, com a realização
e comprovação de orçamentos, pesquisa de preços e pedidos em todos os contratos
firmados objetivando a aquisição de bens, compra de insumos, contratação de
serviços, comercialização de ativos e captação de recursos;

Execução de outras atividades
Não será permitida a execução de atividades estranhas ou pessoais durante o
horário de trabalho na CELLIER, eis que podem levar ao comprometimento das
atividades prestadas na empresa causando-lhe prejuízos.
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CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS E RELAÇÕES
Os negócios da CELLIER devem ser conduzidos com transparência e sob estrita
observância à lei, sendo responsabilidade de todos os envolvidos assegurar seu
cumprimento.
Essa responsabilidade envolve também a adoção das providências cabíveis quando
seus funcionários tiverem conhecimento de irregularidades praticadas por terceiros
que possam comprometer o nome e os interesses da CELLIER.
Toda e qualquer operação que envolva a CELLIER deve estar suportada por
documentos hábeis, revestidos das formalidades legais, observando-se as
disposições a cada caso, conforme abaixo:

Relações Comerciais
A CELLIER espera que seus funcionários, gerentes e diretores conduzam as
relações comerciais em estrita observância às leis, às práticas legais de mercado,
e em especial, às normas nacionais e internacionais relativas à ordem econômica.
É expressamente vedado a todos os integrantes da CELLIER efetuar qualquer
pagamento impróprio, duvidoso ou ilegal, sendo igualmente proibida a concessão
de benefícios indevidos, fora das práticas usuais do comércio.
Isso também se aplica à concessão de privilégios ou vantagens a funcionários
públicos ou equiparados, seja diretamente ou por terceiros.

Relação com Clientes
Um dos princípios básicos da CELLIER é servir o cliente, com ênfase na qualidade,
na produtividade, inovação, com responsabilidade social, comunitária, ambiental e
respeito às leis e regulamentos, de modo a satisfazer e fidelizar seu cliente.
Os clientes devem ser atendidos com cortesia e eficiência, sendo-lhes oferecidas
as informações claras, precisas e transparentes. Deve obter respostas, ainda que
negativas, às suas solicitações, de forma adequada e no prazo esperado.
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As despesas com clientes relacionadas a refeições, transporte, estada ou
entretenimento são aceitáveis desde que justificadas por motivo de trabalho,
realizadas dentro dos limites razoáveis e que não impliquem constrangimento nem
necessidade de retribuições.

Relação com Fornecedores
A relação com fornecedores deve ser duradoura, sem prejuízo dos princípios da livre
iniciativa e concorrência.
A escolha e contratação de fornecedores devem ser sempre baseadas em critérios
técnicos, profissionais e éticos, observadas as necessidades da CELLIER.
Devem ser conduzidas por meio de processos objetivos e normatizados, tais como,
concorrência ou cotação de preços que garantam a melhor relação custo/benefício.
Devem ser evitados negócios com fornecedores de reputação duvidosa.
Despesas com fornecedores relacionadas a refeições, transporte, estada ou
entretenimento são aceitáveis desde que justificadas por motivo de trabalho,
realizadas dentro dos limites razoáveis, e que não impliquem constrangimento nem
necessidade de retribuições.
O fornecedor e o representante comercial deverá estar em conformidade com esse
Código de Conduta.

Relação com Concorrentes
A competitividade dos produtos fabricados e/ou comercializados pela CELLIER
deve ser exercida com base na concorrência leal.
Não devem ser feitos comentários que possam afetar a imagem dos concorrentes
ou contribuir para divulgação de boatos sobre eles, devendo o concorrente ser
tratado com o respeito que a CELLIER espera ser tratada.
É expressamente proibido fornecer informações estratégicas, confidenciais e
prejudiciais aos negócios da CELLIER a terceiros, incluindo, mas não se limitando,
aos concorrentes.
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GESTÃO DE PESSOAS E
RELAÇÕES DE TRABALHO
A CELLIER tem por diretriz proporcionar aos funcionários um ambiente de trabalho
seguro, adotando as medidas necessárias de preservação da integridade física,
mental e social de sua força de trabalho.
A empresa zela pelo cumprimento das disposições legais sobre as relações de
trabalho, registro profissional, remuneração, segurança, cumprimento rigoroso do
pagamento de 13º salários, horas extras, encargos, concessão de férias e outros
direitos, conforme abaixo:

Horas de Trabalho
A empresa não olvidará esforços para atendimento das disposições legais que
dispõem sobre a carga horária de trabalho semanal, com a definição de horários de
trabalho e as políticas de pagamento ou compensação de horas extras;

Saúde e Segurança
A empresa zela pela segurança de seus funcionários e proporciona um ambiente
de trabalho seguro, limpo e saudável, dentro das normas pertinentes que tratam da
saúde e segurança laboral;

Condições de trabalho
A empresa proporciona boas condições de trabalho para seus funcionários,
proporcionando-lhes treinamentos, equipamentos adequados, preservação da
segurança por meio da manutenção e revisão de suas instalações, sinalização e
informações sobre riscos a serem considerados.
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Gestão da Prevenção de Riscos Ocupacionais
A empresa faz a gestão de prevenção de riscos ocupacionais.
Todos os funcionários devem ter formação e qualificação na teoria e na prática de
métodos de trabalho seguros, as quais devem se tornar uma parte inseparável da sua
capacitação profissional e fazer com que percebam a segurança como parte integrante
das responsabilidades que lhes são exigidas.
Os Procedimentos de Segurança nunca devem ser comprometidos a fim de priorizar
objetivos operacionais.
Não serão tolerados quaisquer comportamentos inseguros que possam ter
consequências para a segurança própria, de um colega, um terceiro ou os equipamentos
e instalações. As instruções e diretrizes dadas pela empresa devem ser respeitadas e
cumpridas rigorosamente.
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DEVERES DE TODOS OS FUNCIONÁRIOS
COM A ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
Os funcionários devem contatar o Comitê de Ética e dar informações sobre
quaisquer situações indevidas ou de práticas contrárias a este Código.
O membro comunicado abordará a questão com o funcionário e, se julgar
necessário, informará os outros para que se inicie a investigação da questão objeto
da denúncia.
O funcionário não será responsabilizado por ter se expressado ou por não haver se
expressado previamente. No entanto, as alegações feitas maliciosamente e sem
fundamento serão consideradas uma falta de conduta grave, o que pode conduzir
à aplicação de medidas disciplinares.
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MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO
E CONDUTAS INADMISSÍVEIS
A CELLIER repudia e compromete a não fazer uso de:

Mão de obra escrava
A CELLIER não utiliza mão de obra escrava ou análoga e repudia o uso por qualquer
empresa que com ela se relacione;

Trabalho Infantil
A empresa não utiliza mão de obra infantil em atendimento aos princípios na
Declaração da Organização Internacional do Trabalho de 1998 e pelas Leis
Nacionais, salvo nos casos de menor aprendiz ou em exceções previstas em lei;

Abuso De Mão De Obra
A empresa considera inadmissível o abuso físico ou mental de seus funcionários,
comprometendo a apurar denúncias de qualquer tipo de abuso em suas
dependências;

Discriminação e Assédio
A empresa não aceita qualquer tipo de assédio e discriminação em qualquer
relacionamento por ela mantido e se compromete a apurar qualquer denúncia que
envolva a discriminação ou assédio;
Não são aceitas pela CELLIER, podendo implicar em sanções disciplinares severas,
condutas relacionadas aos itens repudiados, tais como:
•

Qualquer tipo de assédio, principalmente os de natureza sexual e moral, o que
inclui qualquer conduta de humilhação, coação ou ameaça a funcionários
(próprios ou terceirizados), ou de criação de ambiente profissional hostil que
interfira no desempenho individual ou coletivo;

•

Qualquer manifestação de discriminação nos ambientes da CELLIER por raça,
etnia, sexo, orientação sexual, credo, religião, idade, deficiência ou doença;

•

Qualquer abuso de mão de obra, seja física ou psicológica.
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RESPONSABILIDADES
É obrigação de todos os funcionários da empresa (empregados, gestores, diretores
ou terceiros) conhecer, compreender e praticar as disposições deste Código de
Conduta.
Os gestores, gerentes e diretores deverão oferecer seu comportamento como modelo
para todos os seus subordinados e demais integrantes, cabendo aos mesmos a
divulgação aos seus subordinados o conteúdo deste código e conscientizá-los
sobre sua necessidade e uso, evitando assim que qualquer integrante, prestador de
serviços ou funcionário cometa uma violação por falta de informação.
Da mesma forma, é obrigação de todos os envolvidos, que seja criada uma cultura
que gere a observância deste código e de forma a incentivar à sua observância e
aplicação, com o constante questionamento, esclarecimento de dúvidas em relação
à sua aplicação.
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RELACIONAMENTO COM O
GOVERNO E OS PARTIDOS POLÍTICOS
Qualquer relacionamento que envolva em especial, a administração pública
e partidos políticos, devem ser objeto de atenção especial, de forma que
sejam amparadas pelos requisitos legais e realizadas com total ética e estrito
cumprimento às leis, tomando por base os valores da empresa e as determinações
deste código de conduta.
Todas as decisões que envolvam o relacionamento com o governo ou partidos
políticos devem necessariamente passar pela diretoria, sendo que em caso de
dúvidas ou de conflitos, deverá necessariamente ser acionado o comitê de ética.

19

CONTROLE DO IMPACTO AMBIENTAL
A CELLIER é uma empresa engajada no controle e na minimização dos impactos
ambientais resultantes de suas atividades.
Através da contínua melhoria em seus processos produtivos, tem o compromisso
de causar o menor impacto ambiental dentro de suas atividades, gerando uma
menor quantidade de lixo, maior rendimento de seus produtos e o correto descarte
de seus resíduos.
A CELLIER visa à otimização do uso dos recursos naturais e energéticos, praticando
a minimização de resíduos, bem como a reciclagem, o reaproveitamento e a redução
e controle de descargas e emissões, tudo em conformidade com a legislação
ambiental.
Periodicamente são realizados programas de prevenção a desperdícios,
principalmente relacionados ao desperdício alimentar interno e a geração de
resíduos de produção.
A empresa espera que os funcionários trabalhem ativamente para reduzir o impacto
ambiental de nossas atividades como forma de alcançar uma melhor preservação
do nosso meio ambiente.
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PRESERVAÇÃO DE BENS
Todos os interessados devem zelar pela boa alocação e uso correto e eficiente de
todas as instalações, bens e recursos da CELLIER.
Cabe a todos zelar pela conservação dos ativos da empresa, que compreendem
instalações, máquinas, equipamentos, móveis, veículos, valores, marcas,
patentes, tecnologias, insumos, estoques e outros, evitando assim o desperdício
e a reposição desnecessária, de forma a colaborar com os valores de
sustentabilidade e manutenção do ativo da empresa.
Não é permitida a utilização de tais ativos para outros fins que não estejam
relacionados com as atividades da empresa, salvo sob expressa autorização.
O acesso à internet, ao telefone, bem como o uso de e-mails, software e hardware
devem ser restritos à atividade profissional dos funcionários, observadas as
demais disposições estabelecidas em políticas, regulamentos ou orientações da
CELLIER.
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PROTEÇÃO DE DADOS
E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Informações relativas a uma pessoa física ou jurídica que permitam que ela seja
identificada, estão protegidas por lei, cabendo a todos garantir seu cumprimento.
A CELLIER oferece os mecanismos necessários para manter a privacidade das
informações e proteção dos dados de fornecedores, clientes, órgãos governamentais,
parceiros de negócios e funcionários, administrando e cuidando adequadamente da
documentação segundo o seu grau de importância.
Todos os funcionários deverão cumprir as instruções dadas para a geração,
processamento, arquivamento e descarte de documentos relacionados ao seu
trabalho.
Todas as informações recebidas devem ser mantidas de forma confidencial e não
devem ser reveladas a terceiros, mesmo após o término do contrato de trabalho.
Se, em decorrência de suas funções dentro da organização for necessário
compartilhar informações com terceiros, deve-se certificar de que um termo de
confidencialidade seja firmado.
Uso de e-mail, internet e dispositivos eletrônicos, sistemas de gestão devem ser
utilizados apenas para atendimento de questões relativas ao trabalho, pois embora
seja concedida a licença de uso e revelação de senhas de acesso, a empresa
reserva-se ao direito de acessar e monitorar o uso desses sistemas e equipamentos
sempre que considerar necessário, razão pela qual, não devem ser utilizados para
atendimento de questões pessoais e particulares.
É expressamente proibido o uso da internet para fins ilícitos, inapropriados ou
obscenos.
Cuidados adicionais devem ser tomados com a utilização de qualquer informação
obtida por meio da internet quando amparados por leis de proteção à propriedade
intelectual, especificamente no que diz respeito a aplicativos baixados da internet.
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A empresa institui e disponibiliza a todos os seus funcionários procedimentos
regulamentares de segurança da informação para os usuários, independentemente
do formato e meio em que se encontra (impresso, escrito, eletrônico, vídeo, voz etc.).
As políticas de categorização e processamento de informações, bem como os
procedimentos e normas de segurança, estão acessíveis por meio da internet
corporativa.
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COMUNICAÇÃO EXTERNA
Todos os funcionários devem agir com cautela em relação as informações
transmitidas para fora da empresa, independentemente do canal utilizado (artigos
de jornal, entrevistas na mídia, comentários em redes sociais etc.).
Não se deve emitir ou comunicar qualquer mensagem que prejudique a imagem e
reputação da empresa (por exemplo, em notas manuscritas, postagem de fotos em
redes sociais, em documentos ou e-mails).
Qualquer comunicação ou intervenção externa cuja publicação possa ter impacto
na mídia, quer por seu conteúdo, quer pela delicadeza do assunto, deverá ser
previamente aprovada pela Direção Geral, antes da divulgação.
Em atividades estranhas a prestação de serviços para a empresa, os funcionários
não podem fazer qualquer comunicação pública em nome da CELLIER e devem
falar em seu próprio nome, inclusive em redes sociais, já que as comunicações
oficiais e/ou sociais da CELLIER, são de responsabilidade da Diretoria ou de pessoas
nomeadas para tanto.
Quando necessário o fornecimento de dados ou informações da empresa para
cumprimento de processos que atendam a finalidade empresarial, os funcionários
e a direção da empresa ficam responsáveis por assegurar que as informações
estejam completas, exatas e em conformidade com os controles e procedimentos
da CELLIER para divulgação.
A CELLIER respeita o direito do exercício da liberdade de expressão e de crenças
políticas e religiosas, desde que não interfiram no desempenho de sua atividade
profissional e que ele ocorra fora do horário de trabalho ou do ambiente da empresa,
mantendo-se assim o equilíbrio do ambiente.
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DO DEVER DE SIGILO
Todos os funcionários da CELLIER, mesmo após o seu desligamento, têm o dever
de guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da prestação
de serviços, cabendo-lhes a guarda permanente das informações confidenciais
e confiadas à CELLIER por prestadores de serviços, fornecedores ou clientes no
andamento dos negócios.
Deverão cumprir os deveres pactuados em instrumentos particulares, observando o
dever de lealdade, sigilo e confidencialidade.
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DÚVIDAS E APLICAÇÃO DESTE CÓDIGO
As diretrizes deste código permitem avaliar parte das situações e minimizar a
subjetividade das interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos, mas
não detalham necessariamente todas as situações que podem surgir no dia a dia
de cada integrante.
Casos não previstos deverão ser avaliados pelo Comitê de Ética que poderá solicitar
a inclusão nas futuras versões deste Código.
Assim, em caso de dúvidas na aplicação das diretrizes deste código, o gestor da
área deverá ser consultado.
A empresa disponibilizará o e-mail cellier@cellier.com.br para qualquer comunicação
necessária com o Comitê instituído.
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VIOLAÇÕES E PENALIDADES
É esperado que os integrantes cumpram essas diretrizes em todas as circunstâncias.
Qualquer funcionário que tiver conhecimento de violação a qualquer aspecto deste
código, por parte de qualquer pessoa, deverá levar tal fato ao conhecimento do
gestor da sua área.
O não atendimento ao exposto a esse procedimento poderá resultar ao funcionário
as sanções previstas na legislação que vão desde uma carta de advertência até o
desligamento do quadro funcional da CELLIER.
Se for constatado qualquer incidente em descumprimento de qualquer preceito ou
disposição aqui contida, medidas disciplinares poderão ser tomadas.
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COMITÊ DE ÉTICA
Será instituído o “Comitê de Ética” da CELLIER com a finalidade de dirimir dúvidas
e verificação da efetiva aplicação deste código, bem como que seja conferida a
execução dos seguintes aspectos:
•

Realização da conscientização anual da importância Código de Conduta e do
Comitê de Ética;

•

Registros

de

comunicações

que

incluam

todos

os

funcionários,

independentemente do seu nível ou categoria;
•

Entrega do Código e formação adequada aos novos funcionários;

•

Disponibilização do Código no site da empresa no idioma correspondente;

•

Dirimir dúvidas sobre assuntos imprevisíveis;

•

Fiscalizar a correta aplicação e sanção quanto as penalidades previstas;

•

Atualizar, revisar e corrigir o Código de Conduta;

•

Propagar, divulgar e implantar este Código e melhores práticas;

•

Realizar o monitoramento e auditorias periódicas;

•

Investigar e documentar casos seletivamente;

•

Resolver os incidentes e denúncias geradas;

•

Esclarecer as dúvidas e questões inerentes ao Código de Conduta;

•

Garantir que nenhuma retaliação aconteça aos funcionários ou a terceiros que
comunicarem, de boa-fé, alegações de violação do Código de Conduta;

•

Em relação à resolução de conflitos, o Comitê atuará de forma imparcial e
objetiva, partindo do princípio da inocência, de modo que a empresa possa
tomar as medidas adequadas.
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OBSERVÂNCIA ÀS LEIS
A CELLIER e todos os destinatários deste Código, sejam funcionários, conselheiros
e diretores, devem cumprir todas as leis, normas e regulamentações nacionais
e estrangeiras aplicáveis aos negócios da empresa, inclusive as previsões das
convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho) ratificadas pelo Brasil.
Se não estivermos certos quanto à aplicabilidade de determinado dispositivo legal
ou sobre como interpretá-lo, devemos consultar nosso superior imediato e, se a
dúvida persistir, um dos integrantes do Comitê de Ética e o departamento jurídico.
O desconhecimento da legislação não é considerado uma defesa válida caso uma
infração seja cometida.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Esse Código poderá ser alterado, revisto ou complementado sempre que a empresa
julgar necessário, sendo disponibilizado aos funcionários todas as informações
necessárias.
Este Código de Conduta vigorará a partir desta data. Serão levadas ao conhecimento
de todos os integrantes as diretrizes de conduta contidas neste código.
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