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Para a Frimesa, tão importante 
quanto alimentar pessoas, é 
valorizar seus colaboradores.

O time tem milhares de pessoas 
que diariamente se dedicam em 
produzir, transformar e entregar 
alimentos para milhões de lares.

Para nortear a atuação junto 
aos públicos, valores centrais 
são compartilhados como a 
amizade, a honestidade, o 

respeito, o comprometimento e 
a cooperação. 

Esses são os princípios da 
Frimesa.
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Este Código de Ética e Conduta tem por 
objetivo estabelecer os princípios éticos e nor-
mas de conduta que devem orientar as rela-
ções internas e externas de todos os colabora-
dores da FRIMESA, independentemente das 
suas atribuições e responsabilidades.

A FRIMESA atua como empresa responsá-
vel e íntegra e entende que os princípios apre-
sentados neste Código devem ser praticados 
obrigatoriamente por todos os integrantes da 
empresa e deve servir de referência para os 
parceiros comerciais. 

O Código de Ética e Conduta da Frimesa é 
inspirado nos seus princípios e valores, não tem 
o intuito de limitar os negócios, ao contrário,  
oferece orientações claras e não negociáveis 
para agregar valor e apoiar o crescimento. 

Assim, espera-se que todas as lideranças 
divulguem o compromisso a todos seus cola-
boradores, e também os repassem a sua res-
pectiva rede de fornecimento e clientes, a fim 
de transmitir e garantir que os princípios éticos 
aqui mencionados sejam efetivamente prati-
cados. 

A presença da FRIMESA no mercado na-
cional e internacional, bem como a partici-
pação dos Colaboradores da empresa em di-
ferentes regiões geográficas e culturas, exigem 
padrões transparentes de atuação e atendi-
mento a ordenamentos jurídicos diversos. 

Nossa reputação e credibilidade são ativos 
importantes de que dispomos, e os princípios 
éticos que orientam nossa atuação contri-
buem para a manutenção da imagem da FRI-
MESA como uma empresa sólida e confiável 
perante nossos Clientes, Fornecedores e Cola-

boradores em geral.
Ressaltamos que nossa filosofia é pautada 

na cooperação, no conhecimento e inovação, 
respeito e amizade, preceitos estes que sempre 
serão incentivados na FRIMESA. 

A observância das diretrizes estabelecidas 
no Código de Ética e Conduta aplicam-se a 
todos os colaboradores da FRIMESA, e tam-
bém, quando cabível, àqueles que possuem 
vínculo através de estágio e da prestação de 
serviços terceirizados e por parte de cada um 
dos integrantes, reafirma um dos nossos obje-
tivos mais importantes, que é manter e conso-
lidar a imagem da FRIMESA.

Os colaboradores, estagiários, bem como 
os prestadores de serviços devem ter a cons-
ciência de que desvios de conduta, seja por 
ação, omissão ou complacência, agridem a 
sociedade, ferem as leis e destroem a imagem 
e a reputação da FRIMESA. 

Assim, caso o colaborador precisar de es-
clarecimentos ou tenha dúvidas sobre qual 
conduta adotar diante de uma possível ação 
questionável, própria ou de terceiros, deve le-
var o assunto ao conhecimento de sua Lide-
rança direta ou ao setor de Gestão de Pessoas, 
de forma aberta e sincera, até que a dúvida 
seja sanada. Ignorar, omitindo-se ou alegando 
desconhecimento, não é conduta aceitável. 

Na hipótese de existir algum desconforto 
no posicionamento explícito junto a sua Li-
derança, ou caso o colaborador tenha razões 
para manter o anonimato no relato de possí-
vel violação do Código de Ética e Conduta da 
Frimesa, deve utilizar o Portal do Colaborador 
na opção - Mural - Deixe sua mensagem.

INTRODUÇÃO
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1 RELACIONAMENTO COM OS COLABORADORES

A diversidade nos ambientes de 
trabalho contribui para a valoriza-
ção e o respeito às diferentes iden-
tidades de gêneros e orientações 
sexuais, religiões, raças, culturas, 
nacionalidades, classes sociais, 
idades, características físicas, bem 
como para a inovação e a criati-
vidade com o aproveitamento do 
potencial advindo dos aspectos 
positivos das diferenças entre as 
pessoas. 

Os critérios para admissão se-
guirão o atendimento dos requisi-
tos básicos de cada cargo, confor-
me previsto na descrição de cargo.

Todos na Frimesa devem ter 
igualdade nas oportunidades de 
trabalho. Assim, os critérios para 
promoção, seguirão o atendi-
mento dos requisitos definidos na 
descrição de cargos, a atribuição 
de desafios e responsabilidades, a 

busca pelo desenvolvimento e ca-
pacitação, avaliação de desempe-
nho, para as oportunidades devem 
prevalecer os requisitos necessá-
rios e o mérito das pessoas, expres-
so nos resultados do seu trabalho, 
nas suas qualificações pessoais e 
profissionais e no seu potencial.

Para evitar a impressão de fa-
voritismo ou favorecimento, não 
serão contratados candidatos que 
tenham parentesco com colabo-
radores da mesma seção para as 
áreas administrativas, comercial e 
de apoio. Para as áreas operacio-
nais não será permitido a contra-
tação de candidatos com relação 
de subordinação a membros da 
família imediatos.

Todo trabalhador tem direito 
a férias, que devem ser gozadas 
sempre no período programado.
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2CONDUTA DOS COLABORADORES

1. No exercício de suas funções ter 
conduta honesta e digna em con-
formidade com as leis e padrões 
éticos da sociedade, bem como 
relacionar-se com os demais de 
forma justa e cortês, com atenção 
às pessoas, colegas de trabalho ou 
público externo, respeitando todas 
as diferenças individuais;

2. Seguir as normas estabelecidas de 
Boas Práticas de Fabricação, segu-
rança alimentar e zelar pelos bens 
patrimoniais da empresa;

3. Utilizar de forma correta os canais 
de comunicação da Empresa para 
manifestar opiniões, sugestões, re-
clamações ou denúncias, preocu-
pando-se com o resultado de sua 
ação e comprometendo-se com a 
solução do problema; 

4. Evitar apelidos que possam ofen-
der, constranger ou denegrir a 
imagem, a reputação ou a moral 
dos colegas de trabalho;  

5. Em hipótese alguma apoderar-se 
de objetos alheios, bem como de 
produtos e bens da empresa; 

6. Tratar com sigilo e confidenciali-

A FRIMESA espera de seus colaboradores:

dade todos os assuntos da empre-
sa, sem exceção; 

7. Não fazer uso de celular particular 
em horário de trabalho; 

8. Utilizar vestuário adequado, se 
abstendo  do uso de roupas extra-
vagantes, bem como de abraços, 
beijos e agarramentos nas depen-
dências da empresa; 

9. Assumir os erros próprios, não re-
passando-os ao superior, subordi-
nado ou pares, respondendo pelas 
consequências de seus atos, bem 
como não utilizar ideias ou proje-
tos de terceiros sem conferir os res-
pectivos créditos aos autores; 

10. Não acobertar acidentes no traba-
lho ou problemas relativos à saúde 
ou segurança dos colaboradores 
assim como operar máquinas e 
equipamentos sem treinamento; 

11. Comunicar ao Superior Imediato 
qualquer situação de anormali-
dade em relação ao seu trabalho. 
Caso não haja encaminhamento 
ou retorno sobre o assunto, o Área 
de Gestão de Pessoas poderá ser 
acionado.
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3AMBIENTE DE TRABALHO

Na FRIMESA as relações devem 
ser pautadas pela cordialidade no 
trato, disciplina, confiança e res-
peito nas relações entre seus Co-
laboradores, independentemente 
de qualquer posição hierárquica, 
cargo ou atividade que desempe-
nham, portanto a Frimesa proíbe 
qualquer forma de preconceito. 

Todos os colaboradores devem 
ser tratados de forma justa e igual 
respeitando as diferenças e ter as-
segurado a não discriminação. Não 
será admitido o uso da posição 
de Líder ou do abuso de qualquer 
posição privilegiada para solicitar 
favores ou serviços pessoais aos Li-
derados. Tampouco é admissível o 
abuso de poder ou de autoridade 
de um Líder que possa resultar em 
ações de seus Liderados conflitan-
tes com as leis e regulamentos vi-
gentes. 

Os Líderes devem garantir aos 
seus liderados um ambiente de 
trabalho livre de discriminação, 
preconceito, evitando constran-
gimentos de qualquer natureza. A 

igualdade no tratamento entre os 
colaboradores é fundamental para 
que estes se sintam donos do seu 
destino e contribuam com a Frime-
sa na construção de uma sociedade 
mais justa e próspera.

Nas situações de trabalho, onde 
quer que elas ocorram, os Colabo-
radores, além de cumprir com os 
requisitos legais de cada local, de-
vem respeitar os direitos humanos 
reconhecidos internacionalmente, 
no que se refere ao respeito pela 
dignidade; ao valor de cada pes-
soa; ao direito à vida e à liberdade; 
ao direito à intimidade e à privaci-
dade; à liberdade de opinião e de 
expressão; à livre associação; ao di-
reito ao trabalho e à educação. 

São proibidas a comercializa-
ção e a permuta de mercadorias ou 
serviços de interesse particular nas 
dependências da Frimesa.

 
ASSÉDIO 
A  Frimesa  proíbe qualquer for-

ma de assédio. O assédio, em todas 
as suas formas, viola o respeito e a 
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confiança entre os colaboradores, 
inclui todo tipo de comportamento 
indesejado, ofensivo, humilhante 
ou intimidador com relação a uma 
outra pessoa. O assédio pode ser 
verbal, físico, eletrônico ou visual 
e pode ser de natureza sexual ou 
moral. Portanto, não são toleradas 
ameaças, assédio moral ou assédio 
sexual de qualquer tipo. Também 
não são toleradas situações que 
configurem desrespeito, violação à 
intimidade, intimidação ou ame-
aça no relacionamento entre co-
laboradores, independentemente 
das suas responsabilidades.

Assédio moral é a prática de 
condutas abusivas cometidas por 
uma ou mais pessoas contra um 
indivíduo, geralmente de forma 
repetitiva e prolongada, de ma-
neira a coagi-lo, humilhá-lo, des-
respeitá-lo, depreciá-lo ou cons-
trangê-lo durante a jornada de 
trabalho. 

Assédio sexual é quando al-
guém em posição privilegiada usa 
dessa condição para coagir ou 
ofertar benefícios a um indivíduo 
para obter vantagem ou favor se-
xual. Quaisquer condutas que pos-
sam caracterizar hostilização ou 
assédio sexual devem ser informa-
das a Liderança ou a Área de Ges-
tão de Pessoas. Ter um ambiente 
sem assédios é um direito que a 
Frimesa apoia e respeita integral-
mente. Se você ou alguém que co-

nhece tiver recebido uma ameaça 
ou tiver sido vítima de um ato de 
violência, você tem o dever de re-
portar a situação imediatamente 
a Área de Gestão de Pessoas. 

Se constatada a ocorrência de 
alguma dessas condutas, serão 
adotadas medidas disciplinares 
apropriadas aos responsáveis.

DROGAS E ÁLCOOL
Tornar a Frimesa um ótimo lugar 

para trabalhar significa torná-la um 
local seguro para trabalhar.

O uso de droga e abuso no uso do 
álcool limita a nossa habilidade de 
fazer o nosso trabalho com segurança 
e qualidade, o que coloca cada um de 
nós em risco.

Por esta razão, é proibido o uso 
de bebidas alcoólicas e drogas no 
ambiente de trabalho, bem como a 
entrada nas instalações da Frimesa 
de pessoas em estado de embriaguez 
ou sob influência de substâncias 
que causem interferência em seu 
comportamento que possa afetar a 
segurança e as atividades de outras 
pessoas.

Da mesma forma, a FRIMESA 
não permite o uso de veículos de sua 
propriedade após a injestão de drogas 
e álcool.

Nunca devemos criar um ambiente 
de trabalho inseguro, ou cometer 
qualquer ato agressivo, mesmo se 
com o intuito de brincadeira, isso é 
estritamente proibido na Frimesa. 
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4RESPONSABILIDADE NA 
CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS

Os colaboradores devem exer-
cer suas atividades e conduzir os 
negócios da FRIMESA com transpa-
rência e observância à lei, respeito 
aos direitos humanos, ao meio am-
biente e aos princípios e às normas 
da empresa.

Os colaboradores da FRIMESA 
são responsáveis pela adoção das 
providências cabíveis, caso tenham 
conhecimento de irregularidades 
praticadas por terceiros que pos-
sam comprometer o nome e os in-
teresses da empresa.

Toda e qualquer operação que 
envolva a FRIMESA deve estar am-
parada pelos documentos apro-

priados, revestidos de todas as for-
malidades legais.

É expressamente vedada a as-
sinatura de contratos de qualquer 
natureza. Essa atribuição é exclusi-
va da Diretoria Executiva que po-
derá dar procuração com poderes 
específicos para representá-la.

A FRIMESA investigará, pronta 
e rigorosamente, todos os fatos que 
envolvam suspeita de fraude, furto, 
roubo, registros contábeis errados, 
apropriação indébita ou qualquer 
outro crime, contravenção penal 
ou ato ilícito, bem como atos que se 
desviem dos procedimentos corpo-
rativos estabelecidos pela empresa.

SEGURANÇA NO TRABALHO
Na Frimesa, a saúde e a segurança são assegurados como um valor 

respeitado que deve ser seguido e praticado por todos. Cada colaborador é 
responsável, em sua unidade de trabalho, pela proteção da coletividade e 
meio ambiente e por seguir as normas estabelecidas. Os Colaboradores da 
Frimesa devem conhecer e cumprir a política e requisitos relacionados à 
segurança no trabalho, à sua própria saúde e as demais pessoas envolvidas 
diretamente nas suas atividades.

Os Colaboradores e ou terceiros não devem impedir a entrada ou difi-
cultar o trabalho de fiscais nas instalações da Frimesa, entretanto o acom-
panhamento de tais autoridades,  deve ser efetuado por Colaboradores 
qualificados e treinados para este fim.
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4.1 RESPONSABILIDADE DOS COLABORADORES

É obrigação de todo o Colabo-
rador conhecer e praticar as dispo-
sições deste Código de Ética e Con-
duta e assegurar que Fornecedores 
e Clientes de seu relacionamento 
sejam informados sobre o Código 
de Ética e Conduta FRIMESA.

Aos Colaboradores também ca-
berá, dentro das suas atribuições, 

preservar o nome e a imagem da 
FRIMESA.

Os Colaboradores devem pautar 
sua relação com Clientes e Forne-
cedores pelos princípios da hones-
tidade e transparência, garantindo 
o alinhamento com sua liderança 
em quaisquer situações de dúvida 
ou conflito potencial.

4.2 RESPONSABILIDADE DAS LIDERANÇAS

1. Divulgar aos seus Liderados o 
conteúdo deste Código de Ética 
e Conduta e conscientizá-los 
sobre a necessidade de sua ob-
servância, evitando assim que 
qualquer integrante, prestador 
de serviço ou colaborador co-
meta uma violação por falta 
de informação;

2. Identificar os Integrantes que 
tenham violado este Código de 

As Lideranças, especialmente através da dedicação do seu tempo,  
presença e experiência e, sobretudo, através do seu exemplo, têm a 
obrigação de contribuir para que seus Liderados e demais Colaborado-
res cumpram integralmente este Código de Ética e Conduta, devendo:

Ética e Conduta e discutir o 
assunto com a Área de Ges-
tão de Pessoas da Frimesa;

3. Criar uma cultura que gere a 
observância deste Código de 
Ética e Conduta e incentivar 
os colaboradores a apresen-
tar dúvidas e preocupações 
com relação à sua aplicação.
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5RELAÇÕES COMERCIAIS

A FRIMESA estabelece que seus 
Colaboradores conduzam as rela-
ções comerciais em observância às 
leis, às práticas mercadológicas e 
às normas nacionais e internacio-
nais relativas à ordem econômica e 
defesa da concorrência.

É expressamente vedado a to-

dos os Colaboradores da FRIMESA 
efetuar quaisquer pagamentos im-
próprios, duvidosos ou ilegais, ou 
favorecer, pela concessão de bene-
fícios indevidos ou fora das práti-
cas usuais do comércio, Clientes e 
Fornecedores, em detrimento dos 
demais.

5.1 RELAÇÕES COM CLIENTES

Encantar o cliente é um dos 
princípios da FRIMESA. Portanto, 
servir ao Cliente antecipando suas 
demandas e atendendo as suas 
expectativas com ênfase na qua-
lidade de produtos e serviços, ino-
vação, com responsabilidade sócio 
ambiental, e com pleno respeito às 
leis e regulamentos de cada produ-
to na região em que atuam é papel 
básico em nosso sucesso como em-
presa.

Os Clientes devem ser atendi-
dos com cortesia e eficiência, sen-
do-lhes oferecidas informações 
claras, precisas e transparentes. O 
Cliente deve obter respostas às suas 
solicitações, mesmo que negativas, 

de forma adequada e no prazo es-
perado.

Os Colaboradores são proibidos 
de oferecer ou dar vantagens, fa-
vores, presentes, entretenimento 
ou qualquer coisa de valor para 
empregados ou pessoas que repre-
sentem Clientes da Frimesa com o 
propósito de influenciar ou recom-
pensá-los por uma obtenção de 
vantagem indevida.

As despesas com Clientes – re-
lativas a refeições, transportes, 
estada ou entretenimento – são 
aceitáveis, desde que justificadas 
por motivo de trabalho ou corte-
sia normal de negócios e realizadas 
dentro do estabelecido nas normas.
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5.2 RELAÇÃO COM FORNECEDORES

As relações com fornecedores 
e prestadores de serviços devem 
ser baseadas na disciplina, respei-
to e confiança, atendendo às leis, 
normas nacionais e internacionais 
vigentes, bem como aos melhores 
interesses de ambas as partes ga-
rantindo retorno aos seus acionistas 
e valorização do seu patrimônio. A 
escolha  na contratação de forne-
cedores e prestadores de serviço e 
na manutenção dos mesmos de-
vem ser sempre baseadas em crité-
rios técnicos, transparentes, profis-
sionais e éticos, onde sob nenhuma 
circunstância, os Fornecedores de-
vem usar ou beneficiar-se, de qual-
quer forma, de trabalhos forçados 
ou compulsórios. Da mesma forma, 
é expressamente vedado o uso de 
trabalho escravo, trabalho infantil 
a não ser na condição de aprendiz 
cumprindo expressamente a Lei 
da Aprendizagem, bem como ali-
nhadas com as diretrizes gerais da 

FRIMESA, e conduzidas por meio de 
processo objetivo predeterminado, 
tal como concorrência ou cotação 
de preços, que garanta a melhor re-
lação custo-benefício.

Todos os contratos precisam ser 
negociados imparcialmente, sem 
engano ou imprecisão. Os Cola-
boradores não devem contratar 
diretamente fornecedores (pessoa 
física ou jurídica), que sejam de sua 
própria propriedade ou interesse, 
ou que tenha parentes próximos 
que os controlem ou que neles te-
nham influência significativa.

Caso seja necessário contratar 
fornecedores que apresentem uma 
das situações acima previstas, deve 
discutir o assunto com o seu Líder e 
obter autorização prévia por escrito 
da Diretoria Executiva.

È proibido aceitar comissões, 
benefícios, vantagem ou qualquer 
privilégio, de fornecedores quando 
da realização de compras.

5.3 RELAÇÕES COM CONCORRENTES

A livre concorrência estimula a 
criatividade e a melhoria contínua e 
promove a produtividade. As leis de 
defesa da concorrência visam prote-
ger e promover a concorrência livre 

e aberta e devem pautar as ações 
dos Colaboradores da Frimesa, bem 
como de terceiros que legítima e di-
retamente representem a Frimesa. 

A competitividade dos produtos 
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5.4
RELAÇÃO COM FAMILIARES, 
NEGÓCIOS COM A FAMÍLIA E AMIGOS

Entende-se por familiares o côn-
juge, companheiro, pais, irmãos, fi-
lhos, tios, sobrinhos e primos até o 
1º grau, inclusive os do cônjuge e/
ou companheiro. Caso um colabo-
rador deseje realizar negócios em 
nome da FRIMESA com um de seus 
familiares ou pessoas com as quais 

seus familiares tenham um relacio-
namento pessoal, ou mesmo com 
empresas nas quais tais pessoas se-
jam sócias, possuam participação 
relevante ou exerçam algum cargo 
de administração, o colaborador 
deverá obter autorização por escri-
to, da Diretoria Executiva.

5.5 RELAÇÃO COM O PODER PÚBLICO

É expressamente vedado a 
todos os Colaboradores da FRIMESA 
oferecer ou prometer, diretamente 
ou por meio de terceiros, 
pagamentos, presentes ou benefícios 
como disponibilização de meios de 
transporte, espaços para reuniões, 
material de divulgação, para 
partidos políticos, a seus membros, 
ou candidatos a cargos políticos, bem 
como a familiares ou equiparados 
de qualquer um dos anteriormente 
descritos, com recursos em nome da 
Frimesa no intuito de obter benefício 

para a empresa.
O Colaborador que desejar 

fazer doações a agentes públicos, 
partidos políticos a seus membros, ou 
candidatos a cargos políticos deverá 
fazer como cidadão, e não como 
representante da empresa.

A interação dos Colaboradores 
com agentes públicos ou pessoas 
politicamente expostas deve 
ocorrer de forma ética, íntegra e 
transparente e de acordo com as leis, 
regulamentos e melhores práticas 
aplicáveis.

fabricados e ou comercializados pela 
FRIMESA deve ser exercida com base 
na concorrência livre e leal.

É proibido fornecer informações 
estratégicas, confidenciais ou sob 

qualquer outra forma prejudiciais aos 
negócios da FRIMESA, a quaisquer 
terceiros, incluindo, mas não se li-
mitando, aos concorrentes. Exceto se 
autorizado pela Diretoria Executiva.
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6BRINDES, PRESENTES, CONVITES 
E ENTRETENIMENTO 

Todo Colaborador deve agir no melhor interesse da FRIMESA devendo 
evitar atividades que possam criar conflito e ser percebido por um ato 
impróprio às relações de negócios. Para tanto, os Colaboradores devem 
observar as regras a seguir a respeito de brindes, presentes, entretenimento 
e hospitalidade:

Havendo dúvida quanto ao tipo de brinde, presente, entretenimento 
ou convite que possa ser recebido ou oferecido no âmbito das relações 
empresariais, o Colaborador deve consultar a Liderança direta.

1. Brindes institucionais que exi-
bam o nome e ou logotipo da 
empresa com o propósito de 
divulgar a marca e o nome, 
que configurem prática de gen-
tileza e cordialidade entre as 
partes de uma relação comer-
cial, e não se obtém benefícios 
na negociação, serão permi-
tidos para os colaboradores e 
administradores da empresa. 
Os brindes e presentes restrin-
gem-se a materiais promocio-
nais que apresentem a marca 
e ou logotipo aprovados pelo 
Marketing; 

2. Convites para eventos com des-
pesas custeadas por clientes, 
fornecedores, órgãos governa-

mentais e outras partes rela-
cionadas, somente podem ser 
aceitos quando atenderem aos 
legítimos propósitos de negócios 
da Frimesa ou oportunidade de 
desenvolvimento de contato 
comercial quando este tenha 
sido estendido também a pro-
fissionais de outras empresas, 
mediante autorização formal 
da Diretoria Executiva; 

3. Convites para entretenimen-
tos que incluam pagamento de 
despesas para acompanhante 
não devem ser aceitos. Presen-
tes recebidos a título de home-
nagem à Frimesa devem ser 
encaminhados para a área de 
Comunicação Corporativa; 
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7 CONFLITO DE INTERESSE

O conflito de interesse ocorre quando um Colaborador influencia ou 
pode influenciar uma decisão da FRIMESA que resulte ou possa resultar 
em algum ganho pessoal, direto ou indireto, para si, para membros da 
família ou amigos.

Os Colaboradores devem zelar para que suas ações não conflitem com 
os interesses da FRIMESA nem causem dano à sua imagem e reputação.

Alguns exemplos, estão citados abaixo que caracterizam conflito de 
interesse:

O colaborador, quando se encontrar com qualquer situação de 
conflito de interesse, deve comunicar o ocorrido prontamente a sua 
Liderança, que poderá resolver a questão ou discutir o assunto com o 
Área de Gestão de Pessoas da FRIMESA.

1. Dispor de informações con-
fidenciais que, se utilizadas 
para tomar decisões, possam 
trazer vantagens pessoais;

2. Aceitar benefícios diretos ou 
indiretos que possam ser inter-
pretados como retribuição;

3. Utilizar recursos, produtos, 
equipamentos e materiais da 
FRIMESA para fins particulares;

4. Receber algum tipo de remu-
neração de um Cliente, forne-

cedor ou parceiro da FRIMESA, 
que possa afetar a relação de 
negócios da Frimesa com eles;

5. Aceitar um cargo, tarefa ou 
responsabilidade ou receber 
algum tipo de remuneração de 
um concorrente da FRIMESA;

6. Contratar familiares, ou soli-
citar que outro Colaborador 
o faça, fora dos princípios es-
tabelecidos de competência e 
potencial; 
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8ATIVIDADES FORA DA FRIMESA

Os Colaboradores da FRIMESA não 
devem exercer atividades ou se engajar 
em organizações que comprometam 
sua dedicação à FRIMESA. Não é 
permitido prestar serviços técnicos 
e operacionais para empresas 
concorrentes, relacionados a mesma 
função e atividades profissionais 
desempenhadas e desenvolvidas 
na FRIMESA, mesmo que fora do 
horário de expediente normal de 

trabalho, utilizar as instalações e 
equipamentos da empresa, para 
realizar trabalhos a terceiros, bem 
como adotar comportamento que 
gere conflito de interesse com suas 
responsabilidades e atribuições, ou 
atuar em qualquer outro segmento 
cujas atribuições possam, de alguma 
forma, comprometer a integridade, 
confidencialidade e a segurança da 
FRIMESA. 

9 RELAÇÃO COM AS 
COOPERATIVAS FILIADAS

O relacionamento com as co-
operativas filiadas baseia-se na 
comunicação precisa e oportuna 
de informações que lhes permitam 
acompanhar as atividades e o de-
sempenho da FRIMESA, bem como 
na busca por resultados que tra-
gam impactos positivos no valor 

de mercado da Cooperativa.
O tratamento dispensado às 

Cooperativas Filiadas independe 
da quantidade de cotas de que se-
jam titulares. A todos será propor-
cionado fluxo de informações com 
igualdade de tratamento.
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10 INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 
E CONFIDENCIAIS

Os Colaboradores devem preser-
var e garantir a confidencialidade 
das informações da Frimesa. Se a 
atividade desenvolvida na empre-
sa colocar o colaborador em conta-
to com informações confidenciais, 
pessoais ou de terceiros, fica-lhe 
vedado por lei, divulgar as mes-
mas. Não é permitido compartilhar 
estas informações com os que não 
possuem necessidade empresarial 
autorizada de conhecê-las. Se esti-
ver em dúvida, procure orientações 
com seu superior direto ou ao Área 
Jurídico da empresa.

Como parte de nosso trabalho 
temos acesso a vários ativos da 
empresa. Nossa responsabilidade 
proteger informações e ativos da 
empresa, como equipamentos, ve-
ículos, computadores e instalações, 
contra roubo, danos, desperdício ou 

uso incorreto. O uso pessoal oca-
sional de ativos da empresa como 
telefones, computadores e fotoco-
piadoras pode ser permitido, desde 
que autorizado pelo Superior Ime-
diato, mas este uso precisa estar 
dentro da lei e não pode interferir 
com o nosso trabalho cotidiano. 

Se você suspeita de roubo, fraude 
ou uso inapropriado de propriedade 
da empresa, tem o dever de reportar 
isso ao seu superior imediato e ou a 
Área de Gestão de Pessoas.

A FRIMESA espera que o Co-
laborador observe as disposições 
legais a respeito do assunto, bem 
como toda e qualquer norma, ins-
trução ou orientação da empresa 
nesse sentido. A violação dessa re-
gra é punível criminal e civilmente, 
pela legislação brasileira.
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11 UTILIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO 
DOS BENS DA FRIMESA

Os colaboradores da Frimesa 
devem atuar para agregar valor ao 
patrimônio a eles confiados e uti-
lizá-los para as atividades relacio-
nadas aos interesses da empresa.

Cabe a todos os Colaboradores 
cuidar e zelar pela conservação 
dos ativos tangíveis e intangíveis 
da FRIMESA, que compreendem 
dados, informações, instalações, 
máquinas, equipamentos, móveis, 
uniformes, EPI’s, veículos e valo-
res, entre outros, bem com fazer 
uso dos recursos naturais como 
energia elétrica, água, papel, etc., 
de forma racional. Os recursos de 
tecnologia da informação, como o 
acesso à internet, telefone, celu-
lares, bem como o uso de e-mails, 

software, hardware, equipamentos 
e outros bens da empresa devem 
ser restritos à necessidade da ati-
vidade profissional do colaborador, 
observadas as demais disposições 
estabelecidas em políticas, regula-
mentos, normas ou orientações da 
empresa.

Todos os dados produzidos e 
mantidos nos sistemas de informa-
ção da FRIMESA são de sua pro-
priedade exclusiva. O Colaborador 
deve estar ciente de que a FRIMESA 
tem acesso aos registros de acesso 
à internet, e-mail e ao uso dos re-
cursos de telefonia móvel e fixa. O 
Colaborador não deve ter expecta-
tiva de privacidade no que se refere 
a esses assuntos.
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12 PARTICIPAÇÃO E USO 
DAS MÍDIAS SOCIAIS

Espera-se que o Colaborador, 
ao expressar uma opinião pessoal 
nestes meios, leve em consideração 
que esse ambiente é público e que 
o conteúdo de sua mensagem pode 
prejudicar a reputação da FRIMESA, 
ainda que o autor não se apresente 
como representante ou porta-voz da 
empresa.

Todo conteúdo empresarial refe-
rente à FRIMESA só deve ser publi-

13 ATIVIDADES POLÍTICAS E SINDICAIS

A FRIMESA não fará restrições 
às atividades político-partidárias 
de seus colaboradores. No entan-
to, os mesmos deverão agir sempre 
em caráter pessoal e de forma a 
não interferir em suas responsabili-
dades profi ssionais. O Colaborador 
que participar de atividade política 
deverá fazê-lo como cidadão, e não 
como representante da FRIMESA. É 
terminantemente proibido o exercí-
cio de atividades político-partidárias 
no ambiente de trabalho e que en-
volvam, sob qualquer forma, recur-
sos da FRIMESA. Os Colaboradores 
tampouco poderão usar uniformes 

da empresa quando no exercício 
de atividades políticas. É proibida 
a veiculação de qualquer forma 
de propaganda política nas ins-
talações, veículos, publicações 
ou qualquer outra propriedade 
da empresa, exceto se autorizado 
pela Diretoria Executiva.

A FRIMESA é uma instituição 
cooperativa e respeita o direito 
individual dos Colaboradores e 
parceiros quanto ao seu envolvi-
mento político e sindical. Desta 
forma, a FRIMESA reconhece a li-
berdade de associação e os acor-
dos e negociações coletivas.

cado pela Área de Marketing que 
levará em consideração os valo-
res e diretrizes apresentados neste 
Código de Conduta.

Cabe ao Colaborador, ao utili-
zar a internet e interagir por mí-
dias sociais em qualquer ocasião, 
diferenciar claramente entre co-
municação pessoal e comunica-
ção empresarial autorizada.
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14

15

PORTA VOZES DA FRIMESA

REGISTROS CONTÁBEIS

Apenas determinados Colabo-
radores estão autorizados a falar 
em nome da FRIMESA e a fazer 
comentários sobre ela à impren-
sa ou a grupos externos. Temos a 
responsabilidade de nos comuni-

As práticas de contabilidade da 
FRIMESA devem seguir a legislação, 
as normas  e os princípios contábeis 
adotadas e comumente aceitos 
no Brasil, gerando registros e 
relatórios consistentes, confiáveis 
e transparentes, permitindo uma 
demonstração livre de distorção e 
uniforme de avaliação e divulgação 
das operações e resultados da 
FRIMESA, que possibilitem  a 

car honestamente e com transpa-
rência com os nossos públicos. Isso 
significa que não podemos falar em 
nome da empresa, a menos que te-
nhamos sido  autorizados a fazê-lo. 

divulgação e a avaliação das 
operações e resultados por acionistas,  
credores, agências governamentais 
e outras partes interessadas. Desta 
forma, é necessário assegurar a 
contabilização de todo e qualquer 
bem , direito ou obrigação que 
a FRIMESA esteja obrigada a 
fazer. Registros contábeis falsos 
ou incompletos são estritamente 
proibidos.
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16 MEIO-AMBIENTE

O equilíbrio do meio ambiente e a 
preservação da natureza através de 
práticas e ações preventivas fazem 
parte dos princípios da FRIMESA, 
ações estas praticadas em suas 
unidades industriais, escritórios e ao 
longo da sua cadeia de valor, sendo 
de fundamental importância para 
a atividade empresarial. A FRIMESA 
possui práticas sustentáveis e tem 
participação ativa na preservação 
dos ecossistemas onde estão 

localizadas suas unidades industriais, 
seja mediante o cuidado na 
fabricação, no manuseio e transporte 
dos seus produtos, seja por meio da 
preservação de reservas florestais, 
prevenção ao desperdício de recursos 
naturais e promoção de campanhas 
de  preservação, mudança de 
hábitos para conscientizar as 
comunidades locais. Sendo assim, 
são responsabilidades de cada 
Colaborador: 

Contribuir para a conservação e a melhoria do meio ambiente e de seus 
ecossistemas; Familiarizar-se com todas as políticas e procedimentos adota-
dos pela FRIMESA com relação ao meio ambiente; Identificar perigos, ava-
liar riscos e, sempre que possível, iniciar ações corretivas e preventivas bem 
como levar o assunto ao conhecimento da alta direção; Promover mudança 
de hábitos para eliminar o desperdício de alimentos, EPI’s e outros;
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17 CONDIÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO DE 
MÃO-DE-OBRA FORÇADA E/OU INFANTIL

O trabalho é uma atividade dig-
na. Pelo trabalho são valorizadas 
as potencialidades do ser humano, 
como o espírito de servir, a capaci-
dade e o desejo de evoluir e a von-
tade de superar resultados.

Portanto, a Frimesa não permi-
te ou tolera o trabalho forçado ou 

18RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Frimesa é uma cooperativa 
e sua essência traduz a prática da 
responsabilidade social com o respeito 
às pessoas, comunidade e meio 
ambiente. Os Colaboradores devem 
cumprir com sua responsabilidade 
social por meio do trabalho realizado 
com produtividade, com a prestação 
de bons serviços e comprometimento 
de produtos de qualidade, atendendo 
à legislação, evitando desperdícios, 
respeitando o meio ambiente, os 
valores culturais, as diferenças e os 
direitos humanos.

Desta forma, satisfazem seus 
Clientes, criam oportunidades de 
trabalho, contribuem para o de-
senvolvimento sustentável das 
regiões em que atuam e geram ri-
quezas para a sociedade. A partici-
pação voluntária dos Colaborado-
res em ações comunitárias deve ser 
valorizada. Nestas ações, o Colabo-
rador que desejar utilizar tempo e 
recursos da Frimesa deve fazer com 
aprovação prévia de sua  Liderança 
direta e ou Diretoria Executiva.

em condições análogas, trabalho 
infantil, exploração sexual e tráfi-
co de seres humanos nos processos 
relacionados com as atividades da 
empresa nem nas atividades de 
agentes ou parceiros de negócio na 
sua cadeia de valor.
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19 DÚVIDAS

As diretrizes deste Código permitem avaliar grande 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 Colaborador. Assim, em caso de dú-
vidas na aplicação das diretrizes deste Código, o  Departamento de Gestão 
de Pessoas deverá ser consultado.

20VIOLAÇÕES

É esperado que todos os colabo-
radores cumpram as diretrizes defi-
nidas neste Código de Ética e Con-
duta em todas as circunstâncias. O 
colaborador que violar uma condu-
ta, prática ou política da FRIMESA, 
ou que permitir que um liderado o 
faça, estará sujeito à ação discipli-
nar, inclusive de ser dispensado. O 
colaborador que tiver conhecimen-
to de violação a qualquer item deste 
Código, por parte de qualquer pes-
soa, deverá levar tal fato ao conhe-
cimento da liderança da sua área e/

ou Área de Gestão de Pessoas e até 
mesmo se utilizar do Canal de De-
núncias FRIMESA. 

Não será permitida e tolerada 
qualquer retaliação contra um cola-
borador que, de boa-fé, relate uma 
preocupação sobre conduta ilegal 
ou não conforme com as diretrizes 
estabelecidas neste Código de Éti-
ca e Conduta. Caso o Colaborador 
queira manter o anonimato no rela-
to da violação ao Código de Ética e 
Conduta, poderá utilizar o canal de 
Denúncias FRIMESA. 
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22CANAL DE 
DENÚNCIAS FRIMESA

Colaboradores assim como for-
necedores, clientes, cooperativas, 
produtores e público geral podem 
informar a FRIMESA acerca de si-
tuações que estejam em desacordo 
com o Código de Ética e Conduta e, 
portanto, que coloquem em risco a 
reputação e a integridade da em-
presa.

O Canal de denúncias é geren-
ciado por uma organização externa, 
de modo a garantir o anonimato 
bem como auxiliar no direciona-

mento da averiguação e investiga-
ção das denúncias. 

Caso você queira reportar a FRI-
MESA algo relacionado à comporta-
mento ético,  Compliance, conduta, 
integridade e/ou que viole nossos 
princípio e valores, entre em contato:

Para mensagens escritas, entre 
em  www.frimesa.com.br/canal de 
denuncias. 

Para mensagens de voz, ligue 
para  0800 645  50 40 (ligação 
gratuita).

21 COMITÊ DE ÉTICA

A FRIMESA tem um Comitê de 
Ética, não permanente, ao qual 
cabe julgar os casos de violação 
de maior gravidade deste Código e 
impor as sanções disciplinares ca-
bíveis, bem como deliberar sobre 
o esclarecimento de dúvidas com 
relação ao seu texto. O Comitê de 
Ética é composto no mínimo por 4 
(quatro) membros das áreas da As-

sessoria Jurídica, Auditoria, Gestão 
de Pessoas e Diretoria da empresa. 
O Gerente ou Supervisor da FRIME-
SA poderá participar do Comitê de 
Ética por solicitação do Responsável 
Jurídico, ou em virtude do assun-
to tratado. O Comitê de Ética será 
convocado por solicitação de um 
dos membros do comitê e serão la-
vradas atas de reuniões realizadas. 
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23DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente Código de Ética e 
Conduta vigorará por tempo in-
determinado, cabendo a Área de 
Gestão de Pessoas promover sua 
divulgação e atualização, dentro 
de um período que não ultrapasse 
dois anos. Serão levadas ao conhe-
cimento de todos os Colaborado-
res, Fornecedores e Integrantes da 

FRIMESA as diretrizes de conduta 
contidas neste Código, que também 
está disponível no Portal do Colabo-
rador eu.frimesa.com.br.

Nenhum integrante pode ale-
gar desconhecimento das diretrizes 
constantes do presente Código, em 
nenhuma hipótese ou sob qualquer 
argumento.




	capa_oficial_v04
	codigo_de_conduta_v04
	capa_oficial_v04

