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1

1.1

Aplicação do 
Código de Conduta

Você está recebendo o Código de Conduta da Plantar que define o modo como a empresa e 
seus profissionais agem perante a sociedade. Todos devem atuar de forma correta e íntegra 
na busca de resultados, tudo conforme os valores descritos neste documento, obedecendo 
a legislação vigente do país e as normas internas.

Todo Diretor, Gerente, Coordenador, Supervisor e Encarregado é responsável por garantir 
que os membros de sua equipe conheçam, compreendam e cumpram as políticas, os re-
gulamentos e o Código de Conduta da Plantar.

Se não houver uma política, regulamento ou não constar no Código de Conduta a orientação 
de como agir em uma situação específica na qual você esteja sentindo-se em desacordo 
com um comportamento ético, ou ainda, acredita que não possa cumprir um procedimento 
descrito em uma política ou regulamento, você poderá obter informação e orientação com 
o seu líder imediato. 

Caso não se sinta à vontade para discutir a sua dúvida com o seu líder imediato, poderá 
encaminhar sua preocupação à Comissão de Ética.

Este código de conduta não abrange todas as políticas e procedimentos da empresa. Talvez 
você não encontre todas as respostas, mas encontrará diretrizes e valores básicos do modo 
de atuar e do comportamento esperado na condução das atividades da empresa.

Como obter orientação sobre determinado assunto 
relacionado ao Código de Conduta
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As diretrizes estabelecidas neste Código de Conduta se aplicam a todos os Acionistas, Con-
selheiros, Diretores, Funcionários, Estagiários e Prestadores de Serviço do Grupo Plantar. 
É exigido que todos compreendam, cumpram e façam cumprir o Código de Conduta. Em 
caso de dúvida deverá buscar imediatamente mais informações e esclarecimentos. 

A empresa irá promover treinamentos e será solicitado a você que confirme sua compreen-
são das políticas, regulamentos e Código de Conduta da Plantar.

Assim como o desconhecimento sobre as leis em geral do País não exime aquele que 
as descumpram de responder pelas consequências advindas, alegar desconhecimento do 
Código de Conduta da Plantar não exime aquele que descumprir as diretrizes aqui estabe-
lecidas das responsabilidades e sanções previstas.

O Código de Conduta não se destina somente aos funcionários. A Plantar fará todo o esforço 
para que os parceiros de negócio conheçam este Código de Conduta e espera que seja 
cumprido por todos os públicos de interesse que tenham alguma relação com a empresa.

Como funcionário ou representante da Plantar você deve respeitar os direitos humanos e 
proceder de acordo com esta diretriz em relação a todas as pessoas, no ambiente de traba-
lho e em qualquer situação em que esteja atuando em nome da Plantar. 

A Plantar é comprometida com o combate a qualquer tipo de trabalho forçado ou trabalho 
infantil, e não admite esta prática em seus negócios, assim como não mantém negócios 
com qualquer empresa que tenha esta prática. Como funcionário ou representante da Plan-
tar, você deve denunciar qualquer situação que venha a ser de seu conhecimento que seja 
uma prática dos parceiros de negócio da Plantar, dentro ou fora das instalações da empresa.

O respeito à individualidade é fundamental para a existência de um ambiente de trabalho 
que tenha harmonia, onde os direitos dos funcionários são respeitados e a dignidade seja 
mantida, livre de qualquer tipo de intimidação, coação e discriminação. A Plantar reconhe-
ce que a diversidade existente entre os funcionários, clientes, fornecedores e parceiros é 
característica natural e valiosa para a construção de uma sociedade melhor. 

É considerada violação qualquer ação de descumprimento das diretrizes, políticas, regula-
mentos, leis, falta de supervisão ou negligência no cumprimento das diretrizes, políticas ou 
regulamentos, assim como o fornecimento de informações enganosas ou falsas, divulgação 
indevida de informações estratégicas ou privilegiadas ou qualquer tipo de retaliação direta 
ou indireta contra aquele funcionário que informe uma suspeita razoável de descumprimen-
to deste Código de Conduta.

A violação do Código de Conduta da Plantar pode desencadear ação disciplinar, incluindo 
advertência, suspensão ou rescisão do contrato de trabalho, ou ainda ação civil e criminal 
de acordo com as leis pertinentes, em função da gravidade da violação.

Os funcionários podem comunicar práticas que violem este Código de Conduta aos seus 
líderes imediatos, ou, dependendo da gravidade do fato, o comunicado pode ser feito dire-
tamente à Comissão de Ética, podendo, inclusive, fazê-lo de forma confidencial.

1.2

1.3

Aplicação

Violação

2

Públicos de 
Interesse

2.1

2.1.1

2.1.2

Funcionários

Direitos Humanos

 Respeito à individualidade 
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A Plantar não permite que dentro ou fora das instalações da empresa, agindo em seu nome, 
seja discriminada qualquer pessoa em função de raça, sexo, nacionalidade, religião, orien-
tação sexual, opção política ou características pessoais.

É conduta esperada de todo gestor, ouvir e considerar opiniões distintas, ideias, ques-
tionamentos e argumentação dos liderados, que representam oportunidades de melhorias 
nos processos, na segurança, no meio ambiente, entre outros. Faz parte do processo de 
aprendizado e desenvolvimento do funcionário.

O interesse de um colaborador em participar de um processo de seleção interna deve ser 
considerado por seu superior imediato como uma alternativa natural de crescimento pro-
fissional e de carreira na Plantar, não podendo ser motivo de qualquer tipo de retaliação ou 
impedimento.

A Plantar considera e incentiva a sinergia entre os negócios e áreas, a cooperação entre fun-
cionários e o compartilhamento de conhecimento (exceto aqueles considerados de acesso 
restrito – informação privilegiada) como forma de disseminação das melhores práticas, 
treinamento e desenvolvimento dos mesmos.

É responsabilidade da liderança apontar eventuais erros ou falhas cometidas por seus lide-
rados, de maneira respeitosa, acompanhados de informações, direcionamento e, quando 
pertinente, de treinamento para que evite nova ocorrência. A repetição de erros por funcio-
nário, em função de descuido, negligência, falta de interesse, desrespeito aos procedimen-
tos e normas, deve ser tratado com rigor, de acordo com os procedimentos previstos na 
legislação (advertência, suspensão e até mesmo a demissão).

Todo líder, por meio de suas ações, deve demonstrar que está comprometido com o cum-
primento dos padrões de conduta, adotando sempre um comportamento ético. É de res-
ponsabilidade dos líderes respeitar estes princípios e não solicitar a um funcionário que 
descumpra uma lei ou procedimentos da empresa. 

relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais líderes dirigidas a um ou 
mais liderado(s), desestabilizando a relação do empregado com o ambiente de trabalho e 
com a empresa, forçando-o a desistir do emprego.

A Plantar não admite qualquer tipo de assédio moral a qualquer funcionário, independente 
de relação hierárquica (líder sobre o liderado, liderado sobre o líder ou entre pares), de for-
ma explícita ou velada. Agressão verbal, usar palavras obscenas, ridicularizar, desmoralizar, 
hostilizar, inferiorizar o funcionário e/ou pares tanto de forma isolada como na presença de 
outros colegas de trabalho são considerados atos de assédio moral e não serão tolerados.

É vedado exercer qualquer tipo de coação ou intimidação a qualquer pessoa no ambiente de 
trabalho, ou fora dele, como representante de interesses de negócios da Plantar.

Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecen-
do-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência, inerentes ao exercício de 
emprego, cargo ou função é considerado assédio sexual.

A Plantar não admite qualquer tipo de prática de assédio sexual a qualquer pessoa. Pode 
ser considerado como assédio sexual: gesto, insinuação, piadas, coação ou intimidação 
para obter favores sexuais, propostas ofensivas, contato físico indesejado e impróprio, ri-
dicularizar ou excluir qualquer pessoa de oportunidades e convívio pela orientação sexual, 
entre outros.

Conflito de interesse acontece quando o  funcionário  usa  de sua posição dentro da empre-
sa para influenciar e praticar atos com objetivos pessoais que contradizem aos interesses 
da empresa ou possam lhe causar prejuízos.

Envolver-se em atividade externa que, direta ou indiretamente, seja conflitante com as suas 
responsabilidades como funcionário ou representante da Plantar, ou ainda, que possa ser 
interpretada como conflitante, não é aceito na Plantar. 

Podem ser consideradas situações de conflito de interesse e não admitidos pela Plantar, os 
exemplos citados abaixo, entre outros:

É a exposição dos funcionários a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e 
prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais 
comuns em relações hierárquicas autoritárias, em que predominam condutas negativas, 

2.1.3 Postura da gestão 

2.1.4 Assédio moral  

2.1.5

2.1.6

Assédio sexual

Conflito de interesses
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• Envolvimento direto ou indireto (alguém agindo em seu nome) com empresa que faça 
negócios ou concorra com a Plantar.
• Selecionar e negociar com clientes, fornecedores e com outros públicos de interesse, 
em nome da Plantar, de forma desonesta, que não esteja apoiada em critérios técnicos e 
comerciais éticos e objetivos, ou com favorecimento, preferências e interesses pessoais.
• Envolver-se em relacionamento direto de interesse financeiro, gerencial ou outro tipo 
de benefício, com cliente, fornecedor, concorrente ou órgão oficial do governo, que possa 
resultar em conflito de interesse.
• Prejudicar ou privar intencionalmente a Plantar de uma oportunidade comercial. 
• Realizar negócios em nome da Plantar, com entidades cujo proprietário seja o próprio 
funcionário ou parente próximo, exceto nos casos em que tais negócios façam parte do 
próprio grupo Plantar e seja de seu interesse de negócio e autorizado pelo Conselho de 
Administração.

A Plantar está comprometida com a construção e manutenção de um ambiente de trabalho 
que seja livre de acidentes, de danos à saúde e a integridade física das pessoas, sejam elas 
funcionários, prestadores de serviço ou visitantes. Todas as pessoas que trabalham para a 
Plantar como funcionário ou prestador de serviço devem ter comportamento responsável 
que contribua para a construção de um ambiente de trabalho saudável, seguro e livre de 
acidentes.

Você deve conduzir as atividades sob sua responsabilidade de maneira que atenda as leis 
e regulamentos pertinentes à segurança e saúde ocupacional, e cumprir os procedimentos 
administrativos e operacionais previstos para o seu cargo, sempre de forma que não com-
prometam a segurança e a saúde de si próprio ou de outras pessoas.

Você deve comunicar prontamente ao seu líder imediato toda e qualquer ocorrência de 
incidente ou acidente, com ou sem lesão, a qualquer pessoa, como também a ocorrência 
de danos materiais acometidos em atividades na Plantar, e ainda, comunicar qualquer apa-
recimento de doença ocupacional e condições ou práticas inseguras que possam colocar 
em risco a saúde e a integridade física das pessoas.

Para a Plantar, todo trabalho ou atividade, com impacto direto ou indireto nos resultados de 
negócio da empresa, independentemente da importância, urgência ou prioridade, devem 
ser realizados com segurança e com a preservação da saúde ocupacional de seus funcio-
nários, funcionários de terceiros contratados ou qualquer pessoa dos públicos de interesse, 
dentro ou fora de suas instalações.

A Plantar assegura a todos os funcionários e prestadores de serviço o direito de não realizar 
uma atividade que apresente risco não controlado à sua própria integridade física, à integri-
dade física de seus colegas ou qualquer outra pessoa.                

Por questões de segurança e saúde dos funcionários, e para manter elevado nível de pro-
dutividade e excelência em todas as atividades desenvolvidas interna ou externamente para 
os negócios da Plantar, é fundamental que sejam tomadas as melhores decisões e ações. 
Portanto é necessário que cada um esteja em pleno domínio de sua capacidade de análise
e julgamento para poder decidir e agir de forma correta e segura.

A contratação de novos funcionários deverá priorizar a oportunidade para profissionais do 
local onde a Plantar mantém operações de negócios, visando a melhoria das condições 
econômicas das comunidades vizinhas.

Caso você esteja ocupando cargo que tenha entre as atribuições a gestão de pessoas (li-
derança), com autorização para contratar e demitir, você deverá recrutar, avaliar, treinar, 
capacitar, desenvolver, criar e oferecer oportunidades de crescimento profissional, aplicar 
sanções quando necessário, com respeito, transparência e sem nenhum tipo de favoritismo 
e sem nenhum tipo de discriminação.

A Plantar não permite a contratação, como liderado direto ou indireto, de parentes de 
primeiro e segundo grau (pai, mãe, filho, filha, sogro, sogra, tio, tia, sobrinho, sobrinha, 
cunhado, cunhada, etc.) e cônjuges de seus funcionários. Esta situação é permitida somen-
te entre os membros da família dos acionistas que atuam ou venham a atuar nas controladas 
e coligadas da Plantar Participações, dado ser uma condição natural presente em empresa 
de capital familiar.

Em qualquer situação acima, a orientação deverá ser sempre pautada pela avaliação objetiva de 
formação, experiência, competência, desempenho e valorização dos melhores profissionais.

2.1.7 Contratação e reconhecimento

2.1.8

2.1.9

Segurança e saúde ocupacional

Álcool, drogas e porte de armas
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A Plantar proibe o uso, posse, distribuição ou guarda de qualquer tipo de bebida alcoólica 
ou droga ilícita em qualquer instalação da empresa, incluindo áreas privadas de estaciona-
mento, veículos e máquinas operatrizes localizadas dentro das instalações ou em uso em 
atividade para a empresa, e ainda em instalações de clientes, fornecedores ou qualquer 
outro local enquanto estiver agindo em nome da Plantar.

Você não pode agir ou realizar qualquer atividade interna ou externa, para ou em nome da 
Plantar, se estiver sob efeito de bebida alcoólica ou droga ilícita. Droga ilícita é considerada 
qualquer droga proibida por lei ou de uso controlado, sem que esteja devidamente autori-
zada por receita médica.

A Plantar não permite o porte de qualquer tipo de arma dentro das suas propriedades, 
instalações, incluindo veículos em atividades internas ou externas, ou em qualquer lugar 
enquanto estiver envolvido em atividades em nome da empresa. 

A Plantar respeita a privacidade de seus funcionários e manterá em seus arquivos somente 
as informações pessoais exigidas por lei.

Não é permitido alterar, destruir ou fornecer para qualquer pessoa, cliente, fornecedor ou 
parceiro de negócio informação pessoal de qualquer acionista, conselheiro, diretor ou fun-
cionário, sem prévia e expressa autorização de seu líder imediato.

Por outro lado, a empresa necessita garantir um ambiente de trabalho eficiente. Desta for-
ma, as ferramentas de comunicação para negócios da empresa não são privativas dos fun-
cionários no local de trabalho.

A Plantar se reserva o direito de avaliar o uso de suas ferramentas de comunicação e ar-
mazenamento de informações de negócios, incluindo telefone, correio de voz, internet e 
e-mail (correio eletrônico), computador e notebook disponibilizados a você para realização 
de trabalho para a empresa. Todos os funcionários devem cumprir o manual de utilização 
de recursos de TI, zelando pelas informações da empresa.

nome, sem nenhum vínculo com a Plantar e que não conflite com os interesses, respon-
sabilidades e tempo dedicado à empresa, assim como, não é permitido utilizar qualquer 
recurso e local da empresa para este fim.

As transações comerciais com Acionistas e partes relacionadas devem ser evitadas e, 
quando ocorrerem, devem observar práticas de mercado e ser aprovadas previamente pela 
Assembleia Geral, sendo certo que a parte conflitada não poderá votar na deliberação. 

A Plantar reconhece a importância e entende que os empreendimentos econômicos priva-
dos podem contribuir com o desenvolvimento socioambiental, primariamente nas localida-
des onde mantém operações de negócios. 

Esta crença é praticada pela Plantar buscando priorizar a contratação de funcionários no 
entorno e nos locais de suas operações, assim como contribuir com o desenvolvimento 
social ao honrar com todas as suas obrigações junto aos Governos Municipais, Estaduais e 
Federal, para que estes possam cumprir com os seus respectivos planos de ação objetivan-
do o desenvolvimento da sociedade, por meio da melhor aplicação dos recursos públicos, 
impostos e taxas rigorosamente recolhidos pela empresa aos diversos órgãos do governo.

Deve ser compromisso do funcionário agir de acordo com os padrões de conduta ética da 
Plantar nas relações com as comunidades e manter canal de diálogo permanente e aberto 
com aquelas onde a Plantar está presente.

A Plantar acredita que a responsabilidade socioambiental é parte integrante do seu negócio 
e tão importante quanto à qualidade de seus produtos e serviços. 

O envolvimento com os diversos públicos de interesse é realizado por intermédio do apoio 
e participação na execução de projetos e ações voltados à transformação e melhorias da  
sociedade e do ambiente em que a Plantar está inserida.

2.1.10

2.1.11

Privacidade do funcionário

Envolvimento político do funcionário

2.2

2.3

Acionistas 

Comunidade

2.3.1 Apoio a projetos socioambientais

A Plantar respeita o direito individual do funcionário de se envolver em assuntos cívicos e 
em movimento político, desde que fique explícito que age exclusivamente em seu próprio 
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A diretriz da Plantar para selecionar e apoiar projetos de desenvolvimento socioambiental 
tem como foco a geração de renda, a educação de crianças e adolescentes, em especial os 
que se encontram em situação de risco social e na conservação do meio ambiente.

A Plantar é comprometida com os princípios da livre concorrência. Faz parte das políticas 
da Plantar competir de forma vigorosa e honesta nos setores das indústrias e mercados 
onde opera, mas sempre de forma comprometida com a ética, respeitando as legislações 
pertinentes que regulam as transações comerciais e os aspectos fiscais, sociais, ambien-
tais e trabalhistas. 

As informações de mercado e de concorrentes, necessárias ao negócio, somente podem 
ser obtidas de forma legítima e por práticas transparentes, idôneas e íntegras. A Plantar não 
admite obtenção de informação de negócio por qualquer meio ilícito. Meio ilícito é consi-
derado aquele que seja ilegal ou antiético de acesso às informações sigilosas de clientes, 
fornecedores ou concorrentes.

Receber ou fornecer presentes ou gratificações especiais de ou para clientes, fornecedores, 
concorrentes pode caracterizar atitude antiética e ilegal que poderá causar danos aos negó-
cios e à imagem da Plantar.

É de sua responsabilidade garantir que o recebimento ou fornecimento de refeições, bebi-
das ou entretenimento não seja, de nenhuma forma, interpretado como tentativa de obter 
favorecimento especial em qualquer tipo de transação de negócio em nome da Plantar.

A Plantar não permite que seus funcionários aceitem presentes de clientes, fornecedores 
ou outro público de interesse, seja em dinheiro ou bens. Caso o funcionário receba algum 
presente em dinheiro ou bem, deverá comunicar imediatamente ao seu líder imediato, ao 
Gerente ou Analista de RH da unidade de negócio e providenciar a devolução do presente ao
remetente.

Não há restrição em receber ou fornecer brindes claramente identificados como promocio-
nais, com identificação da empresa e sem valor comercial significativo. Exemplos: caneta 
com logotipo da empresa e agenda.

É objetivo da Plantar contribuir para a criação de valor para seus clientes, por meio de 
atendimento às expectativas e desenvolvimento de soluções em produtos ou serviços, que 
também criem valor para a Plantar.

As demandas e requisitos apresentados pelos clientes devem ser considerados e avaliados 
e todos aqueles que forem acordados entre as partes deverão ser rigorosamente cumpridos.
A Plantar assegura relações transparentes nas suas transações comerciais e, para tanto, as 
informações sobre os produtos e serviços ofertados devem ser claras e verdadeiras. Dados 
técnicos e requisitos de segurança, saúde e meio ambiente deverão ser informados sempre 
que pertinentes.

É responsabilidade de cada funcionário da Plantar assegurar a confidencialidade das infor-
mações dos contratos de venda e informações sigilosas recebidas de clientes e parceiros 
de negócio.

A seleção de fornecedor da Plantar deve ser realizada por meio de critérios de avaliação cla-
ros e sem discriminação. A decisão e escolha de fornecedor deve possuir suporte técnico 
e econômico, não sendo permitido qualquer tipo de favorecimento. 

Quando possível, priorizar a escolha de fornecedores locais, desde que atenda todos os 
requisitos técnicos, econômicos, de qualidade e confiabilidade estabelecidos nos critérios 
do processo de seleção de fornecedor.

A Plantar espera de seus fornecedores transparência e idoneidade nas negociações e no 
fornecimento de produtos ou serviços, de acordo com os contratos firmados entre as partes, 
com descriminação correta dos produtos e serviços e com os cuidados necessários quanto 
à segurança, saúde e meio ambiente.

A Plantar repudia qualquer tipo de trabalho infantil e trabalho forçado e não manterá qualquer 
tipo de negócio com empresa que adote esta prática. Caso seja identificada a existência

2.4 Clientes e fornecedores

2.4.1

2.4.2

Competição nos negócios

Presentes e gratificações

2.4.3

2.4.4

Relacionamento com cliente

Relacionamento com Fornecedor
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desta prática em qualquer fornecedor, o contrato e as relações comerciais serão imediata-
mente encerradas.

É responsabilidade do funcionário da Plantar manter sigilo sobre os contratos firmados com 
fornecedores, assim como sobre qualquer tipo de informação sigilosa que venha a tomar 
conhecimento sobre o fornecedor.

A Plantar não permite o recebimento de presentes, gratificações, entretenimentos ou qual-
quer outra vantagem ou benefício de seus fornecedores atuais ou futuros fornecedores, 
que tenham como objetivo algum tipo de favorecimento. O recebimento de presentes e/ou 
brindes devem ser limitados àqueles de caráter promocional sem valor comercial e que não 
viole nenhuma lei, ou possa sugerir favorecimento e comprometa você individualmente e/
ou o Grupo Plantar.

A Plantar irá manter esforços para que todos os fornecedores observem as boas práticas 
de conduta presentes neste documento, incluindo, sempre que possível, nas cláusulas 
contratuais que formalizam a relação comercial entre as partes.

A Plantar não admite propaganda enganosa. As iniciativas de marketing de produtos e servi-
ços da Plantar são pautadas por respeito à legislação, à ética e normas específicas do setor.

Todos os cuidados em relação à propaganda, marketing e operações de vendas devem ser 
realizados de forma a assegurar, além dos resultados positivos, o nome e reputação da Plan-
tar. Aquele que, em nome da Plantar, tratar de informações, fatos, eventos e formalização de 
transações comerciais, de propaganda e marketing, deve ter consciência sobre os cuidados 
relacionados à responsabilidade sobre produtos, serviços prestados e outros materiais re-
lacionados à venda ou a compra, comunicar aos clientes da Plantar sobre qualquer tipo de 
perigo inerente aos produtos e serviços e, também, requerer e registrar informações sobre 
perigo e riscos inerentes a produtos, insumos e matérias primas adquiridas pela Plantar.

formalmente autorizadas.

Oferecimento de presentes ou entretenimento a representantes de sindicatos deve ser li-
mitado àqueles de caráter promocional sem valor comercial e que não viole nenhuma lei, 
ou possa sugerir favorecimento e comprometa você individualmente e/ou o Grupo Plantar.

É política da Plantar conduzir suas relações com os governos de acordo com padrões éti-
cos. Relações com governos são considerados todos os tipos de contatos necessários para 
a operação dos negócios, com os representantes das agências, departamentos e setores 
dos Governos Municipal e Estadual onde a Plantar mantém operações, assim como com os 
diversos órgãos do Governo Federal.

Você deve cooperar com todo representante legalmente instituído e formalmente identifica-
do de agências ou departamentos do governo, que solicite informação ou cooperação para 
a qual estejam cobertos por legislação pertinente. Agindo desta forma, a Plantar também 
estará garantindo seus direitos fundamentais. Sempre, antes de fornecer informações soli-
citadas, você deve consultar o responsável pela área sobre o assunto requisitado – Jurídico, 
Contábil, Fiscal, Financeiro ou Socioambiental para certificar-se de que está fornecendo a 
informação efetivamente solicitada e de forma correta.

Você deve solicitar apoio e orientação do setor Jurídico, quando tiver que fornecer qualquer 
informação às autoridades, para confirmar se há ou não a necessidade de estabelecer me-
canismos formais de confidencialidade sobre as informações fornecidas.

Antes de destruir qualquer informação da Plantar relacionada aos registros de operações 
trabalhistas, fiscais, contábeis, financeiras, operacionais, estoques, entre outras, você de-
verá certificar-se com o setor responsável por arquivo de documentos se pode ou não 
efetuar o descarte. Muitos documentos precisam ser arquivados por vários anos em função 
de legislação específica.

Oferecimento de presentes ou entretenimento a representantes de agências ou departamen-
tos de governos (municipal, estadual, federal) deve ser limitado àqueles de caráter promo-
cional sem valor comercial e que não viole nenhuma lei, ou possa sugeir favorecimento e

2.4.5 Marketing e vendas

2.5

2.6

Sindicato

Governo e partidos políticos

2.6.1 Relacionamento com governo

A Plantar respeita a livre associação, reconhece as entidades sindicais patronais e pro-
fissionais como representantes legais e busca o diálogo construtivo constante. O di-
álogo e negociações com estes parceiros devem ser feitas apenas pelas pessoas  
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comprometa você individualmente e/ou a Plantar.

Não efetuaremos nenhum tipo de pagamento buscando a facilitação de qualquer espécie, 
para que funcionários públicos agilizem as ações administrativas do governo ou promova 
outras intervenções a favor da empresa.

Não é prática da Plantar envolver-se com partidos políticos de forma direta ou indireta. 
A Plantar tem como princípio comunicar e buscar defender os interesses dos acionistas, 
conselheiros, diretores, funcionários e dos negócios da empresa de acordo com as leis e 
regulamentos existentes, sempre que houver qualquer situação que possa afetá-los nega-
tivamente.

A Plantar está aberta e comprometida com o diálogo público, e pode participar, com repre-
sentantes formalmente indicados, para o desenvolvimento e evolução de políticas, legisla-
ção e regulamentos públicos que sejam importantes e apropriados aos negócios da Plantar 
e políticas públicas que contribuam para a construção de uma sociedade melhor.
A empresa se compromete a cumprir e fazer cumprir a Lei das Eleições nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997.

Se você for contatado diretamente por algum representante da mídia, seja pessoalmente, 
por telefone ou por meio eletrônico, deverá encaminhar a solicitação para o responsável 
pela comunicação da empresa. Os funcionários não devem divulgar informações sigilosas 
e inverídicas sobre a Plantar em nenhuma circunstância.

O quadro com a relação das pessoas autorizadas consta em registro formalizado em norma 
interna da área de Comunicação. Sempre que necessário, consultar o quadro e encaminhar 
a solicitação ao responsável pela área, de acordo com o órgão externo.

Especialmente em eventual situação de crise de qualquer natureza – incidente interno, 
incidente externo, incidente ambiental, entre outros, exclusivamente o responsável pelo 
Departamento Jurídico ou a pessoa formalmente autorizada pela empresa poderá prestar 
informações à imprensa nestas situações, visando garantir a qualidade e transparência da 
informação de forma e no momento adequado.

O representante autorizado da Plantar para atendimento às demandas da mídia deve agir 
com integridade e transparência, em relação às informações que podem ser prestadas e 
também posicionar-se de forma clara em relação ao não fornecimento de informações de 
caráter estratégico e confidencial que afetam os resultados de negócios e interesses da 
Plantar.

A empresa e todos os seus funcionários e fornecedores devem cumprir e fazer cumprir a Lei 
12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilidade administrativa e ci-
vil das empresas pela prática de atos contra a administração pública, nacional e estrangeira. 

2.6.2

2.6.3

2.7.1

Envolvimento político

Responsabilidades conforme a Lei 12.846/13

Relações com a imprensa e meios de comunicação

2.7 Meios de comunicação

A Plantar reconhece a importância da atuação da mídia, respeita a liberdade de imprensa e 
procura agir de forma coerente e transparente para o fornecimento de informações idôneas 
acerca dos negócios e interesses da empresa. Somente pessoas autorizadas pela direção da 
Plantar poderão fornecer qualquer tipo de informação sobre os negócios da Empresa para 
qualquer meio de comunicação externa.
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Meio 
Ambiente

Propriedades e 
Informações da 
Plantar

3

4
3.1

4.1

3.2

Política interna

Registros, controles contábeis e ffi inanceiros

Responsabilidade por crimes ambientais conforme Lei 
9.605/98

É política da Plantar administrar todos os negócios de maneira economicamente viável, 
socialmente responsável e ambientalmente sustentável, observando as leis e regulamentos 
relativos ao meio ambiente.

É exigido que você tenha consciência ambiental em relação às atividades que executa e que 
conduza as atividades respeitando e cumprindo adequadamente as diretrizes e procedimen-
tos internos, as leis e regulamentos relativos à preservação do meio ambiente.

Se na execução de suas atividades, dentro ou fora das instalações da Plantar, agindo em 
nome da empresa ou mesmo em qualquer situação que você possa enxergar a possibili-
dade de dano ambiental ou deparar com qualquer acidente de cunho ambiental, deverá 
comunicar prontamente ao seu superior imediato e à Comissão de Ética. 

São exemplos de acidentes e danos ao meio ambiente: vazamento de produtos químicos, 
emissões ilegais de gases, corte de vegetação não autorizada de forma legal e oficial, 
agressão às áreas de preservação ambiental permanente existentes dentro das propriedades 
da Plantar, agressão à fauna e a flora, caça e pesca ilegal, entre outros.

Provocar danos ao meio ambiente de forma intencional, por negligência ou descumpri-
mento dos procedimentos previstos em suas responsabilidades, estará sujeito o infrator as 
sanções trabalhistas e também a sanções criminais previstas na legislação ambiental em 
qualquer das esferas municipal, estadual e federal. 

Caso você tenha dúvida se é ou não uma situação de agressão ao meio ambiente, você 
deve procurar imediatamente informação e esclarecimento com seu líder imediato ou com 
o responsável pelo setor de Meio Ambiente ou Jurídico da empresa. 

A Plantar prima pela sustentabilidade e pelo cumprimento das normas de cunho ambiental 
e, por isso, reconhece serem inadmissíveis os atos contrários à proteção do meio ambiente. 

É de suma importância saber que a responsabilidade por crimes ambientais recai sobre 
todos aqueles que tiveram participação no evento ou foram omissos nos seus atos, res-
pondendo na medida de sua culpabilidade. É o que prevê o artigo 2º da Lei de Crimes 
Ambientais – Lei 9.605/98.

A Plantar mantém os registros de todas as transações contábeis e financeiras de acordo 
com os princípios contábeis e legais. A manutenção acurada de registros estende-se tam-
bém para todos os demais processos não financeiros das operações e ativos da empresa.

A Plantar mantém um departamento de auditoria interna com o objetivo de certificar e ga-
rantir o cumprimento de todos os procedimentos previstos nas Instruções de Trabalho rela-
cionadas às áreas administrativas. Adicionalmente, a Plantar contrata uma auditoria externa
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independente com o objetivo de avaliar a adequação das práticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, de forma a garantir que 
suas demonstrações financeiras estejam livres de distorções relevantes.  

Gerar intencionalmente registros incorretos ou falsos sobre qualquer tipo de operação ou 
transação, ou ainda, ocultar qualquer operação realizada nos negócios da Plantar é inacei-
tável e sujeito às sanções cabíveis.

Todos os compromissos assumidos e pagamentos devem seguir os procedimentos descri-
tos nas Instruções de Trabalho do Departamento Financeiro e Suprimentos.

Todos os bens e propriedades, incluindo a marca Plantar, imóveis, veículos, máquinas, 
equipamentos, implementos, ferramentas, sistemas, tecnologia patenteada, dados, infor-
mações, recursos financeiros e processos são de uso exclusivo para os negócios da em-
presa. É responsabilidade do funcionário zelar pelo patrimônio do Grupo Plantar colocado 
à sua disposição.

Não é permitida a utilização de qualquer recurso físico, financeiro ou intelectual de proprie-
dade da Plantar para uso ou benefício pessoal do funcionário, bem como retirar ou omitir 
a retirada, não autorizada de qualquer ativo (imóveis, veículos, máquinas, equipamentos, 
implementos, ferramentas, sistemas, tecnologia patenteada, dados, informações, proces-
sos, recursos financeiros) das dependências da Plantar.

Os atos de alterar, destruir, vender, doar, emprestar, ceder em comodato ou alugar, qual-
quer recurso ou bem da Plantar, somente poderão ser realizados depois de verificadas as 
responsabilidades de seu cargo e após a aprovação de nível hierárquico superior, por meio 
dos sistemas e mecanismos formais estabelecidos nos procedimentos internos.

A Plantar mantém programas de doações para assistência a entidades formalmente consti-
tuídas, sem fins lucrativos, selecionados pela empresa, que focam a educação e formação 
de crianças e adolescentes, especialmente as entidades que assistem crianças e adoles-
centes em situação de risco social.

Doação às entidades faz parte do plano orçamentário anual e a autorização e liberação para

qualquer tipo de doação (financeira, material, equipamento, madeira, produto, entre outros) 
somente pode ser realizada por Diretor ou pessoa formalmente autorizada.

Os recursos de comunicação e informática disponibilizados pela Plantar para os funcioná-
rios devem ser utilizados para o bom desempenho das atividades. 

Os sistemas de informática e telecomunicação não são totalmente seguros, podem estar 
sujeitos a interceptação e permitir acesso externo indevido à rede de computadores, dados 
e informações da Plantar. Qualquer mensagem enviada via correio eletrônico poderá ser 
impressa ou distribuída a terceiros pelo destinatário, sem o controle do remetente; desta 
forma, é de responsabilidade de cada funcionário o cuidado e zelo na troca de informações.

Informação estratégica ou privilegiada é aquela que pode gerar algum tipo de alteração 
no valor ou na reputação da Plantar, que não é de conhecimento público, ou deve ser de 
conhecimento restrito. 

Informações estratégicas ou privilegiadas podem incluir, entre outras: planos de expansão, 
fusões e aquisições, parcerias de negócio com outras empresas, alterações na estrutura so-
cietária, informações sobre resultados financeiros de negócio, fechamento de contratos de 
venda a clientes, contratos de compras de fornecedores, dividendos pagos a acionistas, al-
terações  importantes na estrutura gerencial sênior ou da diretoria, suspensão de operação 
temporária ou definitiva de unidade de negócio, tecnologia em desenvolvimento interno, 
preços de produtos ou serviços, custos operacionais, processos operacionais, entre outras.

Em seu cargo e área de responsabilidade você poderá ter conhecimento de informação 
estratégica ou privilegiada. Entretanto, não é permitido fornecer para qualquer pessoa ou 
empresa, no meio interno ou externo, informações privilegiadas da Plantar, sem que se 
esteja formalmente autorizado. 

O mesmo critério se aplica ao manuseio de informações privilegiadas relativas a clientes, 
fornecedores ou outro público de interesse, caso você possua este tipo de informação.

A comunicação não autorizada de informação privilegiada é passível de sanções de natureza 
trabalhista, civil e criminal.

4.2

4.3

4.4

4.5

Uso de bens, direitos, propriedades e recursos f

Doações

Informações privilegiadas

Recursos de comunicação, informática, e-mail e internet

inanceiros
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Você é responsável pela manutenção e segurança dos dados, informações e arquivos sob 
sua responsabilidade em função de seu cargo, e por todos os dados e informações da 
empresa que enviar a terceiros. 

Instalar software ou sistemas aplicativos em computador ou notebook da Plantar somente 
pode ser realizado pela equipe de TI (Tecnologia de Informação), ou pelo funcionário quan-
do tiver autorização prévia e formal da área de TI (Tecnologia de Informação).

Ao enviar mensagem por e-mail (correio eletrônico) deve-se ter o devido cuidado, preo-
cupação, precaução e ética, da mesma forma que deve tomar cuidado com mensagens e 
documentos enviados em meio físico. A responsabilidade pelo envio de informações é do 
remetente e ele deve cuidar e avaliar, antes de remeter qualquer e-mail ou informação, se 
o conteúdo é sigiloso e de propriedade exclusiva da empresa, cabendo definir, antes de 
encaminhar a mensagem, com o seu líder imediato, a viabilidade ou não de transmitir a
mensagem.

Não é permitido criar, copiar, manter ou transmitir pelo computador, notebook ou celular 
da Plantar textos, documentos, fotos ou filmes que violem os princípios éticos da empresa. 
Podem ser considerados como impróprios, entre outros: qualquer tipo de discriminação 
racial, pornografia, pedofilia, propagandas político-partidárias, ataques de qualquer forma a 
governos, empresas ou pessoas.

A senha de acesso aos sistemas é de uso pessoal exclusivo, não sendo permitida a conces-
são a terceiros, mesmo que seja um colega de trabalho.

O Grupo Plantar sempre irá utilizar de perfis oficiais e autorizados em redes sociais; desta 
forma, não se responsabilizará por informações e opiniões de funcionários e terceiros pu-
blicadas em redes sociais não oficiais.

Não são permitidas fotografias e/ou filmagens nas dependências internas da empresa, bem 
como em suas áreas próprias e/ou arrendadas, salvo com autorização expressa do ge-
rente responsável pelo departamento e/ou unidade de negócio. Também não é permitido 
divulgar na web ou em qualquer outro meio de comunicação imagens, vídeos, textos ou 
outros documentos de propriedade da empresa ou que ela seja mencionada sem que antes 
obtenha autorização do seu líder. Deve-se ter ciência de que a publicação ou repasse de 
informações sigilosas ou de propriedade da empresa pela web pode ser considerado crime 
cibernético passível de responsabilização criminal (Lei 12.737/12 – Tipificação Criminal 
de Delitos Informáticos).

Os arquivos e informações armazenadas nos computadores, inclusive no e-mail de domínio

da empresa, são considerados de propriedade da Plantar, e não de propriedade do funcio-
nário.

A Plantar procura proteger suas propriedades intelectuais e respeita a propriedade inte-
lectual de terceiros. Propriedade intelectual inclui a marca Plantar, patentes, tecnologias 
desenvolvidas internamente em qualquer de seus negócios por meio de recursos próprios 
ou contratados especificamente para este fim. As propriedades intelectuais da Plantar são 
consideradas como ativos valiosos para a sustentabilidade do negócio.

A marca Plantar e/ou logotipo somente poderão ser utilizados para realização de negócios 
da empresa, não podendo ser liberados para clientes, fornecedores ou outro parceiro de 
negócio, sem prévia autorização do responsável pela área de comunicação externa.

Ao realizar contratos com terceiros em nome da Plantar, dentro de suas responsabilidades, 
que envolva informação confidencial ou outro tipo de propriedade intelectual, você deve 
assegurar a existência de contrato ou cláusula de confidencialidade entre as partes.

A Plantar não permite ao funcionário usar ou distribuir de qualquer forma, marca, infor-
mações estratégicas confidenciais e propriedade intelectual de clientes, fornecedores ou 
parceiros comerciais da Plantar, que eventualmente seja de seu conhecimento.

4.6 Propriedade intelectual
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Consequências 
dos atos 
indisciplinares

Monitoramento da 
aplicação do 
Código de Conduta 
e Denúncia

5 6

A criação de normas internas e procedimentos padrão direcionam as ações de todos en-
volvidos de forma a buscar um convívio harmônico e consentâneo com os princípios da 
empresa e de acordo com a legislação brasileira.

Em razão disso e por existir regras internas a serem observadas, além de uma legislação 
ampla que traça as normas de conduta dos indivíduos, é que o descumprimento às regras 
internas ou aquelas sancionadas pelo Governo não será tolerado pela Plantar.

Poderão ser utilizadas as seguintes punições:
   1- Advertência verbal
   2- Advertência por escrito
   3- Suspensão
   4- Demissão sem justa causa
   5- Demissão por justa causa

Justa causa é todo ato faltoso do funcionário que faz desaparecer a confiança e a boa-fé 
existentes entre as partes, tornando indesejável o prosseguimento da relação empregatícia. 
Os atos faltosos do funcionário que justificam a rescisão do contrato pelo empregador tanto 
podem referir-se às obrigações contratuais como também à conduta pessoal do funcionário 
que possa refletir na relação contratual. Os atos que constituem justa causa estão elencados 
no artigo 482 da CLT.

O Conselho de Administração aprovou o Código de Conduta e determinou a constituição 
de uma Comissão de Ética que tem a responsabilidade de assegurar a correta implantação, 
comunicação e assimilação das diretrizes deste Código por todos os públicos de interesse, 
interno e externo. Também faz parte das atribuições da Comissão auditar a aplicação, avaliar 
e investigar denúncias e fatos concretos de violação das suas diretrizes e/ou outras políticas 
específicas da Plantar.

A Comissão de Ética será composta por três representantes das empresas do Grupo Plantar. 
Um 4º e 5º representantes serão convidados para tratar dos assuntos específicos da unida-
de de negócio ao qual estão ligados, sendo estes um Diretor e um Conselheiro.

As responsabilidades desta Comissão incluem as seguintes atribuições:
   - Criar regimento interno para estabelecer o seu funcionamento;
   - Estabelecer e monitorar programa de implantação e treinamento de todos os funcioná-
rios sobre o Código de Conduta, assegurando o acesso, comunicação e entendimento de 
todos;
  - Estabelecer critérios e forma de comunicação com clientes, fornecedores e parceiros  de

6.1

6.2

6.3

Aprovação do Código de Conduta

Composição da Comissão de Ética 

Responsabilidade da Comissão de Ética 
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negócio;
   - Conduzir investigação de caso evidenciado de violação ou de denúncia de possível 
violação das diretrizes deste Código de Conduta e recomendar ações ou sanções cabíveis, 
quando pertinentes;
   - Reportar casos de violação do Código de Conduta aos Diretores e Conselho de Admi-
nistração;
   - Avaliar e propor atualização e melhorias ao Código de Conduta.

Caso você tenha alguma dúvida sobre as diretrizes contidas neste Código de Conduta, ou 
conhecimento de fatos que possam estar em desacordo com as diretrizes do Código, você 
deve comunicar ao seu líder imediato ou à Comissão de Ética.

Poderá também utilizar o canal de comunicação via internet para denúncias conforme en-
dereço abaixo:

codigodeconduta@grupoplantar.com.br

A Plantar buscará proteger o anonimato de qualquer funcionário ou terceiro que comunique 
suspeita de comportamento em desacordo com as políticas, regulamentos ou Código de 
Conduta da Plantar. Todo funcionário que agir de boa fé, informando possíveis violações, 
estará resguardado de represália, punição ou outra consequência negativa em seu emprego, 
em função de tal denúncia.

6.4 Denúncia e dúvidas

Declaro que recebi o Código de Conduta do “Grupo PLANTAR” impresso, participei 
de treinamento específico sobre o mesmo na presente data e me comprometo a 
cumpri-lo integralmente.

           -----------------------------------------------------------
cidade e data

----------------------------------------------------------
   assinatura

-----------------------------------------------------------
       nome por extenso

-----------------------------------------------------------
CPF

------------------------------------------------------------- 
Nome da Empresa



Av. Raja Gabaglia, 1380 - Gutierrez
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www.plantar.com.br




