
CÓDIGO
DE ÉTICA

CONDUTA&



01



CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

ÍNDICE

02

CAPÍTULO I - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE SUA ABRANGÊNCIA
1. Finalidade ...................................................................................................................................... 

2. Missão, Visão e Valores .............................................................................................. Págs. 06, 07, 08

CAPÍTULO II - DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES DEFENDIDOS
   POR NÓS
1. Considerações gerais ...............................................................................................................

2. Refutação do trabalho infantil ..............................................................................................

3. Discordância o trabalho compulsório ................................................................................

4. Combate ao assédio moral, sexual e as práticas de discriminação .........................

5. Diversidade de gênero e a igualdade de oportunidades ...........................................

6. Segurança e saúde no ambiente de trabalho ................................................................. 

CAPÍTULO III - DAS ORIENTAÇÕES DE CONDUTA AO COLABORADORES
1. Políticas de Segurança da Informação ...............................................................................

2. Con�dencialidade de informações ......................................................................................

3. Relacionamento interno ..........................................................................................................

4. Preservação da imagem ..........................................................................................................

5. Uso de uniformes, crachá e equipamentos de segurança ..........................................

6. Uso de bens e patrimônios da Empresa ............................................................................

CAPÍTULO IV - DOS COMPORTAMENTOS E PADRÕES ÉTICOS
1. Combate a corrupção ..............................................................................................................

2. Con�ito de interesses ...............................................................................................................

3. Contratação de parentes .........................................................................................................

4. Brindes, presentes e outras cortesias .................................................................................

5. Relacionamento e contratações de fornecedores, prestadores de serviços,

  parceiros e outros com interesse comercial ......................................................................

Pág. 05

Pág. 10

Pág. 10

Pág. 10

Pág. 10

Pág. 10

Pág. 11

Pág. 13

Pág. 13

Pág. 13

Pág. 14

Pág. 14

Pág. 15

Pág. 17

Pág. 17

Pág. 17

Pág. 17

Pág. 18



Pág. 20

Pág. 20

Pág. 20

Pág. 20

Pág. 20

Pág. 20

Pág. 22

Pág. 24

Pág. 25

CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

ÍNDICE

03

CAPÍTULO V - RELACIONAMENTOS EXTERNOS
1. Relacionamentos com clientes...................................................................................................

2. Relacionamentos com fornecedores .......................................................................................

3. Relação com autoridades e agentes públicos .......................................................................

4. Preservação do meio ambiente ..................................................................................................

5. Atuação na comunidade ...............................................................................................................

6. Relação com os órgãos de imprensa e comunicação .........................................................

CAPÍTULO VI - DO DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA
    E NORMAS INTERNAS                                                          ..........................                                                                                           

CAPÍTULO VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS         .......................................................................

CAPÍTULO VIII - TERMOS DE COMPROMISSO         .............................................................



CAPÍTULO I
DA APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE ÉTICA
E DE SUA ABRANGÊNCIA

04



CAPÍTULO I - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE SUA ABRANGÊNCIA

1. Finalidade 
 

 O presente Código de Conduta e Ética apresenta um direcionamento para as atividades 

organizacionais e colaborativas do Frigorí�co Avícola Votuporanga Ltda. Com o objetivo de 

tornarem claras todas as diretrizes adotadas e comportamentos esperados, torna-se público 

expondo, a seguir, assuntos relevantes para o clima organizacional da Empresa e a valorização 

do seu principal ativo, seus colaboradores.

 A empresa Frango Rico cumpre com extremo vigor as legislações vigentes e inerentes ao 

seu ramo de atividade, embasado em valores da Empresa (Capítulo I, item 2). A aplicação de 

condutas desse Código é essencial para o aprimoramento ético e moral da Empresa, ressalta-

-se que os tópicos aqui abordados não são taxativos: isso signi�ca que não estão exempli�ca-

das todas as situações possíveis de se regulamentar. É de extrema importância o conhecimen-

to das orientações aqui relacionadas para a atuação e�ciente da Empresa.  

 Vale destacar, ainda, a relevância da aplicação ampla e irrestrita do presente Código, bem 

como o dever de todos no conhecimento das normas aqui estabelecidas. Assim, é imprescindí-

vel que todos colaboradores tomem ciência das diretrizes expostas, colaborando para o bom 

funcionamento das atividades laborativas. Portanto, �ca clara a �nalidade deste Código de 

esclarecer a necessidade de trabalhar com padrões morais e éticos elevados, considerando 

sempre a Missão, a Visão e os Valores discutidos ao longo do Código.

CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA
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CAPÍTULO I - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE SUA ABRANGÊNCIA

2. Missão, Visão e Valores
 

 Desde o início de suas operações no ano de 1987, a Empresa pauta suas atividades em 

um sólido pilar ético e e�ciente, construído sobre Missão, Visão e Valores bem de�nidos.

 Nossa Missão consiste em oferecer foco absoluto nas atividades da Empresa, buscando 

a satisfação dos clientes e colaboradores, além da robustez nos negócios com nossos fornece-

dores e parceiros, proporcionando produtos de qualidade e con�ança. Tudo isso com atuação 

sempre pautada na responsabilidade socioambiental aliada ao cumprimento de todas obriga-

ções legais e econômicas. 

CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA
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CAPÍTULO I - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE SUA ABRANGÊNCIA

 Nossa Visão está lançada no objetivo de ser referência no setor alimentício, fortalecendo 

cada vez mais a marca, e sempre visando oferecer aos consumidores produtos de qualidade 

incomparável.

CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA
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CAPÍTULO I - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE SUA ABRANGÊNCIA

 Nossos Valores estão pautados no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável, 

sempre atentos aos seguintes valores:

• Integridade | Proceder com con�ança, qualidade, honestidade, ética, sinceridade, trans-

parência e justiça frente a todas as condutas da Empresa.

• Simplicidade | Fomentar o aprendizado contínuo, a humildade nas relações interpesso-

ais e o incentivo ao espírito empreendedor e de equipe.

• Sustentabilidade | Promover o respeito ao meio ambiente, seguindo todas as normas 

previstas pelos órgãos competentes, com a �nalidade de promover o desenvolvimento 

sustentável.

• Respeito aos valores humanos | Oferecer condições adequadas de trabalho aos colabo-

radores, respeitando as diferenças e individualidades e impedindo qualquer discriminação no 

ambiente de trabalho.

• Segurança no trabalho | Investir em Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) e Equi-

pamentos de Proteção Coletiva (E.P.C.), para assegurar aos colaboradores os mais e�cientes, 

seguros e adequados meios de execução nas suas funções. 

• Responsabilidade social | Apoiar a cultura e o desenvolvimento social, com ações 

positivas, tanto para a comunidade interna quanto externa.

CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA
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CAPÍTULO II - DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES DEFENDIDOS POR NÓS

Considerações Gerais  

 Acredita que o sucesso de sua marca, a qualidade dos produtos oferecidos e um ambiente de 

trabalho e�ciente somente serão alcançados, se a atividade empresarial estiver alinhada em 

defender compromissos pautados na dignidade da pessoa humana, na valorização do colabora-

dor e no comprometimento com responsabilidades sociais. Para isso:

1. Refutação do trabalho infantil | A Empresa Frango Rico despreza qualquer �guração de 

trabalho infantil, respeitando as disposições legais vigentes conforme o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.060/1990). É valioso que todos os líderes e gestores tenham consciência sobre 

a proteção integral da criança e adolescente.

2. Discordância ao trabalho compulsório | Seguindo as diretrizes da Constituição Federal e 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a empresa Frango Rico reforça o valor social do traba-

lho. Em hipótese alguma será admitido o trabalho forçado, compulsório ou jornadas laborais 

contra as disposições legais em vigor. Assim, zelar pela aplicação de corretas diretrizes nas jorna-

das de trabalho é um compromisso �rmado pela Empresa para garantir a qualidade de vida dos 

nossos colaboradores.

3. Combate ao assédio moral, sexual e as práticas de discriminação | A Empresa Frango 

Rico repudia quaisquer atitudes que possam �car caracterizadas como assédio moral, sexual ou 

atos discriminatórios. Para garantir um ambiente de trabalho justo, equilibrado, saudável e e�cien-

te repudia toda e qualquer manifestação de intolerância de raça, credo, sexual, política, de opinião 

e quaisquer ações que possam gerar constrangimento físico, psíquico e/ou moral para nossos 

colaboradores. Firma, com isso, a responsabilidade em garantir um ambiente igualitário para 

desenvolver funções com excelência, alinhando, assim, essas diretrizes com a Missão, a Visão e os 

Valores pautados.

4. Diversidade de gênero e a igualdade de oportunidades | A empresa Frango Rico conside-

ra a relevância da diversidade de gênero, respeitando todos os movimentos e lutas atinentes ao 

assunto, assegurando sempre o direito de igualdade e de oportunidades para todos os colabora-

dores, sem discriminação ou preconceito. Entende que uma Empresa com diversos per�s se torna 

mais rica em talentos e o respeito às diferenças proporciona um ambiente mais agradável e produ-

tivo. Tem o compromisso de desenvolver o tratamento justo e imparcial dentro e fora da Empresa.

CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA
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CAPÍTULO II - DOS COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADES DEFENDIDOS POR NÓS

5. Segurança e saúde no ambiente de trabalho | A empresa assume o compromisso e a 

responsabilidade de cuidar da saúde e da segurança de todos os colaboradores, proporcionando 

um ambiente de trabalho seguro, seguindo as medidas preventivas constantes em legislação 

especí�ca. Para que se prevaleça a proteção da vida, da saúde e da integridade física e psicológica 

é importante que todos estejam comprometidos com as regras internas impostas pelo departa-

mento responsável - SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho):

a) Realizar as atividades respeitando normas internas;  

b) O uso dos EPI ’s fornecidos pela empresa é obrigatório;

c) É importante observar o ambiente de trabalho e se identi�cadas possíveis situações de risco 

é imprescindível que se comunique o responsável pela área;

d) Dada a ocorrência de acidente de trabalho é de responsabilidade do colaborador acidenta-

do garantir a comunicação do fato, caso seu superior e a equipe da SESMT não tenham conheci-

mento. Quando for acidente de trajeto, o funcionário deverá, obrigatoriamente, registrar um Bole-

tim de Ocorrência e apresentá-lo até o dia seguinte na Empresa.  

e) É proibido fumar, consumir bebidas alcoólicas e drogas ilícitas ou estar sob efeito dessas no 

horário e no ambiente de trabalho.  

f ) É proibida a utilização e porte de armas no local de trabalho bem como nas dependências de 

toda Empresa.  

g) Todos os colaboradores que adentrarem às dependências da Empresa deverão estar unifor-

mizados.  

h) A Empresa Frango Rico preza pela saúde e integridade física de cada um de seus colaborado-

res e o departamento SESMT cumpre a legislação que lhe diz respeito, estando presente durante 

todo expediente produtivo da Empresa, a �m de evitar ou minimizar riscos de acidente de traba-

lho e doenças ocupacionais. 
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III - DAS ORIENTAÇÕES DE CONDUTA AOS COLABORADORES 

1. Políticas de Segurança da Informação | A empresa Frango Rico preza por resguardar 
seus interesses, oferecendo serviços e recursos de rede com altas qualidade e disponibilidade. 
Para isso a Empresa Frango Rico através de seu Departamento de Tecnologia criou uma Política 
de Segurança que está acessível em todos os computadores com a �nalidade de informar cada 
usuário o que é ou não é permitido. Ao “logar” o sistema interno da Frango Rico, o colaborador 
terá acesso a esta política. Todo colaborador que tem acesso ao sistema da Empresa deverá ter 
total consciência de todas as regras de uso dos sistemas integrados. 

a) Encontra-se disponível no computador de cada colaborador que faz uso do sistema, a 
partir de sua contratação, por meio de seu usuário (que deve ser individual e intransferível) a 
política de cadastro de senhas, de utilização de internet e intranet, utilização de mensageiros 
instantâneos, utilização de celulares corporativos e de e-mail, de utilização das estações de 
trabalho e da rede. É de responsabilidade de seu superior, transmitir as informações e regras 
contidas na Políticas de Segurança da Informação e Utilização de Recursos da Rede Frango 
Rico.

b)  Além do mais, o Departamento de Recursos Humanos recolherá a assinatura, em devido 
Termo de Consentimento, de todos aqueles que têm acesso ao Sistema, certi�cando-se do 
total conhecimento e concordância com as normas de segurança da informação preestabele-
cidas.

2. Con�dencialidade de informações | Não é permitida a divulgação de qualquer tipo de 
informação con�dencial a terceiros sem autorização da área responsável. É importante ressal-
tar a importância e a necessidade do colaborador, quando estiver em local público ou privado 
fora do ambiente de trabalho, agir com discrição e sigilo a respeito de assuntos referentes às 
funções desempenhadas, e assuntos pro�ssionais discutidos na Empresa, sempre zelando pela 
sua boa imagem pessoal e pro�ssional. 

3. Relacionamento interno | É de responsabilidade de todas as lideranças conhecer na 
íntegra o presente Código de Ética e Conduta. O líder deve ser exemplo de comportamento 
ético e estar alinhado com a Missão, a Visão e os Valores da Empresa. A empresa Frango Rico 
considera que o ambiente de trabalho deve conter sempre o mais alto nível de integridade, em 
qualquer ambiente ou qualquer atividade realiza, sendo obrigação de todos os colaboradores 
cumprir e fazer cumprir os princípios deste Código, bem como os procedimentos internos da 
Empresa. Os colaboradores têm ao seu dispor o Departamento de Recursos Humanos, que 
deverá auxiliá-los em caso de dúvidas a respeito do conhecimento, disponibilidade e cumpri-
mento do referido Código. 
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III - DAS ORIENTAÇÕES DE CONDUTA AOS COLABORADORES 

4.  Preservação da imagem | A empresa preza pela integridade da imagem dos seus 
colaboradores, de sua marca e dos seus produtos, para isso é estritamente necessário seguir 
algumas diretrizes:          

● Fica expressamente proibido o uso de uniforme e crachá em ambiente externo que possa 
denegrir a imagem da Empresa. 

● O colaborador que estiver fazendo uso de crachá, uniforme ou qualquer tipo de identi�-
cação que remeta sua imagem ao nome da Empresa e envolver-se em discussões políticas, 
disseminação de “fake news”, vias de fato, casos policiais, cenas de crime, embriaguez ou qual-
quer outro ato que atente contra a moral e os bons costumes, poderão ser penalizados com 
advertência verbal, escrita, suspensão ou demissão, conforme avaliação de seus superiores e 
Departamentos responsáveis. 

● É importante que cada colaborador avalie se ao emitir uma opinião de caráter pessoal, 
não está comprometendo os valores e princípios da Empresa.

● O uso de redes sociais e quaisquer outros meios de comunicação e aplicativos digitais de 
caráter pessoal não devem e não podem envolver o nome Frango Rico, salvo com expressa 
autorização da Empresa.

● É expressamente proibido o uso de máquinas fotográ�cas, de �lmagem ou qualquer 
outro tipo de registro de imagem e som do ambiente de trabalho, dos meios de produção, 
maquinários, frota, colaboradores, por exemplo, salvo com expressa autorização da Empresa. 

5. Uso de uniformes, crachá e equipamentos de segurança | A exclusiva �nalidade de 
garantir um local de trabalho seguro, na responsabilidade de zelar pelo bem-estar de seus 
colaboradores, exige-se: 

● O uso de uniforme, EPI, EPC e crachá de identi�cação de maneira adequada à �nalidade 
a que se destina;

● Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) serão de uso obrigatório e indispensável 
conforme a exigência de cada ambiente de trabalho.

● O crachá, que tem por �nalidade identi�car cada colaborador individualmente, é de uso 
obrigatório nas dependências da Empresa e deverá ser utilizado, junto ao uniforme, em local 
visível. 
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO III

CAPÍTULO III - DAS ORIENTAÇÕES DE CONDUTA AOS COLABORADORES 

6. Uso de bens e patrimônios da Empresa | Todos os bens e patrimônios da Empresa 
devem ser zelados e utilizados com responsabilidade e consciência:

● Os veículos devem ser utilizados somente para �ns pro�ssionais, e o colaborador deverá 
seguir rigorosamente as leis de trânsito e Regulamentos Internos do Setor de Transporte da 
Empresa.

 Equipamentos, aparelhos eletrônicos, cartões corporativos, sistemas e todos ativos e 
passivos da empresa devem ser utilizados pelos colaboradores a quem lhes foram con�ados, 
sem que ocorra apropriação indébita de qualquer patrimônio em benefício próprio ou prática 
que possa prejudicar a Frango Rico.
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV - DOS COMPORTAMENTOS E PADRÕES ÉTICOS 

1. Combate à corrupção | Repudia-se toda e qualquer forma de corrupção, fraude, subor-
no, extorsão, favorecimento, propina, troca de favores, dentre outras ações ilícitas ou imorais, 
com fornecedores, clientes, colaboradores ou qualquer outra pessoa que possa ter contato 
direta ou indiretamente com atividades e informações da Empresa. Lembra-se que a con�an-
ça, a honestidade e a integridade, dentre outros, são valores essenciais e primordiais para se 
fazer parte da Equipe Frango Rico. Agir com boa fé é fundamental no dia a dia, e a empresa 
Frango Rico adota a postura de tolerância zero quando identi�cado qualquer ato ilícito, em 
suas dependências, sendo por colaboradores, parceiros, fornecedores, ou qualquer outro que 
esteja envolvido na operação. Caso ocorra, é fato de que serão aplicadas as devidas punições. 

2. Con�ito de interesses | Fica caracterizado o con�ito de interesses, quando um colabora-
dor agir com interesse pessoal extrapro�ssional com a intenção de obter qualquer tipo de 
benefício ou vantagem, para si ou para outrem, em desacordo com os Valores da Empresa e 
padrões éticos, morais e de bons costumes, bem como agir ilicitamente dentro ou fora do 
ambiente de trabalho de forma a prejudicar a Empresa, direta ou indiretamente, sendo tais 
atitudes passíveis de sanções tal como a penalização com advertência verbal, escrita, suspen-
são ou demissão, conforme avaliação de seus superiores e Departamentos responsáveis. 

3. Contratação de parentes | É permitida a contratação de parentes, bem como relaciona-
mentos afetivos entre os colaboradores, desde que não haja subordinação hierárquica entre os 
mesmos, caso ocorra é necessário a análise e aprovação da diretoria. É imprescindível que o 
respeito ao próximo seja preservado e que nenhuma relação seja motivo de constrangimento 
no ambiente de trabalho.

4. Brindes, presentes e outras cortesias | Todo e qualquer brinde, presente ou cortesia 
recebidos pelo colaborador deverão ser apresentados ao seu líder imediato, cabendo ao 
gestor de cada departamento analisar o aceite ou não, podendo esse brinde ser dividido entre 
o setor, ser autorizado a apoderação individual ou ainda ser encaminhado para a Diretoria. 
Caso reprovado, será devolvido a quem ofertou, acompanhado de agradecimentos e justi�ca-
tivas. As negociações da empresa Frango Rico e todos os processos nela realizada, deverão ser 
feitas exclusivamente com �nalidades comerciais defendendo os objetivos da Empresa, nunca 
devem ser motivadas por favorecimentos pessoais. 
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO IV - DOS COMPORTAMENTOS E PADRÕES ÉTICOS 

5. Relacionamento e contratações de fornecedores, prestadores de serviços, parceiros 
e outros com interesse comercial | A contratação de terceiros deverá ser feita com base na 
qualidade, prazo de entrega, con�abilidade e preços competitivos de acordo com a necessida-
de da empresa Frango Rico. As cotações deverão ser realizadas sem qualquer tipo de favoritis-
mo ou preferência. 

a) É essencial que todos os fornecedores, sendo eles produtos, prestadores de serviços, 
integração ou terceirização estejam em conformidade com as legislações de suas atividades, 
bem como toda norma trabalhista, comportamentos éticos e práticas sustentáveis. Sempre 
que o prestador de serviço for manter equipe trabalhando na Empresa é exigido que se entre-
gue toda documentação trabalhista dos colaboradores em prestação de serviço terceirizada 
ao Departamento Pessoal.

b) No caso de terceiros, fornecedores, prestadores de serviços ou qualquer outro que 
estiver nas dependências da Empresa, é obrigatório que estejam uniformizados ou vestindo o 
colete entregue na portaria da empresa Frango Rico para que sejam visualmente identi�cados.

c) A entrada dos prestadores de serviço na Empresa será feita pelo portão eletrônico indivi-
dual da portaria, com o devido registro de presença e identi�cação, mediante apresentação de 
documento o�cial com foto.

d) A entrada de veículos utilizados por terceiros será feita pelo Portão A da Portaria 1, 
mediante a identi�cação do condutor e registro da placa do veículo. Todo e qualquer veículo, 
de colaboradores ou terceiros, deverá respeitar os limites de velocidade sinalizados, não ultra-
passando 20 km/h.

e) Cabe ao gerente responsável pela contratação de terceiros, que usaram ou usarão o 
alojamento, informar ao RH sobre a permanência na Empresa, o uso das instalações, a realiza-
ção de refeições, dentre outras ações possíveis e/ou previstas. Todas as regras do alojamento 
serão passadas aos terceiros usuários pelo gerente que realizar a contratação. 

f )  No caso de motoristas terceirizados que irão carregar referente vendas no atacado, é 
expressamente proibido que andem pelo pátio da Empresa sem uniforme ou colete.

g) É proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas e substâncias ilícitas nas dependências 
da Empresa.

h) Fica expressamente proibido o uso de camiseta regatas (sem mangas) e bermudas ou 
qualquer vestimenta que venha trazer constrangimentos. 

i)  É obrigatório o uso de calçados e vestimentas de acordo com a função a ser desempe-
nhada, atentando ao uso de EPI e EPC conforme o setor de trabalho, sob orientação da SESMT.
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO V

CAPÍTULO V - DOS RELACIONAMENTOS EXTERNOS

1. Relacionamentos com Clientes | A empresa possui dezenas de Representantes Comer-
ciais que levam a marca Frango Rico para todo Brasil e exterior, além disso a Equipe Comercial 
de atividades internas, a Equipe Administrativa e toda a logística envolvida, adotam uma políti-
ca de comunicação clara, e�ciente e objetiva a �m de zelar pelo cumprimento de acordos e 
contratos estabelecidos. Excelência no atendimento aos clientes e qualidade nos produtos são 
compromissos primordiais da Empresa.

2. Relacionamentos com Fornecedores | É essencial exigir a transparência e a lisura nos 
procedimentos de compras, demonstrando a todos os fornecedores a importância dos Valores 
da Empresa Frango Rico, o cumprimento exaustivo de suas obrigações legais e contratuais, 
incluindo os compromissos de proteção dos direitos humanos e trabalhistas, comportamentos 
éticos e ações de sustentabilidade.

3. Relação com autoridades e agentes públicos | É dever de todos os colaboradores da 
empresa Frango Rico não cometer ou colaborar com quaisquer práticas ilícitas, tais como 
corrupção, fraudes, suborno e trá�co de informação e de in�uência. Caso algum colaborador 
se relacione ou mantenha contato com autoridade ou agente público, é necessário que seja de 
forma íntegra e transparente no que se refere aos assuntos da Empresa, sempre observando 
nossos conceitos de Missão, Visão e Valores.

4. Preservação do meio ambiente | Ciente da sua responsabilidade socioambiental, e 
atentos a toda legislação ambiental vigente à cadeia de produção, está comprometida com o 
desenvolvimento sustentável e a preservação da natureza de maneira local e global.

5. Atuação na comunidade | A empresa Frango Rico está sempre engajada em apoiar 
instituições �lantrópicas sem �ns lucrativos, reforçando o compromisso com a comunidade, 
direcionando atenção especial a projetos do município em que atua (Votuporanga - SP) e todo 
o noroeste paulista, mais especi�camente. Acreditamos no apoio à cultura e no desenvolvi-
mento social através da oportunidade de inserção da comunidade no mercado de trabalho. 

6. Relação com os órgãos de imprensa e comunicação | Cientes da importância da liber-
dade de expressão e do papel fundamental dos órgãos de imprensa para a sociedade, a 
empresa Frango Rico possui uma relação ética e transparente com os meios de comunicação. 
Entretanto, adverte que, é de suma importância que toda e qualquer informação de caráter 
o�cial ou extrao�cial, bem como �lmagens, sonoras, publicações, imagens ou qualquer ação 
que envolva sua marca, seus produtos e seus colaboradores sejam rati�cadas pela Diretoria da 
Empresa com a �nalidade de se manter a credibilidade e veracidade das informações disponi-
bilizadas ao público.
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CAPÍTULO VI
DO DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO
DE ÉTICA E NORMAS INTERNAS
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VI - DO DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE ÉTICA E
NORMAS INTERNAS
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 É de ampla e irrestrita abrangência o presente Código nas dependências da Empresa 
bem como nas atividades externas e situações exempli�cativas já mencionadas. Assim, a 
empresa reitera seus compromissos e responsabilidades, reforçando os valores éticos e morais 
e destaca a valorização do quadro de colaboradores para a entrega de um produto �nal de 
qualidade ímpar. Entretanto, reforça o posicionamento de que a não observância das regras e 
condutas dispostas por este Código poderá acarretar em advertência verbal, escrita, suspen-
são e/ou demissão, além das sanções cabíveis nas esferas civil e penal.

 Não só isso, reforça que:

• O departamento de recursos humanos da empresa Frango Rico é responsável pela 
implementação, disseminação e por zelar pelo cumprimento do presente Código.

• Quaisquer dúvidas quanto à interpretação ou omissão de assuntos tratados neste 
Código de Ética e Conduta, assim como a comunicação de quaisquer violações deverão ser 
comunicadas ao Departamento de Recursos Humanos, que será encarregado de assegurar o 
anonimato e tomar as devidas providências.

 Por �m, �ca aqui explícito, para o conhecimento de todos, que o presente Código entra 
em vigor na data de sua publicação e possui validade por tempo indeterminado e que toda e 
qualquer alteração será de conhecimento de todos.
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com mais de 30 anos de tradição, a trajetória da empresa Frigorí�co Avícola Votuporanga 
está �rmada em princípios éticos e transparentes, com o objetivo �nal de levar a mesa das 
famílias um produto de qualidade. Para alcançar o resultado �nal, tem a consciência da impor-
tância de cada etapa e de cada função desempenhada por cada um de seus colaboradores. 
Para auxiliar essa cadeia de produção e com a �nalidade de oferecer um ambiente agradável 
de trabalho, torna público o presente Código de Conduta e Ética para moldar os mais diversos 
cenários que envolvem todas as atividades desempenhadas. Reitera a necessidade da ampla 
divulgação e tomada de conhecimento das normas aqui expostas e assume o compromisso de 
integrar departamentos e tecnologias para manter a excelência e a qualidade de sua marca e 
de seus produtos. Tem como principal objetivo, levar alimento de excelente qualidade até a 
mesa das famílias, sempre valorizando os seus colaboradores, seu mais importante ativo. 
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CÓDIGO DE ÉTICA & CONDUTA

CAPÍTULO VIII
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CAPÍTULO VII - TERMO DE COMPROMISSO 

 Declaro que tomei ciência do Código de Ética e Conduta da Empresa Frigori�co Avícola 
Votuporanga Ltda. e concordo com as regras nele contidas, assumindo o compromisso de 
cumpri-lo nas minhas atividades pro�ssionais.

Nome: _______________________________________________________________________

RG: __________________________________________________________________________

CPF: _________________________________________________________________________

Departamento:________________________________________________________________

Data:  __________ de __________________________________ de ______________________

Assinatura: ____________________________________________________________________
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