
Código de Ética 

Este Código de Ética é simplesmente um guia e é complementar às regulamentações aplicáveis 
na República Argentina ou a qualquer outro regulamento ou norma governamental que as 

modifique ou substitua no futuro. Sua finalidade é complementar os regulamentos existentes, 
mas de modo algum substituí-los. Se qualquer procedimento estipulado aqui contradisser os 

regulamentos acima mencionados, o último prevalecerá. 
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I.CÓDIGO DE ÉTICA 

1. OBJETIVO

O principal objetivo do nosso Código de Ética (doravante denominado o “Código”) é 

unificar e fortalecer a identidade da VICENTIN S.A.I.C. (“VICENTIN” ou “Empresa”). O Código 

estabelece um guia de referência baseado na lógica da nossa organização e nos princípios que 

inspiram o comportamento de nossos membros, tanto no curto quanto no longo prazo. 

Temos o compromisso de respeitar e aplicar os padrões estabelecidos neste documento 

porque estamos convencidos de que uma cultura baseada em valores compartilhados aumenta 

não só as virtudes e competências dos Membros, mas também a força da Empresa. 

Todas as pessoas que trabalham para a VICENTIN e terceiros agindo em nome da 

VICENTIN, independentemente de sua localização ou função, devem respeitar o Código e as 

políticas da Empresa.  

O Código será complementado por outras políticas da Empresa que possam ser ditadas 

no futuro (doravante, as “Políticas Complementares”). As diretrizes estabelecidas no Código são 

obrigatórias e destinam-se a prevenir, detectar e corrigir irregularidades e atos ilegais nos termos 

da Lei n.º 27.401 e do Código Penal Argentino (Lei n.º 11.179) ou quaisquer normas ou 

regulamentações governamentais que os modifiquem ou substituam no futuro, ou que sejam 

aplicáveis no relacionamento da Empresa com o setor público (doravante denominadas 

conjuntamente como “Lei” ou “Leis”). O objetivo do Código é complementar as Leis, mas de 

modo algum substituí-las. O Código não admite renúncia ou exceções. Todos nós devemos 

cumprir o Código e as Leis. Se qualquer procedimento estipulado no Código contradisser as Leis, 

prevalecerão estas últimas. 



O Código não é exaustivo. Na ausência de diretrizes nas normas em vigor, no Código ou 

na respectiva documentação de apoio, espera-se que o trabalhador recorra às Leis ou faça as 

consultas internas correspondentes através dos canais adequados.  

Nenhuma ação, inclusive se for benéfica para a Empresa, é aceitável se violar os princípios 

incluídos neste Código ou nas Leis. 

O Código pode estar sujeito a revisão e alterações, que serão documentadas pelo Gestor 

de Compliance (conforme definido abaixo). 

O Código foi aprovado e ratificado pela Diretoria. 

Leia este Código de Ética com atenção e assine a Declaração de Recebimento do Código 

de Ética R CRP 000033. 

2. APLICABILIDADE. Quem deve seguir o Código?

A Empresa promove e incentiva entre os funcionários, fornecedores, clientes e parceiros 

comerciais a adoção das diretrizes de comportamento contidas no Código. Espera-se que os 

princípios nele descritos sejam adotados e refletidos no comportamento de todos os membros 

da Empresa, incluindo todo o pessoal dependente, diretores, contratados, subcontratados, 

intermediários comerciais, clientes, fornecedores e, em geral, qualquer pessoa que preste 

serviço para a Empresa ou atue em seu nome (os “Membros”). 

Deve-se notar que este Código se aplica a todos os colaboradores da Empresa sem 

distinção de hierarquia, assim como aos empregados de suas subsidiárias de propriedade 

majoritária. 

Todas as pessoas que trabalham para a VICENTIN e terceiros agindo em nome da 

VICENTIN, independentemente de sua localização ou função, devem conhecer o Código, as 

normas e Políticas Complementares, bem como as Leis em vigor relacionadas às suas funções. Os 



 

Membros devem informar ao supervisor, superior, Gestor ou Comitê de Compliance sobre 

qualquer conduta que viole a Lei, este Código ou as políticas da Empresa.  

 

Os diretores, gerentes, supervisores e líderes comunicam nossos valores, o Código e as 

Políticas Complementares às suas equipes e, proativamente, identificam, avaliam e debatem as 

questões importantes com elas para implementar os controles apropriados e mitigar os riscos. 

Eles exercem uma firme liderança para evitar a violação do Código e das Políticas 

Complementares e para assegurar que os procedimentos e políticas relevantes sejam 

implementados e aplicados. 

 

O que devemos fazer? 

Os membros devem:  

(i) ler, entender e observar as Leis e o Código; 

(ii) agir com integridade e honestidade, usando o bom senso e impedindo a 

ocorrência de condutas indevidas; 

(iii) ser responsável por suas ações; 

(iv) considerar suas ações e pedir orientação. Se tiver dúvida em relação a algum 

comportamento, considere o seguinte: a conduta está de acordo com as Leis e o 

Código? É ética? É legal? Será que isso reflete bem a minha imagem e a da 

Empresa? Eu gostaria de ler sobre isso nas notícias? Se a resposta for “Não”, então 

não faça isso. Se você ainda tiver dúvidas, peça orientação. 

 

3. VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 

Os seguintes princípios e normas fundamentais nos acompanham desde o início, 

representam a essência desta Empresa e diferenciam a VICENTIN da concorrência. 

 

Nossa visão é ser reconhecida como uma empresa líder e modelo de agronegócio na 

Argentina e um exemplo no mundo, gerando confiança na comunidade e orgulho para nossos 

colaboradores. Acreditamos que esse objetivo só pode ser alcançado através da melhora 

constante de nossa eficiência, confiabilidade, inovação, integridade e crescimento. 

 

 



 

Nossa missão é gerar valor para nossos clientes, colaboradores, consumidores e 

comunidade em geral, por meio de um objetivo constante: tornar nossos produtos mais 

competitivos alcançando a melhor qualidade e administrar nossos recursos de forma ética e 

racional, para que nosso crescimento seja sustentado e sólido, procurando um equilíbrio perfeito 

e constante inovação. 

 

Por esta razão, a VICENTIN definiu uma série de princípios nos quais se baseiam nossas 

ações: 

 

• Busca pela excelência e compromisso com a qualidade dos nossos produtos:  

Acreditamos no esforço e no resultado dele, materializado em um alto nível de 

desempenho e uma visão ambiciosa na busca pela perfeição. É por isso que todas as 

nossas atividades estabelecem metas desafiadoras, mas também concretas e 

mensuráveis. Somos proativos, dedicados e responsáveis; estamos preparados para 

enfrentar novos desafios e mostramos paixão pela obtenção de resultados. 

 

• Confiabilidade e adequabilidade das nossas operações:  

Nosso principal valor é a conservação dos mais altos padrões éticos em nossos negócios. 

Além de fornecer produtos da melhor qualidade, acreditamos que é essencial construir 

relações positivas e confiáveis, visando satisfazer as demandas dos nossos clientes. 

 

• Constante inovação: Acreditamos que a mudança constante e a complexidade da nossa 

indústria requerem um comportamento inovador que se expresse numa forte vocação 

para o desenvolvimento de soluções. Isso requer correr riscos, mas também ouvir 

atenciosamente, aprender continuamente e trabalhar em equipe. 

 

• Preservação do meio ambiente: Nosso crescimento sustentado deve ser compatível com 

a proteção da natureza. É por isso que é o compromisso da VICENTIN visar o 

desenvolvimento de uma empresa que reduz o impacto ambiental. 

 

• Higiene e segurança: A higiene e a segurança, junto com a proteção do meio ambiente, 

são os alicerces do nosso crescimento e liderança. Os comportamentos seguros e as boas 

 



 

práticas que devem ser observadas pelos trabalhadores têm por finalidade minimizar e 

antecipar qualquer risco que possa causar ferimentos, doenças ou danos.  

 

• Treinamento permanente e trabalho em equipe: As diferentes posições hierárquicas 

devem refletir a adequação e o esforço daqueles que as ocupam, recompensando o 

progresso pessoal e o cumprimento dos objetivos estabelecidos. Além disso, é necessário 

gerar um ambiente de trabalho no qual seja possível alcançar a excelência profissional e 

aceitar as críticas construtivas das pessoas adequadas. Se a organização consegue 

incentivar essas condições, devemos ser capazes de atrair e reter os melhores 

profissionais, aumentando a nossa eficiência e a harmonização no trabalho, atingindo 

assim uma melhor qualidade na nossa organização e nos nossos produtos.  

 

• Consistência entre pensamento e ação: A ética deve orientar tanto a tomada de decisões 

(o que fazer) como o processo subsequente (como fazê-lo). Por esta razão, uma vez 

definidos os princípios que devem nortear as ações da Empresa, para que sejam 

observados devem ser materializados conforme o indicado na Política ou no Código de 

Procedimento elaborado especificamente para cada assunto. Cada indivíduo tem seu 

próprio padrão de valores e, portanto, é necessário conciliar esses valores com os valores 

corporativos indicados acima e incluídos nos objetivos estratégicos, nas normas internas 

da Empresa e na legislação aplicável. 

 

4. CRITÉRIOS DE CONDUTA NOS RELACIONAMENTOS 

 

4.1 ENTRE OS COLABORADORES  

 

Acreditamos que, para que a nossa equipe constitua uma vantagem competitiva, é 

necessário promover um ambiente de trabalho adequado para o desenvolvimento integral dos 

Membros, no qual os princípios éticos sejam um pilar do nosso comportamento a serviço da 

nossa missão. 

 

 



 

Para garantir a contratação justa e eficiente dos melhores profissionais, a seleção da 

nossa equipe é baseada na capacidade, experiência profissional e nível de identificação com os 

valores da Empresa. 

 

A VICENTIN entende que a nossa equipe é essencial para a Empresa e é por isso que está 

comprometida em promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo que canalize o 

potencial e a criatividade da equipe, além de estimular a colaboração e o trabalho em equipe. 

Também nos preocupamos com o estrito cumprimento das leis e normas trabalhistas, 

respeitamos a diversidade e o livre intercâmbio de opiniões e repudiamos e proibimos qualquer 

forma de assédio ou comportamento discriminatório. Protegemos os colaboradores e as 

instalações por meio de equipamentos, dispositivos, sistemas e procedimentos de segurança. Os 

equipamentos, sistemas e informações da Empresa são recursos vitais e devem sempre ser 

usados com responsabilidade e apenas para fins de trabalho.  

 

A VICENTIN também se compromete a oferecer aos seus colaboradores remuneração e 

benefícios competitivos, treinamento, desenvolvimento profissional, reconhecimentos, 

comunicação aberta e canais apropriados para feedback, além de promoções baseadas no 

mérito. 

 

A VICENTIN oferece a todas as pessoas que trabalham para a Empresa, 

independentemente de sua localização ou função, um ambiente de trabalho propício para 

desenvolver seu potencial ao máximo, e espera que elas observem os valores e procedimentos 

da Empresa. É essencial alinhar-se aos nossos objetivos e contribuir para a sua realização, 

dedicando o seu talento e esforço e compartilhando seu conhecimento e experiência para o 

benefício da VICENTIN de uma forma consistente, honesta e responsável. 

 

Procuramos que haja colaboração sincera e trabalho em equipe, priorizando os 

resultados globais de longo prazo sobre os resultados individuais de curto prazo. Com base no 

nosso espírito colaborativo, é importante enfatizar que a competição entre colegas de trabalho 

só pode se basear no desafio intelectual e não em outros interesses, pois somente com a 

implementação das melhores ideias podemos crescer tanto pessoal como profissionalmente. 

 

 



 

Em resumo, nossa aspiração é criar um ambiente de trabalho saudável, estimulante e 

produtivo, no qual todas as pessoas sejam tratadas com imparcialidade e respeito, para que 

juntos possamos alcançar objetivos exigentes. 

 

4.2 COM OS CLIENTES  

 

Nosso objetivo é oferecer os melhores produtos com profissionalismo e integridade para 

alcançar a plena satisfação dos nossos clientes e, assim, estabelecer uma parceria confiável. 

Espera-se que os nossos clientes sigam os princípios e valores da Empresa. 

 

Ao escolher seus clientes ou mercados, a VICENTIN não estabelece diferenças 

discriminatórias, mas baseia-se em critérios comerciais. 

 

Para transmitir essa confiança e credibilidade para os clientes, a VICENTIN tem como 

princípio estabelecer como compromisso apenas aquilo que pode cumprir integralmente. Se, 

devido a circunstâncias excepcionais e imprevistas, não for possível cumprir o compromisso 

assumido, é obrigação da pessoa envolvida informar tanto o seu supervisor imediato como o 

cliente e negociar um novo contrato.  

 

É um princípio da VICENTIN estabelecer um relacionamento transparente com todos os 

membros da comunidade.  

 

5. CONFORMIDADE COM AS LEIS 

 

A fim de ser reconhecidos como uma empresa líder e modelo de agronegócio na 

Argentina e um exemplo no mundo, nosso compromisso com a conduta ética se estende à 

exigência estrita de que todas as pessoas que trabalham para a VICENTIN e Terceiros agindo em 

nome da Empresa, independentemente de sua localização ou função, estejam em conformidade 

com o Código e Leis aplicáveis às atividades da VICENTIN. 

 

 



 

Obedecer as Leis é a base da nossa reputação e dos nossos princípios. Como uma 

empresa líder em nosso setor, temos a responsabilidade de cumprir todas as Leis aplicáveis aos 

nossos negócios.  

 

6. AUTORIZAÇÃO ESCRITA 

 

Algumas medidas referidas no Código exigem a autorização prévia por escrito do Gestor 

de Compliance. Essa autorização deve ser renovada se a situação persistir.  

 

Caso tenha dúvidas sobre quem é o Gestor de Compliance ou quem faz parte do Comitê 

de Compliance, consulte o seu supervisor ou o Departamento de Recursos Humanos.  

 

Consulte o Gestor de Compliance se tiver dúvida sobre a necessidade de uma autorização. 

 

7. DIVULGAÇÃO 

 

O Código será comunicado e distribuído a todos os Membros, sem exceção, através dos 

seguintes canais: 

(i) no site da empresa (www.vicentin.com.ar); 

(ii) por e-mail; 

(iii) ao incorporar novo pessoal; 

(iv) nas atividades de treinamento que serão oferecidas periodicamente. 

 

O Comitê de Compliance ou o Departamento de Recursos Humanos documentarão a 

recepção e leitura do Código por parte dos Membros.  

 

O Código, as Políticas Complementares e as Leis ficarão disponíveis nos locais de trabalho 

da Empresa para consulta dos Membros a qualquer momento. 

 

8. RISCOS 

 

 



 

Para a realização do Código, a VICENTIN realizou uma avaliação dos riscos de corrupção, 

da qual foi possível obter informações suficientemente abrangentes e descritivas sobre as 

operações e características da Empresa. Os resultados foram tomados como base para a 

realização deste Código, procurando relacioná-lo da forma mais eficaz possível aos riscos 

detectados. 

 

Da mesma forma, a Empresa fez um mapeamento de todos os pontos de contato com 

Agentes Públicos em todos os níveis hierárquicos da Empresa. 

 

9. TREINAMENTO 

 

A Empresa regularmente organizará, promoverá e exigirá a participação de todos os 

Membros em atividades de treinamento referentes ao Código, às Leis e a todas as políticas 

corporativas. Estas atividades de treinamento serão destinadas a todos os Membros e serão 

obrigatórias. O escopo do treinamento será definido de acordo com a unidade de negócios 

específica e incluirá os riscos aos quais os colaboradores da unidade estão expostos. 

 

10. VIGÊNCIA E APLICAÇÃO 

 

Este Código está em vigor. Qualquer modificação ou atualização será notificada a todos os 

colaboradores pelo Gestor de Compliance através dos meios indicados no parágrafo 7 acima. 

 

II.ATIVOS DA EMPRESA 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Proteja os ativos da Empresa e use-os para os fins pretendidos. A menos que 

expressamente declarado em contrário, não use os ativos da Empresa para seu benefício pessoal 

ou de qualquer outra pessoa que não seja a Empresa. 

 

(i) Use o bom senso. Por exemplo, telefonar ou usar e-mails pessoais de maneira 

ocasional no local de trabalho é aceitável. No entanto, o uso excessivo do telefone ou do e-mail 

para fins pessoais no local de trabalho constitui uso indevido dos ativos da Empresa. 

 



 

(ii) A política da Empresa pode permitir o uso pessoal adicional de alguns ativos, por 

exemplo, um veículo ou telefone da Empresa. No entanto, o uso excessivo constitui uso indevido 

dos ativos da Empresa. 

 

Roubo físico de bens da Empresa, por exemplo, a remoção não autorizada de um 

produto, equipamento ou informações da Empresa ou roubo por distorção ou fornecimento 

intencional de informações falsas de horas ou despesas resulta em demissão e ação penal. De 

acordo com este Código, roubo no local de trabalho de propriedade pertencente a outros 

Membros será considerado como um roubo dos ativos da Empresa. 

 

Exemplos de ativos da Empresa: dinheiro e produtos da Empresa; tempo no trabalho e 

produto do trabalho dos Membros; sistemas e programas de computador; telefones (telefones 

fixos e celulares); dispositivos de comunicação sem fio; fotocopiadoras; ingressos para shows ou 

eventos esportivos; veículos da empresa; informações confidenciais ou proprietárias; marcas 

comerciais. 

 

A Empresa reserva a propriedade de todas as propriedades intelectuais desenvolvidas no 

ambiente de trabalho. A propriedade intelectual abrange o know-how, planos, sistemas, 

procedimentos, metodologias, cursos, relatórios ou qualquer outra atividade desenvolvida na 

Empresa ou em nome dela. 

 

A VICENTIN espera que todos nós tomemos as medidas necessárias para proteger a 

propriedade intelectual da Empresa. 

 

A manutenção da confidencialidade de segredos comerciais e informações de 

propriedade exclusiva da Empresa é um elemento importante dessa proteção. 

 

Os Membros só podem usar a marca registrada, logotipo ou qualquer outro tipo de 

propriedade intelectual da Empresa se tiverem autorização expressa.  

 

2.  EQUIPAMENTO E OUTROS ATIVOS 

 

 



 

Não use os computadores e equipamentos da Empresa para negócios externos ou para 

atividades ilegais ou antiéticas, como jogos de azar, pornografia ou outros assuntos ofensivos. 

 

Não tire vantagem pessoal de oportunidades de ganho financeiro que você obtenha 

devido à sua posição na Empresa ou ao uso de bens ou informações da Empresa. 

  

3. USO DA INFORMAÇÃO  

 

Proteja todas as informações não-públicas da Empresa, que incluem desde contatos e 

informações sobre preços até planos de marketing, especificações técnicas e dados sobre 

colaboradores. 

  

4. INFORMAÇÃO NÃO-PÚBLICA 

 

Não divulgue informações não-públicas a alguém de fora da Empresa, incluindo familiares 

e amigos, exceto quando for necessário para fins comerciais. 

 

Mesmo nesse caso, tome as medidas apropriadas, como, por exemplo, celebrar um 

acordo de confidencialidade para evitar o uso indevido das informações. 

 

Não divulgue informações não-públicas a outras pessoas dentro da Empresa, a menos 

que elas tenham um motivo comercial para conhecê-las e que as comunicações estejam em 

conformidade com os regulamentos em vigor sobre proteção de dados e privacidade. 

 

Os colaboradores sempre devem proteger as informações não-públicas da Empresa, tanto 

fora do local de trabalho como durante o horário de trabalho e, quando aplicável, mesmo após o 

término da relação de emprego. 

 

Mantenha ou elimine os registros da Empresa de acordo com as políticas corporativas de 

retenção de registros. O Gestor de Compliance emitirá avisos sobre a preservação de registros 

em geral e, em particular, no caso de litígio real ou potencial ou investigação governamental. 

 

 



 

Todos nós devemos observar as instruções incluídas nesses avisos, caso contrário, 

podemos expor a Empresa e seus Membros a sérios riscos legais. 

 

Consulte o Gestor de Compliance e os regulamentos em vigor sobre proteção de dados, 

caso precise de orientações e recomendações adicionais para proteger as informações. 

 

O que é informação não-pública? 

São aquelas informações que a Empresa não divulgou, que normalmente não estão 

disponíveis ao público ou que ainda não se tornaram públicas por estarem sendo registradas 

junto às autoridades correspondentes. Alguns exemplos incluem informações relacionadas a 

colaboradores, invenções, contratos, planos estratégicos e de negócios, alterações importantes 

na Diretoria, fusões e aquisições, especificações técnicas, preços, propostas, informação 

financeira e custos de produtos. 

Por exemplo: 

(i) Olha só! P: Eu recebi acidentalmente um e-mail com um arquivo que tem salários de 

alguns colaboradores. Posso compartilhá-lo com alguns colegas de trabalho? 

R: Não. Você e os colegas de trabalho com quem deseja compartilhar o e-mail não têm 

motivos comerciais para possuir essa informação. Você deve remover o e-mail e reportar o erro 

ao remetente. A divulgação de informação a Membros não autorizados constitui uma violação do 

Código. 

(ii) Uma nova fórmula: Um cientista da Empresa, entusiasmado com o lançamento 

iminente de um novo produto ou processo no qual ele havia trabalhado, compartilhou detalhes 

sobre o produto ou processo com familiares e amigos. O cientista divulgou indevidamente 

informações não-públicas. 

 

5. USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

A negociação de ações ou valores mobiliários com base em informações não-públicas 

substanciais ou o fornecimento de informações substanciais não-públicas a Terceiros para que 

possam negociar é ilegal e pode resultar em ações disciplinares impostas pela Empresa e dar 

início a ação penal. 

 

 



 

Por exemplo: 

(i) Pequena empresa. P: Disseram-me que a Empresa está considerando a aquisição de 

uma pequena empresa de agronegócios de capital aberto. Posso adquirir as ações 

dessa empresa antes da aquisição?  

R: Não. Negociação baseada em informações essenciais não-públicas é ilegal e uma 

violação do Código, seja negociando ações da VICENTIN ou de outra empresa. 

 

III.PRIVACIDADE 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A Empresa respeita a privacidade de todos os Membros e consumidores. Espera-se que os 

colaboradores lidem com as informações pessoais com responsabilidade e de acordo com as 

Leis. Os Membros que têm acesso à informação pessoal de outras pessoas devem seguir as 

seguintes diretrizes: 

(i) agir de acordo com a lei aplicável; 

(ii) agir de acordo com todas as obrigações contratuais relevantes; 

(iii) coletar, utilizar e processar tais informações de maneira responsável e só para fins 

comerciais legítimos; 

(iv) limitar o acesso à informação apenas àqueles que tenham um propósito comercial 

legítimo; e 

(v) evitar a divulgação não autorizada. Consulte o Gestor de Compliance para obter 

orientações adicionais sobre o tratamento de dados pessoais e uma descrição das informações 

protegidas. 

 

2. EXPECTATIVA DE PRIVACIDADE 

 

Em relação a alguns bens ou meios de comunicação de propriedade da Empresa, como e-

mail corporativo, correio interno etc., os Membros podem ter apenas uma expectativa de 

privacidade razoável.  

 

Você deve saber que a VICENTIN pode: 

(i) acessar o conteúdo do e-mail corporativo e das pastas compartilhadas; 

 



 

(ii) acessar o histórico de uso da Internet;  

(iii) acessar o registro de chamadas de entrada e saída do equipamento telefônico 

fornecido pela Empresa, mas não seu conteúdo; 

(iv) usar câmeras de vídeo nas instalações para garantir uma convivência tranquila no 

local de trabalho e garantir a segurança das pessoas e dos ativos da organização. 

O acesso a câmeras de vídeo só pode ocorrer no âmbito de uma investigação disciplinar, a 

pedido da autoridade judiciária, ou no âmbito estrito do controle interno sobre o uso correto da 

mídia realizado por pessoal autorizado na área de sistemas. 

 

 


