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Tenho em mãos um importante livro, o Código de Ética Vaccinar. Ele traduz 
nosso comprometimento com as pessoas e com a sociedade. Convido-o a 
fazer dele um guia, o qual poderá ser consultado para conhecimento ou 
para elucidar dúvidas em relação aos assuntos tratados.

Com o propósito de divulgar normas e comportamentos esperados, 
este manual reúne importantes conceitos, condutas e procedimentos, 
orientando-nos quanto à postura adequada e às atitudes esperadas em 
face da visão, missão e valores da Companhia. Consultá-lo é muito fácil, 
basta verificar o sumário e se guiar pelos conteúdos indicados. 

Mesmo que a leitura seja simples e agradável, você pode se confrontar 
com alguma situação em que surjam dúvidas. Nesse caso, entre em 
contato com o Comitê de Ética pessoalmente ou pelo e-mail: comite.
etica@vaccinar.com.br, ele está preparado para orientá-lo da melhor 
forma possível. O importante é termos em mente que a ética nos preserva 
de situações constrangedoras e assegura nosso respeito no contexto 
interno e externo.

Sei que posso contar com você. Juntos continuaremos a trabalhar para 
assegurar a boa imagem da Vaccinar. Agradeço pela confiança e desejo-
lhe uma boa leitura.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Nelson Lopes 
Presidente



5CÓDIGO DE ÉTICA VACCINAR

2. QUEM SOMOS

2.1    APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Vaccinar é uma empresa 100% nacional, posicionada entre as líderes 
do setor de nutrição e saúde animal. Pauta sua gestão em consistentes 
processos de produção, sendo reconhecida no mercado por sua solidez e 
firmeza em investimentos sequenciais. 

A intimidade com os produtores rurais garante uma posição ímpar para a 
empresa, que sempre manteve no DNA da sua marca um foco concentrado 
em desenhar tendências, permitindo assim um crescimento contínuo em 
um cenário de retração ao longo dos anos.

O que começou, em 1980, a partir de uma ideia, hoje se reflete nos 
resultados alcançados. A empresa forte e bem posicionada no mercado de 
nutrição e saúde animal resulta do esforço empreendido desde então. A 
Vaccinar constrói no seu dia a dia uma história que não se mede apenas em 
número de anos, mas, principalmente, na qualidade de um relacionamento 
baseado no trabalho, dedicação, transparência e confiança. Ingredientes 
que, desde sua fundação, integram sua missão e seus valores.

2.2    RAMOS DE ATIVIDADES

Ao longo de seus mais de 37 anos, a Vaccinar contribui para fortalecer o 
agronegócio do Brasil. Atuando no mercado de Nutrição e Saúde Animal, 
a empresa produz e comercializa premixes, suplementos vitamínicos, 
minerais, núcleos, concentrados, rações e produtos lácteos para todas 
as espécies animais. Obedecendo aos mais altos padrões de qualidade 
e contando com certificações garantidoras do seu bom desempenho, a 
organização trabalha para que seu cliente obtenha o melhor resultado 
para o seu plantel ou criação.
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Suas unidades estão localizadas nos Estados de Minas Gerais em Belo 
Horizonte, Bom Despacho, Martinho Campos e Nova Ponte; no Paraná, no 
município de Pinhais e em Goiânia, no Estado de Goiás.

Como sucursal, a Vaccinar possui um escritório e um Centro de Distribuição 
em Ciudad del Este, Paraguai.

As certificações ISO 9001:2008, ISO 22000:2006, IN04 - Boas Práticas de 
Fabricação, IN65 - Autorização de produção com medicamento e HACCP - 
Análise de Perigos e Pontos críticos de Controle e “Racfree”, são frutos da 
seriedade e compromisso da Vaccinar com a qualidade. 

2.3    MISSÃO / VISÃO / VALORES

A imagem da empresa é determinada por nossas ações e pela maneira 
com que todos se apresentam e comportam. Todos nós compartilhamos a 
responsabilidade de fazer com que a Vaccinar atenda à sua responsabilidade 
organizacional e social em todos os lugares em que estivermos presentes.

Este código esclarece os princípios éticos com os quais a Companhia 
conduz seus contatos com os clientes, fornecedores, funcionários, 
parceiros, autoridades e comunidade, buscando imprimir nas suas relações 
a transparência na conduta dos negócios no âmbito interno e externo.

As Normas de Conduta são de cumprimento obrigatório e estão diretamente 
ligadas à tomada de decisões na Vaccinar.

 Missão:

 Aplicar a melhor solução em Nutrição e Saúde Animal.

 Visão:

 Ser líder em soluções para a melhoria do desempenho animal.
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 Valores:

 • Somos orientados  para  o  mercado  com  base  na  ética e na   
 transparência;

 •  Valorizamos  a  pró-atividade,   respeitamos  a  vida  e  o  meio   
 ambiente;

 •  Buscamos ser  inovadores,  socialmente responsáveis e priori-  
 zamos qualidade e segurança;

 •  Sobretudo, amamos o nosso negócio, nos  concentramos em   
 nossos clientes e valorizamos as pessoas.

POLÍTICA DE QUALIDADE

LIDERANÇA

Situar-se entre as principais empresas de nutrição animal do país na 
produção de Premixes, Concentrados, Suplementos Vitamínicos, Minerais 
e Aditivos;

QUALIDADE

Produzir, comercializar e atender aos clientes da empresa, praticando a 
qualidade em todos os serviços prestados;

SEGURANÇA

Produzir e comercializar produtos para a nutrição animal que atendam 
aos requisitos de segurança para a cadeia de produção de animais.
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3.1    CONCEITO DE ÉTICA

A ética relaciona-se com o estudo da moral e da ação humana.  O conceito 
provém do termo grego ethikos, que significa “carácter”. Em uma análise 
ética, se avalia a moral e as afirmações que definem o que é bom, mau, 
obrigatório, permitido, etc. relativamente a uma ação ou uma decisão, 
sobre determinado assunto.

A ética profissional é um conjunto de  atitudes  esperadas  dos  profissionais 
de todas as áreas de uma organização. Esses atributos também fazem parte 
do ser ético nos demais espaços da vida e não apenas da vida profissional.

3.2    PROPÓSITO ÉTICO DA VACCINAR

A Vaccinar adota padrões éticos e sociais que asseguram a credibilidade 
da empresa internamente e externamente. Desse modo, desenvolveu 
normas objetivando o bom andamento dos processos de trabalho e o bom 
relacionamento entre as pessoas. 

O código de ética é um documento que orienta a postura e atitudes dos 

funcionários dentro dos preceitos da missão, visão e valores da empresa.

3.3    CONDUTA ESPERADA DE SEUS FUNCIONÁRIOS

A Vaccinar espera que a conduta de seus funcionários seja pautada na:

EDUCAÇÃO

HONESTIDADE

RESPEITO ENTRE OS COLEGAS

3. CONCEITOS DE ÉTICA E COMPROMISSO
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Cada funcionário deverá buscar o melhor resultado para a empresa, 
mantendo uma atitude transparente, alinhada ao comprometimento com 
a qualidade, inovação e proatividade.

É de responsabilidade do colaborador executar o trabalho respeitando a 
legislação, normas, regras e políticas internas.

O funcionário não deverá usar do cargo, função, atividade, posição ou 
influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outra pessoa.

Assim, qualquer ato que vá contra a este Código de Ética, deve ser 
comunicado diretamente à Comissão de Ética, por meio do e-mail: comite.
etica@vaccinar.com.br.

Para todos nós, enquanto funcionários, o requisito básico é a adoção de 
uma postura responsável, mediante aplicação das seguintes premissas:

1.   O  comportamento  ético  e  o  cumprimento  da  lei  são condições de 
emprego. 

2.   Não participar de transações ou atividades que comprometam ou que 
possam comprometer a imagem da Vaccinar.

A Vaccinar garante a oportunidade de crescimento profissional para todos, 
desde que preencham os requisitos técnicos e o perfil exigidos para o 
cargo. Além disso, a empresa se compromete a manter um ambiente de 
trabalho que respeite a dignidade e a igualdade de oportunidades.

3.4    CONDUTAS CONSIDERADAS ANTIÉTICAS

São consideradas condutas antiéticas o assédio moral ou sexual; a fofoca; 
o bullying; uso inadequado de recursos da empresa para fins pessoais; 
divulgação de informações sigilosas da empresa; agir com desonestidade 
ou má-fé na condução das atividades; adotar um comportamento social 
reprovável; não assumir responsabilidades por ações e/ou omissões; 
buscar o crescimento profissional prejudicando o trabalho em  equipe;  
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4.1    O CLIENTE 

A Vaccinar mantém, em toda a sua cadeia produtiva, foco no atendimento às 
soluções dos nossos clientes e, fortalecer sua percepção sobre a qualidade 
dos produtos Vaccinar está entre os nossos principais objetivos.

Da mesma forma, prospectar parcerias de confiança e capacitadas de 
modo a contribuir para o sucesso dos nossos clientes, oferecendo soluções 
em produtos e serviços de qualidade, constitui uma das estratégias da 
Companhia.

Por tudo isso, devemos atendê-los da melhor maneira possível, com a 
transparência devida, superando expectativas e encantando-os.

É de responsabilidade do empregado a confidencialidade das informações 
a ele repassadas por seus clientes e parceiros.

aceitar  ou  oferecer  presentes, antagens ou dinheiro para alterar os 
procedimentos da empresa ou o resultado deles; obter qualquer vantagem 
pessoal no desenvolvimento de suas atividades, entre outras ações. 

3.5 RESPEITO ÀS NORMAS ANTICORRUPÇÃO

Cumprimos as leis e regulamentações anticorrupção (Lei 12.846/13) e 
apoiamos os esforços para erradicar a corrupção do mundo.

Corrupção é o ato de corromper alguém, com a finalidade de obter 
vantagem para si ou terceiros.

4. RELACIONAMENTOS
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4.2    O FORNECEDOR

Tratamos nosso fornecedor de forma leal, justa, honesta e íntegra, 
estabelecendo com ele uma relação de parceria. 

Sua escolha considera, além da capacidade técnica e industrial, a coerência 
de sua atuação em relação aos princípios estabelecidos neste Código. 

Se o fornecedor for alguém da família ou do convívio pessoal, ele não 
será impedido de participar das cotações da empresa, mas a cotação/
orçamento deve ser cumprido, igualmente, por todos, não sendo permitida 
a vantagem por informações relativas à empresa ou ao processo.

A Vaccinar espera que seus funcionários não aceitem ou ofereçam, direta 
ou indiretamente, no desempenho de suas funções, dinheiro, presentes, 
serviços ou qualquer outro tipo de benefício.

Em casos de brindes no valor até R$ 100,00 (cem reais), fica autorizado ao 
funcionário contemplado decidir sobre a destinação dos mesmos, em casos 
de maior valor, os mesmos devem ser entregues ao Comitê de Ética para 
definição e posterior sorteio na confraternização da unidade de destinação 
dos referidos brindes. Caso tenha conhecimento da prática, informe o fato 
à comissão de ética para que seja avaliado. 

Em casos envolvendo palestras, cursos, visitas, e situações voltadas a área 
técnica e/ou de nutrição animal é necessária a aprovação do diretor da 
área ofertada e ciência do comitê de ética.

4.3    OS FUNCIONÁRIOS

A integridade deve nortear o comportamento empresarial. Entendemos que 
todo e qualquer relacionamento dentro da empresa deve ser transparente, 
preservando o respeito mútuo. Para isso, devemos promover um ambiente 
seguro e saudável, favorável à cultura de comprometimento com a ética.



12 CÓDIGO DE ÉTICA VACCINAR

Todos devemos exercer nossas atividades de forma eficiente, eliminando 
situações que levem a erros ou atrasos na execução das tarefas. Assim, 
todos os envolvidos na atividade devem ser estimulados a adotar essa 
conduta.

A Vaccinar não tolera comportamentos que deponham contra a integridade 
da empresa, tais como: assédio de natureza moral, sexual ou econômica 
e outras situações que configurem pressão, intimidação ou ameaça no 
relacionamento entre seus funcionários de qualquer nível hierárquico. 

A empresa respeita o direito individual de envolvimento em assuntos 
políticos e religiosos, desde que o nome da Vaccinar não seja envolvido, e as 
ações sejam exercidas às próprias custas e no tempo livre do funcionário.

A Companhia oferece oportunidades iguais de emprego a todos candidatos, 
independentemente de raça, religião, cor, nacionalidade, idade, sexo, 
limitação física, condição social, orientação sexual ou qualquer outro fator. 
Seja em qualquer momento: seleção de pessoal, contratação, treinamento, 
promoção, demissão, oportunidades de crescimento e desenvolvimento, 
reconhecimento de sucessos, definição de salários e benefícios, a Vaccinar 
utiliza critérios iguais para todos.

A Vaccinar não colocará em risco a saúde ou a segurança dos seus 
funcionários para obter lucro ou aumento de produção. Todas as unidades 
trabalham para garantir a segurança em suas atividades. 

A política da empresa também proíbe retaliação contra qualquer pessoa 
que faça uma reclamação contra assédio. Se um funcionário acredita que 
sofreu, soube ou presenciou assédio, ele deve notificar o fato imediatamente 
para o Comitê de Ética para tratar o assunto. 

A  prática  do  respeito em todas as relações, bem como da ética, 
transparência e boa comunicação proporcionará um ambiente de trabalho 
sadio e propício ao desenvolvimento dos funcionários.
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CONFLITO DE INTERESSES

Um conflito de interesses pode ocorrer quando objetivos pessoais 
interferem na avaliação e na objetividade de um funcionário ou em sua 
lealdade à Vaccinar. Evite situações que criem ou pareçam criar conflitos. 

Quando há conflito de interesses?

Haverá conflito sempre que você se encontrar em uma situação que possa 
levá-lo a tomar decisões motivadas por outros interesses que não os da 
empresa.

A chave para a resolução bem-sucedida de qualquer situação de conflito 
de interesses é a revelação prévia. Um funcionário que tenha dúvida 
em relação a uma circunstância ou a um conjunto de circunstâncias 
particulares deve procurar aconselhamento apropriado e autorização do 
seu superior hierárquico antes de dar sequência à atividade, em caso de 
dúvidas em relação ao fato, deve-se procurar a assistência apropriada do 
Comitê de Ética.

INTEGRIDADE FINANCEIRA E FISCAL

A diretoria, os acionistas, os credores e as entidades governamentais 
confiam na exatidão dos registros contábeis da Vaccinar. Portanto, todos 
os livros contábeis, registros e contas devem refletir corretamente as 
transações e os eventos ocorridos. É imperativo que eles sejam mantidos 
e apresentados de acordo com as leis e regulamentos de cada jurisdição 
aplicável. 

A preparação de relatórios de despesas, registro de vendas ou de 
investimentos de capital requerem o mesmo grau de precisão e 
transparência. A responsabilidade por assegurar que dados falsos ou 
intencionalmente enganosos não sejam incluídos nos registros contábeis 
da empresa não está somente sob a responsabilidade do setor Financeiro 
e Controladoria, mas também dos demais funcionários, que deverão 
fornecer dados fiéis das operações realizadas.



14 CÓDIGO DE ÉTICA VACCINAR

4.4    A SOCIEDADE

Estabelecemos um relacionamento de confiança e proximidade com as 
comunidades nas quais estamos inseridos, desenvolvendo ações com 
foco em programas de Responsabilidade Social, com os quais elas se 
identificam.

4.5    ÓRGÃOS PÚBLICOS E AGENTES PÚBLICOS

A Vaccinar é transparente nas relações com os órgãos e autoridades do 
governo e cumpre a legislação em todas as esferas.

Desse modo, a Sonegação é absolutamente proibida em nossa empresa. 
Todas as informações fornecidas aos órgãos do governo devem ser 
verdadeiras e precisas, não sendo permitidas alteração, omissão ou 
destruição de registros.

Em hipótese alguma podem ser oferecidos, aceitos ou concedidos qualquer 
tipo de benefício, vantagem ou favorecimento a funcionários públicos, sendo 
também proibido o recebimento de favores de organizações políticas.

4.6    O MEIO AMBIENTE

O respeito a todas as leis para a proteção da coletividade e do meio ambiente 
é considerado pela Vaccinar como um princípio elementar resultante de 
diretrizes jurídicas e éticas.

Todos são responsáveis pela conservação do meio ambiente.

A Vaccinar trabalha de forma a sempre procurar atender as exigências, 
como licenças ambientais vigentes e outorgas para utilização de água, em 
todas as suas unidades. 

A empresa almeja a compreensão e envolvimento de seus funcionários 
para que no exercício de suas atividades seja considerada a preservação 
do meio ambiente.
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Todas as leis e normas referentes à proteção do meio ambiente e segurança 
de instalações e do trabalho, são observadas e analisadas pela empresa 
em seus projetos.

5. CONFIDENCIALIDADE

5.1     CONCEITO DE CONFIDENCIALIDADE

A confidencialidade é a qualidade daquilo que é confidencial, que se diz ou 
que se faz com confiança e com segurança recíproca entre dois ou mais 
indivíduos. Trata-se de uma propriedade da informação que pretende 
garantir o acesso exclusivo das pessoas autorizadas.

A confidencialidade protege o patrimônio material e imaterial das empresas. 

5.2     INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

Qualquer informação que não seja de domínio público deve ser protegida, 
independentemente da existência de um contrato ou obrigação formal de 
confidencialidade. 

Todas as medidas devem ser tomadas para proteger tais informações e para 
mantê-las seguras, preservando a empresa e também terceiros envolvidos.

Os funcionários devem ter uma postura ética e guardar toda a informação 
da empresa e dos colegas de trabalho, tanto no ambiente interno quanto 
externo (quando estiver fora da empresa).

Nenhum funcionário pode divulgar, discutir ou utilizar, para finalidade não 
autorizada, qualquer informação obtida em decorrência de sua relação com 
a da Vaccinar, inclusive no que tange as operações com terceiros.
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6. CÓDIGO DE ÉTICA

6.1    APLICAÇÃO E MANUTEÇÃO DO CÓDICO DE ÉTICA

Compete a todos os funcionários da Vaccinar zelar pelos princípios éticos 
constantes neste Código por meio de exemplos e coerência nas atitudes, 
ações individuais ou coletivas do dia a dia.

Os funcionários que tiverem conhecimento de ato ou fato que indique 
descumprimento ao estabelecido neste Código deverão comunicá-lo ao 
Comitê de Ética pessoalmente ou pelo e-mail  comite.etica@vaccinar.com.br. 

6.2    COMITÊ DE ÉTICA 

O Comitê de Ética da empresa é composto por: Diretoria de Planejamento 
Estratégico, Gerência de Recursos Humanos e Gerência Jurídica.

6.3    PROCEDIMENTOS PERANTE DÚVIDAS, SITUAÇÕES CONFLI-
TANTES OU AÇÕES CONTRÁRIAS AOS PRINCÍPIOS DESTE CÓDIGO 
DE CONDUTA ÉTICA

O comitê de ética se responsabiliza por zelar pelo cumprimento da ética, 
esclarecer dúvidas, avaliar e decidir temas polêmicos que envolvam 
questões éticas.

6.4    VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

As violações ao presente Código acarretarão em censura a ser aplicada 
pelo Comitê de Ética e, também, poderão constituir infrações passíveis de 
medidas disciplinares.
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7. MENSAGEM DO COMITÊ DE ÉTICA

A VACCINAR

Somos uma empresa em que a nossa reputação e a nossa credibilidade 
são os ativos mais importantes de que dispomos. Os princípios éticos 
que orientam nossa atuação contribuem para a manutenção da imagem 
da Vaccinar como entidade sólida e confiável perante nossos Clientes, 
Fornecedores, Parceiros, Entidades Públicas e Funcionários.

Nesse Código de Ética a ênfase está nas pessoas, pois são elas que criam 
sua reputação e credibilidade e asseguram seu progresso e sucesso.

O Código de Conduta não tem respostas para todas as situações ou dilemas 
com os quais podemos nos confrontar. Na verdade, propicia direcionamento 
em relação a um comportamento aceitável e esperado de cada funcionário 
na condução das atividades da empresa e assistência em relação a várias 
questões éticas e legais. Portando, questões não abordadas deverão ser 
tratadas com bom senso.

Sempre que se sentirem em situações desconfortáveis não hesite em 
comunicar ao comitê de ética. Afinal estamos caminhando para o mesmo 
lugar e nossa conduta é fundamental para o sucesso desta caminhada.

Comitê de Ética 

Vaccinar




