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APRESENTAÇÃO
O Safrar Análises Agrícolas, desde a sua fundação, tem sua trajetória
pautada em princípios éticos na condução de seus negócios e na maneira como se relaciona seja com seus colaboradores, fornecedores e clientes. Por isso, estabelecemos condições para conduzir as atividades com
transparência e aumentar também nossa credibilidade.
Neste sentido, o Safrar Análises Agrícolas em Uberlândia e Patrocínio MG apresenta o Código de Ética em que estão definidos os padrões de
conduta a serem observados no relacionamento profissional de todos
os envolvidos do laboratório. Embasado nos princípios, valores e crenças da empresa, ele se aplica a todos os colaboradores, fornecedores e
prestadores de serviços, que ao longo do Código serão tratados como
colaboradores, para simplificação.
É importante lembrar que a responsabilidade pela prática e manutenção
deste código de ética está nas mãos de cada um, sendo necessário, que
todos conheçam, entendam e apliquem no dia a dia. Que sirva de orientação na construção do desenvolvimento profissional e pessoal de cada
um.
Espera-se que ao estabelecer de forma clara as políticas de condutas às
boas práticas de gestão e de relações empresariais, pautadas em valores e crenças, o fortalecimento do ambiente saudável de trabalho e o
comprometimento com a causa dos pequenos negócios.
CONTAMOS COM VOCÊ!

Alex Ribeiro da Silva
Sócio administrador
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VALORES QUE NORTEIAM NOSSO
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
NOSSO NEGÓCIO:
Analisar com excelência.
NOSSA MISSÃO:
Analisar com qualidade repassando para nossos clientes resultados verdadeiros, cumprindo o prazo que por nós foi estipulado.
NOSSA VISÃO:
Ser referência de excelência em prestação de serviços analíticos, químicos, físicos e biológicos da agricultura.
NOSSOS VALORES:
Satisfação do cliente é a razão da existência de qualquer negócio;
Valorização e respeito às pessoas é o grande diferencial que torna tudo
possível;
Responsabilidade social é a única forma de crescer em uma sociedade
mais justa;
Gerenciamento em equipe é o caminho da excelência com simplicidade;
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1. RELACIONAMENTOS
1.1. Com colaborador
O Safrar Análises Agrícolas preza por relações íntegras, transparentes,
imparciais e de respeito às pessoas e à diversidade. Desta forma, não
admite qualquer tipo de situação que configurem pressões, assédio,
intimidações ou ameaças no relacionamento, implícitas ou explícitas,
entre colaboradores, independentemente de seu nível hierárquico.
Qualquer forma de assédio moral ou constrangimento de acordo com
nossa política pública e práticas de responsabilidade social e o presente
código, deverão ser investigados com rigor e, caso proceda, aplicar a
legislação vigente e o presente código.
1.2. Com clientes e fornecedores
A escolha e contratação de fornecedores devem basear-se em critérios
técnicos, profissionais, éticos e transparentes e assegurar ao Safrar as
melhores opções de qualidade, oportunidade de negócio, prazos e
preços. O laboratório se compromete a cumprir os acordos e o mesmo
deverá ocorrer de forma bilateral para o desenvolvimento e melhoriacontínua das relações.
1.2.1 Responsabilidade dos colaboradores frente aos clientes
Tratar os clientes com respeito, cordialidade, atenção, eficácia, proatividade e ética no atendimento de suas necessidades;
• Atender os clientes com imparcialidade e livre de preconceito, assédio
moral ou constrangimento, obedecendo rigorosamente às leis, bem
como as regulamentações estabelecidas pelo Código de Defesa do
Consumidor e pelo Código Comercial Brasileiro;
• Zelar pelos interesses dos clientes e ajudá-los a solucionar problemas,
encaminhando suas solicitações e reclamações para as áreas responsáveis na empresa, retornando aos mesmos sempre que necessário;
• Resguardar a confidencialidade das informações repassadas por seus
clientes;
• Manter o padrão estabelecido e desejado para as análises.
1.2.2. Responsabilidade dos colaboradores frente aos fornecedores
• Assegurar-se de que todos os fornecedores atuem de acordo com os
princípios expressos neste documento e de acordo com as normas aplicáveis às suas atividades;
• Estabelecer relacionamentos isentos de favorecimentos;

05

1. RELACIONAMENTOS
• Manter a confidencialidade dos dados do fornecedor e assegurar-se
de que eles mantenham confidencialidade quanto às informações do
Safrar.
1.3. Concorrentes
A competitividade do Safrar Análises Agrícolas é exercida com base na
nossa capacidade e na gestão ética da nossa empresa. Todas as informações de mercado e de concorrentes, legítimas e necessárias ao negócio, devem ser obtidas por meio de práticas transparentes e idôneas,
não sendo admitida a sua obtenção por meios ilícitos.
1.4. Com governo e instituições
O Safrar deve buscar relacionar-se de forma ética e responsável com o
Governo e instituições formais, cumprindo as leis e colaborando ao
máximo com o desenvolvimento da nação.
1.5. Com o meio ambiente
O Laboratório Safrar deve atuar em todos os seus processos de forma
ética e responsável, respeitando a legislação ambiental e minimizando o
impacto ambiental gerado que porventura seja afetado pelas operações
da empresa. O laboratório deverá, portanto, gerenciar sua rotina cooperando para a melhoria das condições ambientais, trabalhando também
para a disseminação de práticas saudáveis.
1.6. Com a sociedade
O Safrar deve atuar junto à sociedade, formalmente e de forma ética,
sempre objetivando o desenvolvimento social através de programas e
projetos formais. O cumprimento de seu papel social deve ser estimulado no princípio do voluntariado corporativo.
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2. CONFLITO DE INTERESSES
2.1. Relacionamentos comerciais
Em relacionamentos comerciais, é esperado a oferta de presentes/
comissões por parte de fornecedores a clientes. Porém, para que se
mantenha a ética e clareza nos negócios, deve-se determinar que qualquer oferta será comunicada à superintendência ou diretoria.
Viagens e estadias para cursos, treinamentos, congressos e visitas técnicas podem ser aceitos, desde que com fins profissionais e com a aprovação superior. Deve sempre prevalecer o bom senso e o resguardo dos
preceitos éticos defendidos pela empresa.

3. USO E REGISTRO
DAS INFORMAÇÕES
Não é permitida a divulgação de informações confidenciais da empresa,
incluindo dados sobre estratégias de negócios, informações sobre processos, sistemas, remuneração de colaboradores, dados financeiros etc.
Todas as informações da empresa, passíveis de divulgação, estão disponíveis em nosso site. Este preceito continua sendo válido para o colaborador que porventura venha a se desligar da empresa.
Todo colaborador deve manter sigilo quanto às metodologias utilizadas
para a realização de nossas análises. A quebra de sigilo de informações
de clientes, além de ser caracterizada infração ética, também é crime
conforme código civil e criminal. Da mesma forma, os colaboradores
devem zelar pelo patrimônio intelectual do laboratório Safrar Análises
Agrícolas, o que inclui sua marca e logomarca, tecnologia, propriedade
intelectual e outras informações (financeiras, comerciais e outras), metodologias, planos, estratégias e demais valores não físicos que constituem o Safrar.
Qualquer solicitação externa ou de colaboradores para realização de
trabalhos acadêmicos/escolares, ou qualquer produção científica que
tenha como foco as atividades da empresa, exceto assuntos e informações estratégicas vedadas a público externo, deverão ser autorizadas
pela Gerência.
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4. USO DOS MEIOS ELETRÔNICOS
DE COMUNICAÇÃO
Os recursos e equipamentos de comunicação eletrônica são bens da
empresa para uso exclusivo das atividades de seu interesse. O Safrar
reserva-se no direito de controlar e monitorar o acesso à internet de
todos os equipamentos interligados ao seu sistema de tecnologia da
informação, sempre com o objetivo de resguardar a segurança da informação, respeitando as garantias individuais dos colaboradores.
Nenhum software que não cumpra as políticas da empresa ou os acordos de licenciamento e direitos autorais aplicáveis a cada situação pode
ser adicionado ao sistema de comunicação eletrônica da empresa. Não
se admite a transmissão de arquivos, imagens, jogos interativos, ou
mensagens que não sejam de interesse da empresa.
A utilização de mídias sociais na empresa ou fora dela em nome da empresa realizada por colaborador ou pessoa que represente o Safrar só
deverá ser utilizada objetivando divulgar a verdade, em prol do desenvolvimento, de forma ética e moral, nunca de forma criminosa que possa
caracterizar infração ao presente código.
Nenhum colaborador ou pessoa ligada à empresa está autorizado a criar
blogs, sites ou comunidades em rede de relacionamento em nome da
empresa. Qualquer colaborador que souber de práticas em mídia social
que possam denegrir a imagem ou reputação da empresa deverá comunicar imediatamente a alta administração para providências cabiveis.
Crimes cibernéticos deverão ser tratados com rigor ético e na forma da
lei.

5. CABE À GESTÃO DE PESSOAS
Propiciar um ambiente de trabalho com oportunidades iguais de crescimento profissional e pessoal e de respeito à liberdade individual. Assegurar as garantias individuais dos colaboradores e a confidencialidade
das informações. Recrutar, selecionar, treinar e executar práticas de
remuneração, comunicação, promoção, desligamento, transferência
etc., com imparcialidade, clareza e confidencialidade.
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6. CABE À LIDERANÇA
Compreender e estimular o interesse de sua equipe, integrar e dar feedback. Manter uma boa comunicação utilizando todas as ferramentas
de forma aberta e transparente. Promover uma gestão participativa. Ser
imparcial em suas ações, pautando sempre suas decisões em critérios
técnicos e justos, sem constranger ou coagir seus subordinados em
qualquer situação. Assegurar que sua equipe conheça e aplique os preceitos do Código, devendo ser também um exemplo de conduta a ser
seguido pelos demais colaboradores.

7. AOS COLABORADORES NA
ORGANIZAÇÃO NÃO É PERMITIDO:
• Fumar dentro dos estabelecimentos da organização;
• Utilizar de bebidas alcoólicas dentro da empresa e a entrada na
mesma em estado de embriaguez;
• Uso ou porte de drogas e a permanência na empresa em estado alterado pelo uso dessas substâncias;
• Uso de celular para fins não relacionados ao trabalho durante o horário
do expediente, a não ser que seja autorizado pela gerência.
• Repassar assuntos indevidos, pessoais ou profissionais, ou tomar atitudes que possam desacreditar ou prejudicar a reputação da empresa
e/ou colegas de trabalho.
• Remoção ou utilização não autorizada de material, bem físico ou equipamento pertencente ao Laboratório Safrar é considerada ato ilícito e
passível de aplicação da legislação;
• Solicitar por si próprio ou através de terceiros quaisquer cortesias,
para seu benefício, de familiares ou de pessoas de seu relacionamento,
em nome da empresa ou em decorrência de seus negócios, sem prévia
autorização da gerência ou setor responsável;
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8. DEVER DO COLABORADOR
• Zelar pela imagem do Safrar, dentro e fora do ambiente de trabalho,
estando alinhado aos valores da empresa, agindo de maneira ética e
livre de preconceitos. A reputação da empresa é resultado de um trabalho coletivo, sendo também de responsabilidade de cada colaborador;
• Não prestar declarações ou dar entrevistas em nome do Safrar se não
estiver expressamente autorizado e preparado para tanto;
• Assegurar que os registros e documentações que dão sustentação
para as atividades do Safrar contenham sempre informações corretas,
seguras, precisas e atualizadas;
• Zelar pelo bom uso e conservação do patrimônio da empresa. Veículos, equipamentos, maquinário, tecnologia (software e hardware), estoque, documentos etc., não deverão ser utilizados por nenhum colaborador para fins pessoais e nem ser fornecidos a terceiros.
• Zelar pela guarda e sigilo das informações confidenciais relacionados
à empresa. Não discutir informações confidenciais em áreas públicas,
transportes públicos, bem como em redes sociais, blogs pessoais e/ou
corporativos, ou outros meios de comunicação que possam gerar risco
de exposição indesejada da informação.
• Cumprir as normas de Saúde e Segurança da empresa, bem como utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) em todas as atividades de trabalho que os exijam.
• Informar a diretoria qualquer fato que possa denegrir a imagem da
empresa ou de seus colaboradores.
Nesse sentido, é dever de todos preservar a imagem do Safrar e suas
marcas comerciais. Qualquer ação ou atitude individual ou coletiva – em
ambiente público, privado ou virtual – que comprometa a reputação e
credibilidade da empresa e/ou de seus colaboradores, será considerada
violação grave, podendo acarretar medidas severas.
Utilizaremos caixas para reclamações e/ou sugestões de melhorias para
a empresa, onde os colaboradores não necessitam se identificar.
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ADMINISTRAÇÃO E APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
9. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO
É de responsabilidade de cada colaborador o conhecimento das políticas e práticas expressas no Código de Conduta Ética do Safrar Análises
Agrícolas. Qualquer violação a qualquer uma das normas e/ou orientações resultará em medidas disciplinares apropriadas, podendo inclusive
levar ao desligamento da empresa.
9.1 Na dúvida, o que fazer?
Se o colaborador estiver em dúvida sobre a prática de algum tipo de
conduta, deve perguntar a si mesmo:
• Isto condiz com o Código de Ética e Conduta da Empresa?
• Isto é ético?
• Este ato é legal?
• É imparcial e honesta esta conduta?
• Refletirá bem para mim e para a empresa?
• Eu aconselharia meus filhos a agirem desta forma?
Os colaboradores não devem se abster quando se depararem com essas
situações de dúvida. Se a resposta for “Não” para qualquer uma das perguntas, a conduta não deverá ser adotada.
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10. COMPROMISSO E ADESÃO
A reputação e a integridade ética do Laboratório Safrar Análises Agrícolas são responsabilidade de cada um de nós, sendo necessária a assinatura do Termo de Compromisso e Adesão.

TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO
DE ÉTICA E CONDUTA DO SAFRAR
ANÁLISES AGRÍCOLAS
Eu,________________________________________________________
____________, CPF ___________________________, venho, por meio
deste Termo de Adesão, aderir ao Código de Ética e Conduta da Safrar
Análises Agrícolas, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração do laboratório Safrar, realizada em ____ de______________
________________de 20__, cuja cópia recebi e li, comprometendo-me
a observar as suas disposições e a denunciar qualquer prática que possa
configurar uma suposta violação.

_____________________________
Alex Ribeiro da Silva
Sócio administrador
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