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1.APRESENTAÇÃO
Este Código expressa os princípios éticos que orientam a
atuação da Kepler Weber, bem como sua postura social com
quem mantém relações. Estes princípios devem ser observados por todos os colaboradores do Grupo Kepler Weber,
pois refletem nossa identidade cultural e os compromissos
que assumimos nos mercados em que atuamos.

Com este instrumento, buscamos minimizar a subjetividade das interpretações quanto aos aspectos morais
e éticos da Empresa. Entendemos estar viabilizando um
comportamento ético pautado em valores incorporados à
cultura da Empresa, por serem estes justos e pertinentes.
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2.MISSÃO E CREDOS
MISSÃO
“Ser líder no segmento de armazenagem agrícola através de soluções inovadoras
para surpreender os clientes e remunerar os acionistas.”

CREDOS
Ética em todos os relacionamentos;
Desenvolvimento dos talentos humanos, valorizando desempenhos superiores;
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3.PRINCÍPIOS GERAIS
A Kepler Weber tem convicção de que, para atingir seus
objetivos com profissionalismo e comprometimento, deve
agir de forma correta e transparente com seus stakeholders
– colaboradores, acionistas, clientes, investidores, fornecedores, prestadores de serviços, governo e sociedade,
–, bem como exercer com responsabilidade sua função social.
A conduta empresarial da Kepler Weber é pautada no
respeito às pessoas e na responsabilidade, compartilhada
por todos, pelo desenvolvimento de seus profissionais e de
seus negócios.
Nossos negócios são pautados pela honestidade e integridade, tendo como condição irrevogável o respeito e a
dignidade.
Atuamos de forma ativa para o desenvolvimento e o

5.RELAÇÃO COM ACIONISTAS

bem-estar da sociedade onde estamos inseridos e estimulamos a cidadania.
Não toleramos nenhum tipo de discriminação, quer de
natureza econômica, social, política, religiosa, de cor, sexo
ou raça, enfermidade, limitação física ou mental.
Desenvolvemos nossas atividades tendo como prerrogativa a preservação do meio ambiente, da segurança e
da saúde.
Não aceitamos a adoção de trabalho infantil em nossa
organização.
Não toleramos assédio sexual de qualquer natureza.
Cumprimos todas as leis de todas as jurisdições governamentais onde estivermos atuando.

4.RESPONSABILIDADE DA ALTA DIREÇÃO
Promover e comprometer-se com uma conduta ética
e honesta que enriqueça a relação da Empresa com seus
diversos públicos.
Primar pela Gestão de Pessoas que promova o desenvolvimento, o bem-estar e a satisfação de todos que fazem
parte da Kepler Weber.
Proteger a confidencialidade de informações restritas
sobre a Empresa e seus clientes, obtidas ou criadas em
decorrência de suas atividades e prevenir a divulgação não
autorizada de tais informações, a menos que requeridas
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por lei vigente, regulamento ou processo legal.
Produzir de forma completa, legítima, correta, oportuna e compreensível os relatórios e documentos enviados
ou apresentados aos acionistas e outros órgãos reguladores, além de outras comunicações feitas pela Empresa.
Evitar qualquer ação que, direta ou indiretamente,
tenha influência fraudulenta, coercitiva, manipuladora
para com os acionistas com o propósito de gerar declaração financeira enganosa.

A relação com os acionistas deve basear-se na comunicação – precisa, transparente e oportuna – de informações
que lhes permitam acompanhar as atividades e a performance da Empresa.

Compromisso da Empresa
Comprometer-se com a utilização prudente dos recursos financeiros, visando à segurança e à rentabilidade
para os nossos acionistas.
Não medir esforços para manter a atualidade e transparência das informações prestadas aos acionistas.

Procurar conduzir os negócios visando assegurar rendimentos de mercado, mantendo a segurança financeira.
Pautar-se, na relação com os acionistas e mercado de
capitais, pela transparência das informações prestadas aos
acionistas, colaboradores e ao público em geral.

Compromisso do Colaborador
Comprometer-se com a utilização dos recursos financeiros do acionista com a mesma expectativa de resultados
e prudência que dedicam no uso de seus próprios recursos.

6.RELAÇÃO COM COLABORADORES
Compromisso da Empresa
PARTICIPAÇÃO

CONFIANÇA

Incentivar a participação ativa dos colaboradores no
seu próprio desenvolvimento e proporcionar as condições
necessárias para tanto.

Basear o relacionamento com colaboradores no entendimento, confiança e comprometimento mútuo.

Valorizar a prática da delegação no trabalho dos colaboradores e equipes.

Atribuir prioridade absoluta ao relacionamento direto e
confiável com os colaboradores, valendo-se da intervenção
de terceiros para resolução de conflitos somente quando
necessário.

Caracterizar o ambiente de trabalho pelo envolvimento,
participação e dedicação.

TRANSPARÊNCIA

Encorajar o espírito empreendedor e o sentimento de
responsabilidade pessoal pelos resultados.

Proporcionar e valorizar a transparência nas relações de
trabalho e a liberdade de expressão.
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DESENVOLVIMENTO

INFORMAÇÃO

Compromisso do Colaborador

O desenvolvimento da organização depende diretamente do desenvolvimento das pessoas. Cabe a cada
colaborador buscar o autodesenvolvimento, cabendo à organização proporcionar condições para que isso aconteça.

Priorizar o público interno quanto ao recebimento de
informações, salvo casos em que a informação necessite
ser disponibilizada simultaneamente a outros públicos, por
imposição de normas legais.

CUIDADO E ZELO

PROCESSO SELETIVO E ADMISSÃO

PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE

Não discriminar candidatos em função de origem,
idade, religião, cor, sexo ou raça, limitação física ou mental.

Respeitar a privacidade e intimidade dos colaboradores,
sendo vedada a divulgação de informações sobre os mesmos sem seu prévio consentimento.

Fortalecer valores e posturas da Empresa, levando em
consideração no processo seletivo o perfil ético do candidato.

SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO
Propiciar os meios e recursos adequados para que todas as atividades sejam executadas com segurança. Cabe
à Empresa garantir que sejam realizados todos os esforços
necessários para preservar a segurança das pessoas.
O gestor é o agente principal e responsável pela segurança de todas as pessoas que atuam em sua área. Deve
garantir que todas as pessoas sejam conhecedoras e respeitem os procedimentos e normas de segurança da Empresa. Também deve garantir que estejam treinadas para
que as suas atividades sejam realizadas com segurança.
Orientar visitantes, fornecedores e terceiros sobre os
riscos existentes na Empresa e respeitar os procedimentos
e normas de segurança.
Atender plenamente à legislação de saúde e segurança
aplicáveis às nossas atividades.

REMUNERAÇÃO
Adotar sistema de remuneração que objetiva desafiar e
valorizar as pessoas e equipes, reconhecendo seus desempenhos e suas contribuições diferenciais.

SINDICATOS
Promover clima construtivo nas relações com entidades
representativas de classe patronal e de categorias profissionais, que favoreça a melhoria contínua das relações de
trabalho.
Conduzir as negociações com franqueza, abertura aos
argumentos e respeito às posições de cada parte.

DEMISSÃO
Conduzir o processo de desligamento de colaboradores
com respeito e dignidade.

Empregar, nas suas atividades diárias, os mesmos cuidados com os bens da Empresa que emprega na administração de seu próprio patrimônio.
Proceder sempre de acordo com o Código de Ética da Empresa, seja ao atuar internamente ou ao representar a Empresa.

CONDUTA PESSOAL
Apresentar padrões de conduta que refletem sua integridade pessoal e profissional, de maneira compatível com
seu vínculo com a Empresa e com a sociedade.
Representar a Empresa junto ao público externo e à
imprensa somente quando autorizados, preservando a
imagem positiva da Empresa em todas as suas atividades.

CONFLITOS DE INTERESSE
Avaliar cuidadosamente as situações em que possa
haver conflito de interesses, executando atividades com
recursos, bens, serviços ou créditos exclusivamente de
interesse da Empresa.
Informar aos gestores quando alguma atividade particular possa interferir ou conflitar com os interesses da
Empresa, esclarecendo sua natureza e extensão.

Não praticar atos de liberalidade às custas da Empresa e não
oferecer ou receber de qualquer público qualquer modalidade
de vantagem pessoal direta ou indireta em razão do exercício
de seus cargos, exceto brindes de pouco valor, distribuídos a
título de propaganda institucional e com distribuição geral.
Encaminhar ao Comitê de Desenvolvimento Organizacional os brindes recebidos que não se enquadram como
institucionais de distribuição geral. O Comitê definirá a
destinação adequada.

LEALDADE
Manter lealdade à Empresa não utilizando em benefício
próprio ou de terceiros, com ou sem prejuízo para a Empresa, as oportunidades de negócio de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu cargo.

SEGURANÇA DO TRABALHO
Cada colaborador tem a responsabilidade de zelar pela
sua segurança e pela segurança de seus colegas. Todos têm
o dever de identificar tarefas inseguras e de obter, com persistência e determinação, sua solução junto às lideranças.

INFORMAÇÃO

Praticar atividades profissionais externas que não prejudiquem sua atividade na Empresa e que não impliquem
uso de informações ou conhecimento de propriedade da
Kepler Weber.

Manter reserva sobre os negócios da Empresa, guardando sigilo sobre qualquer informação ainda não divulgada
para conhecimento do mercado, bem como sobre informações de terceiros obtidas no exercício de suas funções.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Levar ao conhecimento das instâncias responsáveis
toda e qualquer informação sobre violação ou
suspeita de violação do estabelecido no Código de Ética
da Kepler Weber.

Fazer uso de tecnologia da informação, atuando em
conformidade com regras legais pertinentes, moral, integridade e bons costumes, abstendo-se de utilizar recursos
não autorizados.
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7.RELAÇÃO COM CLIENTES

9.RELAÇÃO COM CONCORRENTES

Compromisso da Empresa

Compromisso da Empresa

Incentivar o relacionamento duradouro e de confiança
mútua com nossos clientes.
Primar pelo pleno atendimento ao contrato com os clientes.
Os representantes comerciais devem atuar de maneira
condizente com o Código de Ética da Kepler Weber.
Respeitar os direitos dos clientes, atendendo às suas
prioridades.

Fornecer produtos e serviços adequados ao uso de nossos clientes, utilizando procedimentos que aplicam os conceitos e práticas da Qualidade.

Compromisso do Colaborador
Procurar identificar as prioridades dos clientes e buscar,
a partir deste conhecimento, aprimorar o atendimento e a
qualidade dos produtos e serviços.
Assumir compromisso de entrega de produtos e serviços
somente quando pode ser realizada.

8.RELAÇÃO COM FORNECEDORES
Compromisso da Empresa
Incentivar o relacionamento duradouro e de confiança
mútua com nossos fornecedores.
Contratar somente fornecedores idôneos, que atendem
às suas obrigações legais e aos pré-requisitos estabelecidos e em conformidade com a instrução de serviço que
rege esta prática.
Realizar processos de compra e contratação de produtos

e serviços com transparência, lisura e segurança dos dados
e dos direitos de propriedade – própria e de terceiros.

Compromisso do Colaborador
Não obter vantagens e privilégios pessoais junto a fornecedores da Empresa em razão do cargo que ocupa.
Não constituir e manter empresa que transacione com
empresas do Grupo Kepler Weber.

Utilizar práticas comerciais éticas que primem pela
concorrência leal e legal baseada na qualidade de nossos
produtos e serviços Kepler Weber.
Acreditar nos princípios do mercado e da concorrência, respeitando a cultura e os interesses de cada comunidade onde atua.

Compromisso do Colaborador
Respeitar o trabalho conduzido pelos colaboradores
de empresas concorrentes, sem cometer atos antiéticos.

10.RELAÇÃO COM A ESFERA PÚBLICA
Órgãos de Arrecadação e de Fiscalização Processo Eleitoral
Recolher corretamente os impostos pertinentes à legislação vigente.
Zelar pelo cumprimento da legislação vigente.

Consultar os acionistas antes de tomar decisões sobre o
posicionamento da Empresa no apoio a partidos e candidatos durante o processo eleitoral.

Atender aos órgãos reguladores com transparência e
honestidade.

Apoiar partidos políticos ou candidatos de forma a não
agredir os valores e princípios da Empresa, nem tampouco
a gestão dos negócios.

Produzir de forma completa, legítima, correta e compreensível os relatórios e documentos enviados a órgãos
reguladores.

Promover ações de apoio a partidos e candidatos que
obedeçam rigorosamente à legislação vigente.

Agentes Públicos e Políticos

Contribuir financeiramente com partidos e candidatos
somente se desvinculada de qualquer expectativa de retorno econômico e comercial.

Observar e conduzir a relação com agentes públicos e
políticos com transparência, honestidade e integridade.
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Repudiar práticas de difamação, disseminação de
inverdades e maledicências, sabotagens, espionagem
industrial, roubo de documentos e outros atos ilícitos e
antiéticos.
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11.RELACIONAMENTO
COM O MEIO AMBIENTE
A Kepler Weber entende que o meio ambiente é um bem,
de uso comum e essencial à qualidade de vida e que deve
ser preservado para as gerações futuras. Com base nesse
pressuposto, reconhece a necessidade de garantir a mínima
alteração ambiental.

Compromisso da Empresa
O compromisso assumido e ações realizadas pela Kepler
Weber estão orientados para a responsabilidade social de
preservação do meio ambiente.
Atender à legislação ambiental, nas suas hierarquias:
Federal, Estadual e Municipal, buscando, sempre que possível, alcançar resultados melhores do que os exigidos.

Desenvolver e incentivar programas que visem à prevenção da poluição nas suas fontes geradoras.
Satisfazer as necessidades de conservação do meio ambiente, buscando a melhoria contínua dos nossos processos,
dentro dos conceitos de desenvolvimento sustentável.
Reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos industriais.
Garantir o desempenho ambiental dos tratamentos realizados, de forma adequada e permanente.

Compromisso do Colaborador
Executar suas atividades com responsabilidade e comprometimento com o meio ambiente.

12.RELACIONAMENTO
COM A COMUNIDADE
Compromisso da Empresa
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Estar comprometida em ser uma Empresa responsável
nas comunidades onde atua.
Estimular a formação de cidadãos responsáveis.

IGUALDADE
Igualdade no tratamento a todos os públicos, não fazendo qualquer discriminação em função de origem, sexo,
raça, convicções filosóficas ou políticas, crença religiosa ou
idade.
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TRABALHO DIGNO
Não ser condescendente com a exploração do trabalho
escravo ou infantil, nem com quaisquer outras formas de
degradação das condições humanas de trabalho.

TRABALHO VOLUNTÁRIO
Incentivar e valorizar a dedicação por parte dos colaboradores, seja pessoalmente ou representando a Empresa,
no trabalho voluntário em benefício da comunidade.

TRANSPARÊNCIA
Assegurar a transparência de nossos negócios e a veracidade das informações prestadas, observando o sigilo sobre
materiais confidenciais.

COMUNICAÇÃO
Caracterizar o processo de comunicação pelo diálogo
franco e direto.

Compromisso do Colaborador
ABUSO DO PODER

Manter canais abertos que incentivem a livre expressão
de opiniões, atitudes e preocupações de todos os públicos
com os quais interage.

Atuar sem praticar qualquer atitude de abuso de poder,
bem como assédio ou constrangimento de qualquer natureza, seja racial, sexual, política ou religiosa.

PUBLICIDADE

RESPEITO FRENTE A TODOS OS PÚBLICOS

Promover campanhas publicitárias, exclusivamente
com conteúdos não enganosos, socialmente aceitos, compatíveis com os bons costumes e a livre concorrência, e em
conformidade com as leis vigentes.

Quando representada a Empresa, respeitar a diversidade
de crenças religiosas ou convicções filosóficas e políticas,
buscando promover a estabilidade das relações sociais.

13.GESTÃO DO CÓDIGO
DE ÉTICA/COMITÊ
A Gestão do Código de Ética cabe ao Comitê de Desenvolvimento Organizacional, que é responsável por sua comunicação, permanente atualidade e pertinência, bem como determinar as ações necessárias para a divulgação e disseminação

dos mais elevados padrões de conduta ética na Empresa.
Compete, ainda, ao Comitê assumir o julgamento de casos
de violação do Código de Ética de maior gravidade e deliberar sobre dúvidas de interpretação do texto.

14.CONDUTA DIANTE DE DÚVIDAS
E AÇÕES CONTRÁRIAS
As linhas gerais deste Código permitem avaliar grande
parte das situações, mas não detalham, necessariamente,
todos os problemas que podem surgir em seu dia a dia.
Assim, eventualmente, poderão surgir dúvidas sobre qual
deve ser a conduta mais correta a adotar.
No caso de dúvidas, o colaborador deve procurar a Gerência de sua área ou a área de Desenvolvimento Organizacio-

nal, que fará a análise da situação.
Comunique imediata e formalmente ao seu Diretor ou
Gerente de sua área sempre que você se sentir ou estiver em situação que possa caracterizar conflito de interesses, ou quando suspeitar ou tiver conhecimento de fatos que possam prejudicar a Empresa ou que contrariem
ou pareçam contrariar os princípios deste Código.
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Canal Aberto Código de Ética
codigodeetica@kepler.com.br
www.kepler.com.br
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