
CÓDIGO DE ÉTICA E

CONDUTA



Mensagem da

Administração

A CREDIBRF – Cooperativa de Crédito, desde sua fundação em 1989, tem buscado o

desenvolvimento contínuo do seu negócio, por meio de uma gestão transparente, ética e

responsável, e do exercício dos princípios cooperativistas e valores institucionais que estão

refletidos neste Código de Ética e Conduta.

Os pressupostos deste Código tem a finalidade de uniformizar padrões de conduta entre

membros de órgãos estatutários, colaboradores e terceiros (fornecedores, prestadores de

serviço e parceiros de negócio), estimulando-os a adotarem, no âmbito pessoal e profissional,

comportamentos e atitudes guiados por diretrizes que visam preservar e fortalecer a imagem

e reputação da CREDIBRF.

Prezamos pela observância dos preceitos morais e éticos, por isso manteremos

relacionamento apenas com pessoas e empresas que se comprometam a respeitar e seguir

este Código. Informamos que não serão toleradas violações a este Código por qualquer

indivíduo, visto que tais práticas conflitam e comprometem diretamente os objetivos da

CREDIBRF.

Com essa iniciativa, visamos contribuir com uma sociedade mais justa e transparente, em

respeito às leis, à moral e à ética, bem como aos associados a quem representamos.
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1 | Introdução

Consciente da importância 

de se estabelecer padrões 

éticos na condução das 

relações internas e externas, 

a CREDIBRF instituiu o 

presente Código de Ética e 

Conduta com orientações 

dos Administradores da 

Cooperativa, alinhadas aos 

princípios e valores da 

instituição e as boas práticas 

adotadas no mercado 

financeiro sobre a conduta 

ética esperada dos seus 

colaboradores.  

2 | Aplicação

Este Código é aplicável aos membros dos órgãos estatutários e demais 

colaboradores da CREDIBRF, o que inclui trainees, estagiários e

aprendizes, bem como a prestadores de serviços que atuam em nome 

da Cooperativa e outros que venham a estar sujeitos à observância 

deste documento.

3 | Objetivo

Harmonizar os valores pessoais e profissionais de todos os que 

compõem a estrutura organizacional da CREDIBRF, para que estejam 

pautados nos preceitos legais, éticos, morais, nos princípios 

cooperativistas e nos bons costumes. É interesse da CREDIBRF 

garantir que todas as relações se deem de maneira transparente e 

responsável.
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4 | Missão

Proporcionar através do incentivo a boa gestão financeira, 

uma melhor qualidade de vida aos cooperados e familiares.

5 | Visão

Ser referência no desenvolvimento econômico financeiro 

dos cooperados, atuando como instituição propulsora do 

bem-estar social.

6 | Valores

Integridade. Sustentabilidade. Respeito as normas. 

Proximidade com o cooperado. Valorização do colaborador. 

Evolução continuada.
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• Honestidade: probidade, 

honradez, decência e respeito 

nos relacionamentos e para 

com os bens de terceiros.

• Zelo: diligência e empenho 

com as responsabilidades 

assumidas.

• Sigilo: responsabilidade com 

o conhecimento e uso de 

dados e informações.

• Competência:: empenho, 

dedicação e capacitação 

constante para o cargo 

exercido.

• Prudência: cautela, 

precaução, ponderação e 

sensatez nos julgamentos e 

decisões.

• Humildade: conhecimento 

das próprias limitações; 

modéstia e simplicidade.

• Imparcialidade:: equidade e 

isenção nas avaliações e 

julgamentos.

• Justiça: atitude em 

conformidade com o que é 

direito, legal e justo.

• Fortaleza: firmeza frente aos 

perigos inerentes à própria 

existência, bem como às 

adversidades e desventuras.

• Temperança: moderação, 

comedimento, sobriedade e 

parcimônia nas atitudes.

7 | Princípios

Os colaboradores da 

CREDIBRF e demais pessoas 

ou empresas que com ela se 

relacionem, devem se 

referenciar nos seguintes 

princípios: 
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8 | Diretrizes Éticas de Conduta
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8.1 | Governança

Os Administradores da 

CREDIBRF (conselheiros 

administrativos e diretores) 

devem adotar um modelo de 

gestão transparente e 

íntegro, agindo de forma a 

preservar o bom 

relacionamento entre as 

partes interessadas: 

cooperados, órgãos de 

administração, órgãos de 

controle, colaboradores e 

auditores. 

Os Administradores da CREDIBRF também devem estar 

comprometidos em:

• Garantir o atendimento das disposições legais e regulatórias 

aplicáveis à Cooperativa;

• Promover negociações honestas e justas, sem auferir vantagens 

indevidas por meio de manipulação, uso de informação privilegiada e 

outros artifícios desta natureza;

• Manter relações de trabalho justas e repudiar qualquer tipo de 

exploração, inclusive do menor (nos casos de funcionários 

contratados como ‘Menor Aprendiz’);

• Promover a educação e capacitação contínua dos componentes da 

estrutura organizacional;

• Preservar o direito à privacidade dos componentes da estrutura 

organizacional e garantir um ambiente seguro.
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Para manter o ambiente organizacional 

harmônico, os administradores, 

colaboradores e terceiros da CREDIBRF 

se comprometem a:

8.2 | Relacionamentos 

Internos e Externos

• Repudiar qualquer conduta hostil, tais como:

o Denegrir e/ou prejudicar a reputação de colaboradores de 

qualquer cargo ou unidade;

o Discriminar ou desrespeitar as diferenças individuais, sejam 

elas sociais, culturais, etárias, físicas, religiosas, de gênero, de 

raça, de orientação sexual, de condição sexual e de opção 

político partidária;

o Constranger, depreciar ou submeter colaboradores a 

qualquer situação capaz de ferir a dignidade pessoal e 

profissional;

o Assediar moralmente e/ou sexualmente qualquer 

colaborador;

o Desqualificar, ofender ou ameaçar, explicita ou 

disfarçadamente, subordinados ou pares;

o Apresentar trabalhos ou ideias de outros colaboradores sem 

conferir-lhes o respectivo crédito;

o Desrespeitar as atribuições funcionais de outrem, ou 

apresentar comportamento que possa ser caracterizado 

como indisciplina ou insubordinação.
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Para manter o ambiente organizacional harmônico,  administradores, 

colaboradores e terceiros da CREDIBRF se comprometem a:

• Estimular os colaboradores com os quais mantenha relacionamento 

ao cumprimento deste Código;

• Reconhecer honestamente os erros cometidos, corrigindo e 

evitando-os no futuro;

• Apresentar críticas construtivas e sugestões para aprimoramento e 

qualidade dos processos de trabalho;

• Prestar atendimento cordial, gentil e respeitoso;

• Transmitir, de forma transparente, informações oportunas, claras e 

precisas; 

• Colaborar para que haja respeito e predominância do espírito de 

equipe, da lealdade, da confiança, da conduta compatível com os 

valores da CREDIBRF e da busca por resultados;

• Interagir com os colaboradores e prestar informações necessárias 

para o adequado desempenho das atribuições que lhes competir, 

favorecendo a intercooperação; 

• Zelar pelos ativos da CREDIBRF e da BRF a que tenha acesso.

• Afastar atividades particulares das rotinas diárias 

de trabalho, em especial aquelas que interfiram 

no tempo de trabalho necessário à função 

assumida;

• Manter apresentação pessoal, discreta e 

respeitosa, por meio de uso de vestimenta 

distinta e adequada, no ambiente de trabalho e 

em eventos em que represente a Cooperativa;

• Salvo disposto na relação de trabalho e termos 

de confidencialidade da instituição, respeitar o 

direito à privacidade, não monitorar pessoas, por 

meio de imagens, conversas e/ou por quaisquer 

meios eletrônicos sem prévia autorização e 

comunicação;

• Comunicar exposição a riscos no ambiente de 

trabalho que possam afetar a saúde pessoal e a 

de outros colaboradores.
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Manifestar opinião de natureza depreciativa sobre atos ou

atitudes de representantes políticos do segmento

cooperativista, dirigentes e funcionários de órgão de

supervisão e de auditoria externa, inclusive em mídias

sociais;

Realizar qualquer tipo de conduta ilegal ou contrária à moral

e aos bons costumes, que interfira no desempenho das

funções profissionais e afetem a imagem da Cooperativa,

inclusive em mídias sociais;

Trabalhar sob o efeito de álcool e drogas, incluindo o uso no

percurso até o local de trabalho;

Utilizar equipamentos necessários ao efetivo exercício das

atividades profissionais para a realização de atividades de

cunho pessoal;

Usar equipamentos ou objetos que interfiram na

concentração ao executar a atividade que esteja

encarregado.

Administradores, 

colaboradores e terceiros 

da CREDIBRF devem 

abster-se de::
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Colaboradores que exerçam cargos de 

liderança na CREDIBRF devem:

• Dar exemplo ao gerir pessoas, sendo modelo 

de conduta ética e moral para a equipe;

• Basear as decisões única e exclusivamente 

nos aspectos profissionais, afastando 

completamente decisões de cunho pessoal;

• Não dar tratamento preferencial a quem quer 

que seja, por interesse, sentimento pessoal ou 

profissional;

• Não usar o cargo para solicitar favores ou 

serviços pessoais a colaboradores e terceiros, 

fora das condições profissionais livremente 

pactuadas entre as partes.
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8.3 | Conflitos de Interesse

Para evitar conflitos de interesses na CREDIBRF, todos se comprometem a:

• Não acumular atividades conflitantes, direta ou indiretamente com aquelas praticadas na 

CREDIBRF, ou desenvolver negócios particulares que interfiram no tempo de trabalho 

dedicado à CREDIBRF;

• Não influenciar a contratação de pessoas ou empresas quando houver algum vínculo 

conjugal ou parentesco por consanguinidade ou por afinidade até o 2º grau, em linha reta ou 

colateral;

• Não manter relações comerciais particulares, de caráter habitual, com cooperados ou 

fornecedores da CREDIBRF, sem comunicar o seu gestor imediato e a Área de Compliance;

• Não aceitar brindes, presentes ou hospitalidades de cooperados ou fornecedores, em 

desacordo com a política interna, ou algo que possa caracterizar vantagem indevida;

• Não participar de atividades cívicas e políticas de forma individual ou representando a 

CREDIBRF, utilizando tempo e recursos pertencentes a Cooperativa sem autorização prévia 

e expressa.
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8.4 | Prevenção a fraudes e demais ilicitudes

Administradores, colaboradores e terceiros da CREDIBRF, reconhecendo a criticidade, a severidade e o efeito

lesivo provocado por organizações criminosas, se comprometem a obedecer às normas legais, regulamentares e

institucionais no combate a fraudes e demais atos ilícitos na instituição, conforme segue:

• Abster-se da realização de atos de corrupção ou fraudes que possam comprometer a reputação e a imagem

da CREDIBRF, não praticando e repelindo qualquer negócio ou atividade ilícita ou que apresentem indícios

de ilicitude;

• Abster-se de comentar qualquer informação ou emitir opinião que possa ser utilizada pelo interlocutor para

a realização ou a participação em negócios ou atividades escusas ou questionáveis, inclusive contrárias à

moral e aos bons costumes;

• Manter-se vigilante no sentido de identificar e repelir as tentativas de uso de unidade de atendimento da

CREDIBRF para negócios ou práticas ilícitas, fraudes ou crimes de qualquer natureza;

• Abster-se direta ou indiretamente, em nome próprio, de firmar, contratar, controlar, custodiar, intermediar

ou representar interesses de cooperados ou terceiros;

• Zelar pela manutenção da integridade e de todo e qualquer documento e registro interno, não permitindo,

em hipótese alguma, que sejam retirados, alterados ou destruídos, com o propósito de ocultar ou dissimular

transação ou procedimento inadequado ou em desacordo com a legislação, bem como regulamentação

interna e externa.
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Termo de 

Compromisso

Declaro, para todos os fins de direito, ter recebido, estar ciente e ter compreendido as

disposições contidas no Código de Ética e Conduta da CREDIBRF – Cooperativa de

Crédito, o qual será aplicado no exercício das minhas funções.

Dessa forma, de acordo com o presente documento e sem prejuízo das demais

responsabilidades legais e normativas aplicáveis, comprometo-me a:

• Zelar e cumprir com os princípios éticos e demais orientações fixadas no Código de

Ética e Conduta da CREDIBRF;

• Comunicar imediatamente, via Canal de Denúncias da CREDIBRF, qualquer violação

deste Código de Ética e Conduta que venha a tornar-se do meu conhecimento,

independentemente de qualquer juízo individual de valor.

IDENTIFICAÇÃO

Nome completo: _________________________________________________________________________________

Empresa: _________________________________________________________________________________________

Cargo: _________________________________________________________ Data: ____________________________
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Canal de 

Denúncias

A CREDIBRF disponibiliza um canal de comunicação, seguro e 

independente, por meio do qual cooperados, colaboradores, terceiros e 

demais interessados possam comunicar, sem a necessidade de se 

identificarem, violações a este Código de Ética e Conduta e situações 

com indícios de ilicitude de qualquer natureza relacionadas as 

atividades da Cooperativa:

0800 591 2213   (Código 333)
Disponibilizamos Canal WEB para registro de denúncias, saiba mais acessando nosso site:

www.credibrf.com.br
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