
CÓDIGO
de Ética
e Conduta

veiling.com.br





Versão 00 Rev. Julho/2021

Sumário

Introdução do Presidente  ......................................................................................

Palavra do CEO  .......................................................................................................

Capítulo 01 - Nossos Princípios  .............................................................................

Capítulo 02 - Diretrizes do Código de Ética  ...........................................................

Capítulo 03 - Relações Interpessoais  ....................................................................

Capítulo 04 - Conflito de Interesses  .......................................................................

Capítulo 05 - Confidencialidade  .............................................................................

Capítulo 06 - Combate à Corrupção  ......................................................................

Capítulo 07 - Lei Geral de Proteção de Dados ........................................................

Capítulo 08 - Canal Ético  ........................................................................................

Capítulo 09 - Disposições Finais  ............................................................................

Capítulo 10 - Vigência e Aplicação  ........................................................................

Capítulo 11 - Compromisso com o Código  ...........................................................

Capítulo 12 - Declaração de Recebimento e Compromisso  .................................

04

05

06

08

10

12

16

18

19

20

22

23

24

25



04 - Código de Ética e Conduta

Introdução do Presidente

é a visão que compartilhamos e nos une. E para esta união ser cada vez mais 
sólida e abrangente estamos avançando na governança. Esta palavra adquire 
significado quando adotamos práticas que proporcionem transparência e 
previsibilidade às nossas atividades no Veiling. Nosso código de ética é uma 
etapa importante nesta direção.

Desenvolvemos este Código de Ética e Conduta a partir do olhar de vocês, 
colaboradores, executivos, cooperados e clientes. Temos confiança que os 
princípios contidos aqui são da nossa natureza e já praticados por todos.

Portanto, podemos antecipar o compromisso e empenho em conhecer, praticar 
e promover o conteúdo do nosso código!

Viver Veiling nos faz mais fortes!

Ser referência e o melhor parceiro na
geração de negócios e comercialização
de flores e plantas no Brasil

“ “
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Palavra do CEO

Este código de ética chega às suas mãos para ser uma ferramenta 
de trabalho que indica as diretrizes para você tomar decisões 
diariamente, dos assuntos mais simples aos mais complexos.
Em um mundo cada vez mais integrado, cada uma
das nossas ações faz a diferença.

Neste ambiente, as informações circulam livremente, os 
consumidores estão cada vez mais exigentes com a qualidade dos 
produtos e serviços que consomem, e, também atentos quanto ao 
propósito, aos valores, à transparência e à ética de quem os fornece.

Todos nós, através das nossas atitudes diárias, temos a 
responsabilidade de cultivar a nossa Visão, cumprindo a nossa 
Missão através do exercício dos nossos Valores.

Seja Veiling da raiz até a flor!
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Nossos
Princípios 01CAPÍTULO 01
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definem a nossa identidade, nos inspiram e guiam no dia a dia. 
A Missão, Visão e os Valores

MISSÃO é a nossa razão de existir:
Fortalecer e inovar os negócios de flores e plantas, inclusive ornamentais com produtos e serviços de qualidade, 
despertando nas pessoas o bem-estar e a emoção. Viabilizar para os associados, clientes e colaboradores o 
constante crescimento com solidez e transparência, visando a sustentabilidade do sistema cooperativista.

VISÃO de qual meta trabalhamos juntos a atingir:
Ser referência e o melhor parceiro na geração de negócios e comercialização de flores e plantas, inclusive 
ornamentais, do Brasil.

VALORES que devemos respeitar em tudo que fazemos:
• Manter e cultivar relacionamentos éticos transparentes e respeitosos;
• Servir os interesses coletivos como rege o espírito cooperativista;
• Promover o desenvolvimento da região e do setor de flores e plantas;

• Ter responsabilidade social e ambiental;
• Ter excelência no que faz;
• Valorizar colaboradores, cooperados e clientes;

PROPOSITO MÁXIMO
DE TRANSFORMAÇÃO

A força do cooperativismo do Veiling
é o elo facilitador de negócios.
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Diretrizes do
Código de Ética 02
CAPÍTULO 02
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As regras gerais de conduta contidas neste Código devem ser respeitadas pelos cooperados, por membros do 
Conselho de Administração, por membros do Conselho Fiscal, pelo Diretor Presidente e por demais Diretores-
Executivos, os ocupantes de funções gerenciais, por empregados, estagiários, aprendizes, prestadores de serviço, 
clientes e por qualquer pessoa que atue em nome da Cooperativa Veiling Holambra. 

Os direitos de cada um são sustentados pelo cumprimento atento dos deveres.
Para exercermos os nossos direitos e deveres corretamente é fundamental conhecermos as leis, as normas e o 
conteúdo dos documentos internos que regem nossas atividades profissionais.

Seu superior direto, o coordenador da sua área, assim como o departamento de Pessoas e Gestão estão à 
disposição para prestar esclarecimentos e fornecer uma cópia de qualquer documento que for relevante para 
você desempenhar com excelência suas responsabilidades.

Com relação aos dados pessoais que são coletados e tratados internamente, cada um tem o dever de proteger e 
atualizar seus próprios dados e o direito de acessar e modificar as permissões de uso de seus dados, a qualquer 
momento, desde que formalmente solicitado ao departamento de Pessoas e Gestão e desde que a legislação 
vigente assim permita.

Devemos também cuidar para que os dados e informações das demais pessoas sejam protegidos como se 
fossem nossos, relatando quaisquer situações de fragilidade ou de risco à essa proteção em cumprimento a lei. 

Portanto, para cultivarmos um ambiente de confiança entre todos, prestar um serviço com excelência aos usuários: 
sócios, atacadistas, autosserviços, clientes e prestadores de serviços; e também gerar valor para a coletividade 
dos cooperados, cada um deve respeitar as leis, as normas que regulam a sua respectiva categoria profissional e 
as regras internas do Veiling.

Ter excelência no que faz floresce através do cumprimento dos deveres.
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Relações
Interpessoais 03CAPÍTULO 03
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As relações entre as pessoas têm impacto direto em como os resultados são alcançados. Portanto, é fundamental 
que cada um de nós trate aos demais com igualdade, respeito, apreço, educação, e seja comprometido em:
a) Promover um ambiente saudável;
b) Não adotar nem aceitar práticas que inferiorizem, isolem, constranjam, humilhem, ofendam ou discriminem outra pessoa.

Qualquer um que se sentir assediado ou de alguma forma ofendido, deve encerrar imediatamente a comunicação com 
o potencial ofensor e informar o fato para o Canal Ético ou para seu superior imediato. Caso seja necessário, você 
encontrará as portas abertas para informar qualquer um dos níveis superiores: 
a) Canal Ético, previsto no capítulo 8 deste Código;
b) Gerente da área;
c) Departamento de Pessoas e Gestão ou;
d) Diretor.

Além do respeito, apreço e educação é importante que cada um dirija os assuntos à pessoa certa para promover relações 
saudáveis e operações eficazes:
a) É dever da liderança disseminar a cultura e missão da Cooperativa Veiling Holambra entre as suas equipes e novos 
colaboradores;
b) Executivos e colaboradores devem conversar com a pessoa que executa a operação, para juntos cumprirem seu objetivo 
corretamente, com rapidez e sem gerar desperdícios. Quando a execução não produzir um resultado igual ou melhor ao 
nosso compromisso, devemos contatar uma pessoa de nível superior solicitando ajuda, até que a excelência seja atingida;
c) Cooperados:
i. No caso específico de temas referentes a sua produção e a respectiva comercialização de flores e plantas,
conversem com o gerente da respectiva área ou o encarregado pela operação;
ii. Canalizem qualquer outra demanda através do gerente.

1

2

3

Valorizar colaboradores, clientes e cooperados é foco da nossa atenção. Faça você também a diferença!
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Conflito de
Interesses 04CAPÍTULO 04
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1
CONDUTA COM OS RECURSOS DA EMPRESA:
Para termos sucesso no cultivo da nossa MISSÃO, o Veiling 
disponibiliza inúmeros recursos, tais como: instalações, 
equipamentos, materiais, softwares e informações. Para que cada 
um de nós possa ter excelência no que faz contamos com:
a) A dedicação em preservar e utilizar corretamente estes recursos, 
exclusivamente para os objetivos aos quais são destinados nas 
operações da CVH;
b) Os crachás sendo utilizados exclusivamente pela pessoa à qual 
foi destinado e nunca para permitir acesso de outros a locais que 
lhes sejam restritos;
c) Os equipamentos sendo operados apenas por pessoas habilitadas, 
respeitando as regras de segurança e exclusivamente a serviço do 
Veiling;
d) Os materiais sendo utilizados corretamente para a função à qual 
foram desenvolvidos, na quantidade necessária a cumprir com a 
atividade profissional desempenhada em benefício da CVH;
e) A manutenção do sigilo absoluto da sua senha de acesso e dos dados 
pessoais de todos que se relacionam com os sistemas de informação do 
Veiling, preservando a confidencialidade e as normas de acesso de cada área.

“Fortalecer e inovar os negócios de flores e plantas inclusive ornamentais com produtos e serviços de 
qualidade, despertando nas pessoas o bem-estar e a emoção. Viabilizar para os associados, clientes
e colaboradores o constante crescimento com solidez e transparência, visando a sustentabilidade
do sistema cooperativista.” Esta é a nossa missão e contamos com o compromisso diário de cada
pessoa em cultivá-la, tendo uma conduta ética quanto aos recursos da empresa, ao recebimento 
ou doação de brindes e vantagens para terceiros, as relações pessoais com vínculo afetivo e ao 
compromisso com os princípios e valores do cooperativismo.



14 - Código de Ética e Conduta

3

2

CONDUTA NAS RELAÇÕES COM VÍNCULO AFETIVO OU PARENTESCO:
Pessoas com talento e comprometidas com nossa MISSÃO, nossa VISÃO e nossos VALORES fazem a diferença. 
Os resultados obtidos com ética são os nossos principais fatores para avaliação do desempenho dos profissionais, 
e enxergamos com naturalidade tanto a existência de relacionamentos afetivos quanto de parentesco entre os 
colaboradores, executivos, cooperados, clientes e prestadores de serviço, desde que:  
a) Exista transparência da informação junto ao Veiling e às demais pessoas;
b) A subordinação não seja direta entre pessoas com parentesco de primeiro grau, isto é, pais, filhos,
irmãos e casais de modo geral;
c) Um executivo da CVH não tenha parentesco, de até segundo grau, com proprietário ou gestor de outra atividade 
conflitante que atue no segmento de flores e plantas;
d) Os cooperados e usuários respeitem a autonomia dos processos do departamento de Pessoas e Gestão, e não 
interfiram nos processos de recrutamento, seleção e decisão da contratação, sejam de estagiários ou qualquer 
nível de função na CVH;
e) Informem ao seu gerente caso exista um potencial conflito de interesse devido ao grau de parentesco com 
alguém que trabalhe em um cooperado, cliente e terceiros que mantém relações comerciais com a Cooperativa 
Veiling Holambra.
f) Não realizem atividades que tenham conflito com os negócios do Veiling, exceto os casos permitidos por lei;
g) Respeitem as demais regras estabelecidas no Estatuto, Regimentos e outros documentos que definem as 
políticas da CVH.

CONDUTA PARA BRINDES, PRESENTES E OUTRAS VANTAGENS PESSOAIS:
Outro fator importante na consagração da nossa missão é o desenvolvimento de relacionamentos transparentes 
e sólidos. Para deixar claro os limites destas práticas, o Veiling estabelece as bases para que uma oferta seja 
interpretada como saudável, conforme descrito em nossa Política de Brindes, presentes e hospitalidades firmada 
pela Cooperativa Veiling Holambra.
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CONDUTA FRENTE AOS PRINCÍPIOS E VALORES DO 
COOPERATIVISMO
O Veiling é uma organização democrática, constituída 
por adesão voluntária de pessoas dispostas a aceitar 
as regras estabelecidas no Estatuto e aptas a usar seus 
serviços, que podem ser resumidos em dois pontos:
a) Desenvolver as atividades e ferramentas que facilitem 
a comercialização da produção de flores e plantas;
b) Realizar as transferências de valores recebidos 
somente para conta corrente em nome do associado 
previamente determinada por ele.
Nesta dinâmica, é fundamental que os associados 
conheçam e respeitem tanto o Estatuto do Veiling
quanto a Lei do Cooperativismo.

4

Somos uma cooperativa e a nossa 
fertilidade vem da soma dos esforços 
aos compromissos que livremente 
escolhemos cultivar.
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Confidencialidade
CAPÍTULO 05  05
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Ao iniciarmos nosso relacionamento, estabelecemos um compromisso de confidencialidade que tem por 
objetivo proteger a vantagem competitiva do Veiling, dos cooperados e dos usuários.
Para atingirmos este objetivo os cooperados, integrantes da diretoria, executivos e colaboradores devem:

Respeitar a regra de não extrair dados, nem produzir cópias, tampouco compartilhar qualquer informação pertencente à 
CVH, inclusive, mas não limitado a: softwares, dados, arquivos e documentos; que tenham ou não sido produzidos pelo 
próprio colaborador, respeitando a legislação vigente, inclusive a LGPD (Lei geral de proteção de dados); 

Conversar apenas entre pessoas autorizadas e em locais apropriados para preservar a confidencialidade;

Prevenir riscos de espionagem de mercado, concentrando no Departamento Comercial a comunicação de 
informações aos cooperados sobre segmentos de mercado/grupo de produtos;

Restringir o acesso às informações do Planejamento de Produção, enviadas pelos cooperados às gerencias de 
Logística, Produto e Comercial, e nunca as divulgar a terceiros incluindo membros dos Conselhos;

Proteger a concorrência leal e ética, compartilhando com cada usuário exclusivamente às informações dos seus 
respectivos negócios com o Veiling;

Cumprir com os compromissos de confidencialidade firmados através dos demais documentos internos da CVH, 
tais como: Estatuto, Regimentos e Informativos, entre outros.

1

2

3

4

5

6

A lealdade em preservar as informações nutre a confiança que cada um de nós desfruta.
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 06
O Veiling define como obrigação aos seus 
colaboradores, membros do corpo executivo, 
integrantes dos comitês e dos conselhos, 
cooperados, clientes e prestadores de serviços, 
que conheçam e obedeçam a Lei Anticorrupção 
(Lei no 12.846/2013). 

A comunicação de qualquer ato que desrespeite a 
Lei é uma obrigação e protege tanto os interesses 
de quem informa, quanto os do Veiling. Sendo 
assim, é fundamental que cada um, que tenha 
conhecimento de ilegalidades, as comunique 
imediatamente para: 
• Canal Ético;
• Gerente da área ou;
• Departamento de Pessoas e Gestão ou;
• Diretor.

A responsabilidade da comunicação se encerra 
com a não repetição das ilegalidades.
É fundamental o compromisso de cada um de 
nós com o COMBATE À CORRUPÇÃO, porque 
é através das nossas atitudes individuais que 
construímos o país que queremos para nossos 
filhos e inspiramos os jovens a serem cidadãos 
que mantêm e cultivam relacionamentos éticos, 
transparentes e respeitosos!

Combate
à Corrupção

CAPÍTULO 06
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O Veiling define como obrigação aos 
seus colaboradores, membros do corpo 
executivo, integrantes dos comitês e 
dos conselhos, cooperados, clientes e 
prestadores de serviços, que conheçam e 
obedeçam a LGPD Lei Nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018 e suas alterações.

Dessa forma, tanto o controlador (Veiling) 
quanto o operador (colaborador, cooperado, 
prestador de serviço), em caso de um 
incidente ou vazamento de dados, que 
causem dano ao titular do dado durante 
atividade de tratamento de dados pessoais, 
são obrigados a repará-lo, solidariamente.
Vale ressaltar, pois, a importância do sigilo 
e da discrição na coleta e no uso de dados 
pessoais durante as atividades do Veiling, 
nos termos da Lei.

Lei Geral
de Proteção 
de Dados

CAPÍTULO 07

 07
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Canal
Ético 08CAPÍTULO 08
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A Cooperativa Veiling Holambra não compactua com qualquer tipo de atos discriminatórios, cujos atos não ferem apenas este 
código de conduta, como têm punições previstas na legislação vigente. 
As boas práticas e atitudes no relacionamento com todos os públicos são de grande importância para a Cooperativa Veiling 
Holambra, com esse propósito temos o Canal Ético, um canal confidencial que pode ser usado para apontar e comunicar condutas 
que descumpram o nosso Código de Ética e Conduta.
Todos que considerem necessário comunicar uma preocupação ou violação dos princípios e critérios do Código de Ética e Conduta, 
pode fazê-lo de forma anônima ou identificada por meio de formulário eletrônico, 

1
Qualquer comunicação feita será apurada, e aquelas que tiverem uma base fundamentada serão conduzidas e 
serão aplicadas as diligências cabíveis no âmbito do Comitê de Ética;

A apuração das denúncias recebidas pelo Canal Ético é coordenada pelo Comitê de Ética e sempre será feita 
de forma cuidadosa, respeitando a legislação local e protegendo os direitos do denunciante e do denunciado. A 
condução das apurações também pode ser realizada por Auditoria ou por outras áreas relevantes para o caso, a 
critério do Comitê de Ética ou CEO/CONAD. Após a apuração das denúncias, o relator emitirá parecer, que será 
encaminhado ao Comitê de Ética para as providências necessárias. 

Violações a este Código, as demais políticas, normas, procedimentos e orientações da Cooperativa Veiling 
Holambra sujeitam os infratores a consequências, que incluem advertência verbal ou formal, suspensão ou 
demissão e punições estatutárias, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis. As medidas disciplinares 
são aplicadas considerando o tipo de violação e sua gravidade, as orientações do Comitê de Ética da Cooperativa 
Veiling Holambra e a legislação aplicável.

utilizando-se do Canal Ético disponibilizado na página web:  www.veiling.com.br
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 09
É muito importante que você não apenas 
conheça o nosso Código de Ética e Conduta, 
mas sim colabore e coloque em prática todos 
os seus propósitos, princípios e valores.

O Código de Ética e Conduta da Cooperativa 
Veiling Holambra também está disponível para 
consulta em nosso site:

Disposições
Finais

CAPÍTULO 09 www.veiling.com.br
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O presente Código é válido por tempo 
indeterminado, a partir de sua divulgação e 
aplicável a todos os públicos até que seja 
realizada nova versão.

A concretização dos princípios da ética no 
âmbito da Cooperativa Veiling Holambra 
deve ser buscada permanentemente, para 
assegurar que as ações, comportamentos 
e atitudes sejam coerentes com nossa 
missão, visão e valores de acordo com este 
Código de Ética e Conduta.

Vigência e 
Aplicação

CAPÍTULO 10

 10
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 11
Compromisso 
com o Código

CAPÍTULO 11

A partir da implantação deste Código, e 
em todas as suas revisões, todos os seus 
destinatários devem respeitar as Políticas, 
Normas e Procedimentos estabelecidos 
pela Cooperativa Veiling Holambra, a fim de 
assegurar que a forma e o conteúdo deste 
documento sejam preservados.
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Você está recebendo o Código de Ética e 
Conduta da Cooperativa Veiling Holambra 
e sua leitura é muito importante, pois ele 
contém regras de conduta ética a serem 
cumpridas por você e valores que devem 
ser considerados em todas as suas relações 
com a Cooperativa Veiling Holambra. 

Declaração de
Recebimento e 
Compromisso

CAPÍTULO 12
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