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POLÍTICA DE CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O Código de Ética e Conduta Profissional estabelece padrões e valores 
comportamentais nas quais deve ser seguido nas normas legais, éticas e morais. 

 
A Cooperativa conceitua como Ética e Conduta os princípios morais que devem ser 

observar no exercício de uma profissão com relacionamento entre os diversos membros da 
sociedade. 

 
A Cooperativa tem o propósito de formalizar código de conduta profissional e o 

comportamento ético para que garanta a boa ordem e respeito no trato com as atividades 
do dia a dia e com os associados. Além de preservar a imagem da COOP - RB tanto interna 
como externa e eventuais transgressões a este código serão objeto de avaliação da Diretoria, 
que tomará as providências cabíveis para aplicar as sanções devidas, de acordo com o 
disposto do Estatuto Social. 

 
Todos membros estatutários da Cooperativa devem tomar ciência e praticarem o 

seu conteúdo. 
 
 

2. OBJETIVO 
 

O objetivo desta política é formalizar normas de conduta profissional, que garantam 
a boa ordem e respeito no trato com as atividades do dia a dia e com os associados, além de 
preservar a imagem da Cooperativa tanto interna como externamente. 

 
A Cooperativa possui colaboradores próprios, os colaboradores são terceiros e 

cedidos pela Empresa Empregadora, no entanto, os colaboradores que estão no dia a dia da 
Cooperativa devem ter os seguintes padrões de conduta: 

 
a) Dar as tratativas de serviço da Cooperativa, dentro das suas dependências; 
b) Os negócios da Cooperativa, deverão ser tratados com parcialidade e lisura; 
c) Ao ser presenteado por um associado ou fornecedor, comunique imediatamente seu 

superior imediato; 
d) Esclarecimentos ou declarações em público que envolvam o nome de um associado ou 

da Cooperativa só serão prestadas por pessoas formalmente autorizadas pela Diretoria; 
e) As decisões deverão ser imparciais, utilizando-se sempre do mesmo critério ou padrão; 
f) O sigilo absoluto sobre informações ou dados da Cooperativa ou de seus associados 

deverá ser preservado; 
g) Nenhum tipo de relacionamento deverá ser mantido ou incentivado, com pessoas ou 

instituições, que possam induzir ou introduzir uma negociação ou concretização de 
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negócios caracterizando vantagem financeira ilícita em proveito próprio, da Cooperativa 
ou de terceiros; 

h) Não praticar ou colaborar de alguma forma com a prática de jogos de azar nas 
dependências da Cooperativa; 

i) Não atender associados fora do horário de trabalho; 
j) Não falsificar documento hábeis de pagamentos de despesas ou de operações com 

associados; 
k) Não vender objetos ou serviços particulares para associados; 
l) Avaliar as pessoas por seus méritos, não por sua raça, religião, nacionalidade, sexo, 

condição física ou mental, ou por seu nível social e econômico. 
 
 
3. Termo de Compromisso de Código de Ética e Conduta Profissional 

 
Devido a Cooperativa não ter funcionários próprios, não será introduzido a ficha de 

Termo de Compromisso de Código de Ética e Conduta Profissional. Entende – se que os 
colaboradores terceiros tenham esse código na empresa empregadora e os Diretores e 
Conselheiros, tenham ciência do código de ética e conduta profissional nos termos do 
estatuto Social. 
 

 
 
 

Data de aprovação: São Paulo, 27 de dezembro de 2019 
Data prevista de revisão: Revisão para 1 ano 
Ata da Diretoria: São Paulo, 27 de dezembro de 2019 

 
 
 
 

 
Rodrigo Iwanicki  Rosa Hermínia Storoli dos Santos  

Diretor Presidente  Diretor Administrativo 
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