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INTRODUÇÃO
A Nardini Agroindustrial Ltda. tem seus valores baseados na 

transparência, na responsabilidade e na atuação é  ca, herdados 
e seguidos à risca, pelos con  nuadores da obra do seu fundador, 
Aurélio Nardini.

A importância deste “Código de É  ca” está na sua 
formalização e vem regulamentar o envolvimento da empresa 
com todos aqueles que possui relacionamento, tornando a 
empresa responsável pelo desenvolvimento não só  nanceiro, 
mas social e ambiental da região e também do País.

Este documento tem caráter mutável e, portanto, havendo 
necessidade, poderá ser modi cado a qualquer tempo.

Aqui, a Nardini Agroindustrial Ltda. sai do discurso oral e 
lança os parâmetros, as regras e condutas que irão gerir o dia a 
dia de todos, formando as bases de sustentação como “Empresa 
Socialmente Responsável”.

O clima sólido de con abilidade instalado leva a Nardini 
Agroindustrial a buscar novas realizações.

Todos nós acreditamos e obje  vamos o futuro na “Nardini 
Agroindustrial”.
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CONCLUSÃO
Na Nardini Agroindustrial, todos  cam comprome  dos com a 

completa observância destas normas.
São a  tudes claras e corretas de todos que irão facilitar a 

aplicação deste “Código de É  ca”. 
A Diretoria poderá, se julgar necessário, emi  r instruções ou 

normas complementares sobre assuntos e comportamentos que, 
eventualmente, não foram abrangidos neste manual, os quais serão 
oportunamente incorporados a este “Código de É  ca”.

Na Nardini Agroindustrial, são os valores e os princípios 
é  cos que embasam a sua conduta e fundamentam a sua missão 
socioeconômica. Eles auxiliam a empresa a trilhar o caminho da 
“Responsabilidade Social” e do “Desenvolvimento Sustentável”, 
fatores que contribuem para a garan  a da saúde ambiental, social 
e econômica da região e do País e, essencialmente, do futuro das 
novas gerações.

Qualquer desrespeito ou violação aos preceitos elencados 
neste “Código de É  ca”, ou à disposição legal vigente no país, 
inclusive qualquer conduta no ambiente de trabalho que possa 
caracterizar assédio sexual e/ou moral, podem ser denunciados 
através do canal OUVIDORIA NARDINI  cando assegurado 
que a empresa processará toda informação recebida de forma 
sigilosa, em tempo razoável, com observação de ampla defesa 
e contraditório, assegurando à ví  ma/denunciante isenção e 
proteção de retaliações pela informação que venha a fazer. Veja 
como par  cipar:

0800 006 6013 Atendimento de segunda à sexta das 8h às 18h. Aos sábados, domingos 
e feriados atendimento via Caixa Postal.

ouvidorianardini@iaudit.com.br
www.nardini.ind.br
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VALORES DA NARDINI 
AGROINDUSTRIAL

Desde a sua fundação, a Nardini Agroindustrial conquistou 
o reconhecimento como uma empresa sólida e con ável. Para 
con  nuar com esta credibilidade, trabalhou dentro de valores 
como os que serão descritos aqui.

A missão da Nardini Agroindustrial é produzir açúcar, 
álcool, energia e outros produtos derivados da cana-de-açúcar, 
respeitando o meio ambiente e gerando renda, bem-estar e 
sa  sfação aos seus clientes e colaboradores. 

A Nardini Agroindustrial tornou-se referência no setor 
sucroenergé  co, por seu crescimento sustentável e qualidade de 
seus produtos.

Dentre os principais valores da Nardini Agroindustrial, 
destacam-se:

• Empreendedorismo - desenvolver ações com excelência 
e executá-las com foco nos resultados;

• Trabalho em equipe - a união facilita o trabalho;
• Inovação constante - acompanhar e inves  r em pesquisas 

e desenvolvimento para o setor;
• Respeito às pessoas - ser contra qualquer  po de 

discriminação, respeitando a Declaração dos Direitos 
Humanos;

• Respeito ao meio ambiente - minimizar e compensar os 
impactos ambientais decorrentes do processo produ  vo;

• Segurança do Trabalho - desenvolver o comportamento 
preven  vo com foco no risco zero.
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DA NARDINI AGROINDUSTRIAL
PARA O COLABORADOR

A Nardini Agroindustrial é uma empresa que não só respeita, 
mas cumpre a legislação vigente no País. Assim, seus colaboradores 
também devem respeitar e acatar as leis do governo brasileiro.

A Nardini Agroindustrial se interessa pelo futuro e 
aprimoramento de seus colaboradores, incen  vando-os quanto ao 
valor, progresso e ascensão pro ssional.

A Nardini Agroindustrial proporciona e garante um ambiente 
de trabalho seguro e saudável, além de valorizar a dignidade do 
colaborador no seu bem-estar  sico e psicológico.

A Nardini Agroindustrial garan  rá aos seus colaboradores o 
sigilo absoluto de suas informações pessoais.

A Nardini Agroindustrial não aceita a discriminação étnica, 
religiosa e social.

A Nardini Agroindustrial repudia e condena qualquer conduta 
no ambiente de trabalho que possa caracterizar assédio sexual e/
ou moral. Seus colaboradores têm direito a um meio ambiente 
de trabalho saudável e isento de assédio, e, para isso, a Nardini 
Agroindustrial rea rma que qualquer espécie de assédio não será 
permi  do e nem tolerado no âmbito da empresa, mas ao contrário, 
será disciplinarmente punido. 

Brindes, presentes e entretenimentos promovidos por 
empresas com as quais a Nardini Agroindustrial mantêm relações 
comerciais, somente poderão ser aceitos após a deliberação do 
gestor do departamento ao qual o colaborador es  ver vinculado.

A Nardini Agroindustrial repudia e condena a  vidades que 
envolvam trabalhos infan  l e escravo.
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colaborador da Nardini Agroindustrial deve manter em sigilo as 
informações da empresa. 

Junto às en  dades de classe e apoiada no seu “Código 
de É  ca”, a Nardini Agroindustrial procura incorporar valores e 
prá  cas referentes à “Responsabilidade Social Empresarial” e ao 
“Desenvolvimento Sustentável”.

COMUNIDADE
Dentro da comunidade onde se insere a Nardini Agroindustrial, 

especialmente Vista Alegre do Alto e mais duas dezenas de 
municípios interligados, existe uma atuação transparente e é  ca 
incorporada ao planejamento de suas a  vidades.

A Nardini Agroindustrial contribui para a formação da 
cidadania, através de campanhas educa  vas e programas de 
conscien  zação de seus colaboradores.

Um dos itens de valorização da empresa é a sua ação 
social desenvolvida de diferentes maneiras, como, por exemplo, 
a constante presença em momentos di  ceis da Comunidade, 
o apoio dado a projetos sociais promovidos por organizações 
comunitárias, a doação de verbas e recursos a vários projetos 
e ins  tuições, ou mesmo a contribuição para as ações 
governamentais. 

Por meio de sua atuação, a Nardini Agroindustrial cria na 
Comunidade um clima de co-responsabilidade, com o obje  vo 
de buscar avanços para desenvolvimento social e ambiental, 
sempre alinhada com os interesses da sociedade, como agente 
de melhorias sociais.
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Alicerçada na sua conduta é  ca, a Nardini Agroindustrial 
respeita os prazos e valores assumidos e assegura que atua 
com responsabilidade social na escolha de seus fornecedores e 
clientes.

GOVERNO
Quanto aos órgãos públicos, representa  vos do governo, 

relacionados diretamente com a Nardini Agroindustrial, têm, na parte 
direcional e operacional da empresa, acato, respeito e observância 
total.

A empresa é totalmente apar  dária, não se envolve em 
campanhas polí  cas e proíbe favorecimento a agentes do Poder 
Público.

MÍDIA
A Diretoria da Nardini Agroindustrial se reserva a 

exclusividade de manter contato com qualquer modalidade de 
meio de comunicação, salvo mediante autorização por escrito ao 
colaborador, sempre em atenção à preservação dos interesses, do 
bom entrosamento e da imagem da empresa.

ENTIDADES DE CLASSE
A Nardini Agroindustrial sempre buscará alinhar seus 

interesses com as en  dades de classe representa  vas do setor 
sucroenergé  co.

A Nardini Agroindustrial tem par  cipação a  va e posi  va na 
tomada de decisões que possam contribuir para o planejamento 
estratégico do setor.

Quando relacionar-se com sua en  dade de classe, o 
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DO COLABORADOR PARA A EMPRESA
Na Nardini Agroindustrial, os colaboradores devem estar 

sempre comprome  dos com os obje  vos da empresa. Portanto, 
não poderão exercer a  vidades que entrem em con ito com os 
interesses da empresa.

Os colaboradores da Nardini Agroindustrial devem manter 
sigilo absoluto sobre determinados procedimentos e informações 
da empresa, como: processos produ  vos, tecnologias, sistemas 
de dados contábeis,  nanceiros, operacionais e outros. As 
informações e procedimentos somente poderão ser revelados 
mediante autorização escrita da empresa.

Os colaboradores da Nardini Agroindustrial devem zelar 
pela manutenção dos meios de trabalho oferecidos pela empresa, 
como: equipamentos, veículos, máquinas, ferramentas ou 
qualquer outro bem de patrimônio da Nardini Agroindustrial que 
esteja sob a responsabilidade do colaborador. Não é permi  do o 
uso par  cular de tais equipamentos.

Os colaboradores da Nardini Agroindustrial que u  lizam 
equipamentos de comunicação devem manter a segurança e o 
sigilo das informações. Não devem, portanto, usar as mesmas de 
modo par  cular ou disseminando, através delas, mensagens de 
cunho ilegal, polí  co, religioso, racial ou pornográ co.

Os colaboradores da Nardini Agroindustrial não podem 
comercializar produtos ou serviços no ambiente de trabalho.

Os colaboradores da Nardini Agroindustrial deverão sempre 
comunicar ao seu superior imediato qualquer ocorrência que 
cause o desequilíbrio do ambiente de trabalho ou que altere a 
normalidade e a ro  na diária.

Qualquer colaborador, independentemente de seu nível 
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hierárquico, deve se dirigir a um superior para encaminhamento 
de fatos ou ocorrências que violem este “Código de É  ca”.

Ao agir em nome da Nardini Agroindustrial, o colaborador 
deve estar ciente das limitações de sua autoridade, não devendo 
tomar nenhuma a  tude que ultrapasse seus limites. Assim, 
não deve assinar nenhum documento, representar ou exercer 
autoridade em nome da empresa, ao menos que esteja legal e 
especi camente autorizado a fazê-lo.

O colaborador da Nardini Agroindustrial pode ter outra 
ocupação em horário contrário à carga horária es  pulada pela 
empresa.Porém, suas a  vidades externas não podem confundir-
se ou interferir no dia a dia da Nardini Agroindustrial. No caso 
de colaboradores que prestam serviços, inclusive com empresas 
próprias,  ca vetada a par  cipação em orçamentos a serem 
solicitados pela Nardini Agroindustrial.

O colaborador da Nardini Agroindustrial deve pautar sua 
conduta no respeito ao próximo, na atenção, disponibilidade 
e cortesia dispensados a todos com quem se relaciona. Deve 
sempre acatar e respeitar as diferenças individuais.

MEDIDAS ANTICORRUPÇÃO
A Nardini Agroindustrial não tolera a prá  ca de “lavagem de 

dinheiro”, ou seja, quando há ocultação ou disfarce de iden  dade, 
propriedade e origem de renda ob  da ilegalmente.

Pautada pela lei nº 9613/98, alterada pela lei nº 12.683/12 
a Nardini Agroindustrial ressalta que os colaboradores e 
representantes da empresa têm como dever combater tal 
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prá  ca, e que estão sujeitos às disposições legais em caso de 
descumprimento da presente recomendação.

Os colaboradores e representantes da empresa deverão 
sempre agir com cautela na condução e realização dos negócios 
e parcerias, relacionando-se com empresas com boa reputação, 
que atuem com recursos legí  mos e dentro da legalidade, 
inclusive quanto aos seus representantes legais.

DA EMPRESA PARA TERCEIROS

SINDICATO
A Nardini Agroindustrial procura sempre harmonizar 

seus obje  vos com os interesses de seus colaboradores. Nas 
negociações com en  dades sindicais, a Nardini Agroindustrial 
busca soluções com máxima transparência, para o bem-estar de 
todos. Eventuais colaboradores que estejam ligados a sindicatos 
não sofrerão qualquer discriminação.

FORNECEDORES E CLIENTES
Na Nardini Agroindustrial, os fornecedores de matéria-

prima ou insumos, clientes, parceiros e prestadores de 
serviço são tratados com respeito, inclusive será assegurada a 
con dencialidade das informações.

Por meio dos seus representantes e colaboradores, a 
empresa busca transmi  r os valores de seu “Código de É  ca” 
à cadeia de fornecedores, clientes, parceiros e prestadores de 
serviço, fortalecendo e valorizando a livre concorrência.



MATRIZ - VISTA ALEGRE
Fazenda Vista Alegre, Km 2,5 - S/N
CEP: 15.920-000
Vista Alegre do Alto (SP)

UNIDADE APORÉ
Fazenda São Francisco, Rod GO-184
Km 133+760mts - S/N - Zona Rural
CEP: 75.825-000 • Aporé (GO)


