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1. INTRODUÇÃO
A Zilor e a Biorigin, neste documento tratadas
em conjunto como “Zilor”, buscam atuar com
fornecedores e parceiros agrícolas que possam
desenvolver seus negócios com integridade,
oferecer as melhores condições de trabalho
para as pessoas e contribuir com a preservação
do meio ambiente.
O Código de Ética para Fornecedores e
Parceiros Agrícolas (“Código”) traz as principais
orientações a serem observadas pelos
fornecedores e parceiros agrícolas da Zilor, para
que se possamos atingir esses objetivos, bem
como construir juntos uma cadeia produtiva
cada dia mais saudável e, principalmente, ética.
Desta forma, a Zilor convida você, fornecedor
ou parceiro agrícola, e todos os demais
colaboradores que atuam em sua entidade a
ler este documento e adotar as diretrizes aqui
contidas.
Cada tópico e cada orientação deste Código
devem fazer parte do seu dia a dia com a Zilor,
independentemente do local e da atividade
que esteja sendo desenvolvida.
Contamos com você. Juntos somos mais e
podemos fazer o nosso melhor.

2. SOBRE A ZILOR
Transformar a cana-de-açúcar em alimentos e
energia limpa, com respeito ao meio ambiente
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e às comunidades em que atua. É assim que a
Zilor vem construindo sua história, produzindo
e gerando empregos, conhecimento,
oportunidades e bem-estar.
A Zilor desenvolve soluções naturais a partir
de processos biotecnológicos, por meio da sua
unidade de negócios Biorigin, especializada na
produção de ingredientes para alimentação
humana e nutrição animal.
A Zilor é uma das acionistas da Copersucar S.A.,
maior empresa brasileira de açúcar e etanol
e uma das maiores exportadoras mundiais
desses produtos.

3. MISSÃO, PROPÓSITO
E PRINCÍPIOS ZILOR
A Zilor busca ser guiada por conduta ética e
com base nos valores que definem os seus
princípios e determinam a sua missão e
propósito. A empresa busca rentabilidade
aliada ao compromisso com o desenvolvimento
socioambiental das regiões nas quais atua.
Missão: é nossa razão de ser. Nossa missão é
construir riquezas e promover o bem-estar
da sociedade, a partir da transformação de
recursos agrícolas inovadores e naturais em
alimentação e energia.
Propósito: é o que fazemos. Nós pensamos,
desenvolvemos e disponibilizamos soluções

inteligentes a partir da cana-de-açúcar.
Nossos princípios são:
• Manter relações de compromisso com nossos
clientes, colaboradores e acionistas;
• Trabalho, crescimento e sonho de futuro;
• Integridade;
• Austeridade;
• Aprender sempre;
• Responsabilidade social;
• O que é nosso é nosso;
O que é dos outros é deles;
• Lealdade;

• Inovação.
4. FILOSOFIA EMPRESARIAL BIORIGIN
A Biorigin busca ser guiada por conduta ética
e com base nos valores que definem
os seus princípios e determinam a sua missão
e o seu propósito.
Missão: nossa razão de ser. Nossa missão
é ser o principal fornecedor de ingredientes
naturais de valor para nossos clientes.
Propósito: é o que fazemos.
Nós mobilizamos competências e, por meio
de processos biotecnológicos, criamos
ingredientes inovadores, originários de fontes
naturais, comprometidos com o aumento
do valor dos produtos de nossos clientes.
Princípios: em que acreditamos.
Nossos princípios são:
• Integridade;
• Lealdade;
• Responsabilidade social;
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• Compromisso com o futuro;
• Aprender sempre;
• Esforço criativo;

pautadas pelo respeito, pela integridade e pelo
profissionalismo.

• Alianças.

No momento da negociação, espera-se que
a boa-fé e a ética estejam sempre presentes,
bem como que as informações sejam
prestadas de forma clara e transparente.
Após o início da relação contratual entre
as partes, espera-se o devido cumprimento
das condições previamente estabelecidas,
igualmente com base em boa-fé e ética
de ambas as partes.

5. COMPROMISSOS DOS
FORNECEDORES E PARCEIROS
AGRÍCOLAS
5.1 Respeito às normas
internas da Zilor e à legislação
O respeito às normas da Zilor que venham a ser
de conhecimento dos fornecedores e parceiros
agrícolas e à legislação vigente é condição
fundamental para que estes possam manter
negócios com a Zilor. Em caso de eventuais
violações de tais normas e/ou da legislação
em vigor, a Zilor poderá avaliar o impacto
da respectiva violação às suas operações e
tomar uma decisão quanto à continuidade
do respectivo fornecimento ou da respectiva
parceria.
O Código de Ética Zilor Biorigin deve ser
sempre respeitado. Nenhum colaborador da
Zilor pode ser colocado em posição contrária
às nossas regras ou levado a violá-las. Havendo
qualquer situação que possa ser configurada
como violação ao nosso código, a Zilor deve ser
comunicada.

5.2 Negociação e interação com a Zilor
Todas as interações entre fornecedores
ou parceiros agrícolas e a Zilor devem ser
6

A área de Suprimentos da Zilor é a responsável
por conduzir o processo de negociação e
contratação de fornecedores, e a área de
Parcerias Agrícolas é responsável por realizar
a negociação e a interação com os parceiros
agrícolas. As demais áreas da Zilor participarão
destes processos conforme as normas internas
da Zilor assim exigirem
Qualquer encontro presencial para fins
negociais entre a Zilor e fornecedores ou
parceiros agrícolas deve ocorrer em ambiente
e horário adequados, além de ser devidamente
documentada.

5.3 Sigilo e Confidencialidade
Todas as informações a que os fornecedores
e/ou os parceiros agrícolas tiverem acesso,
por conta da prestação de serviços ou
fornecimento de bens para a Zilor, devem ser
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por eles preservadas e mantidas em sigilo.
Devem ser tratados tratadas como
confidenciais, as informações trocadas durante
as negociações e os detalhes comerciais
acordados entre a Zilor e seus fornecedores
ou parceiros agrícolas, bem como o
conhecimento e as informações estratégicas a
que os fornecedores ou os parceiros agrícolas
tiverem acesso, durante a vigência e após o
encerramento dos contratos firmados com
a Zilor. Portanto, as referidas informações,
detalhes e conhecimento não deverão
ser compartilhados pelos fornecedores
ou parceiros agrícolas com terceiros, para
qualquer finalidade que seja, sem prévia e

respeito às disposições deste Código, que
o façam da mesma forma respeitosa que

expressa autorização da Zilor.

e cordial no trato com outras pessoas.

5.4 Cuidados com a nossa imagem
e nossa marca

5.6 Qualidade

Contamos com nossos fornecedores e parceiros
agrícolas para a preservação de nossa imagem
e nossa marca.
Para isso, não devem ser utilizados o nome
e a logomarca da Zilor e/ou da Biorigin sem
a nossa autorização prévia e por escrito, e não
são permitidas publicações ou comentários
a respeito da Zilor e/ou da Biorigin em
redes sociais.
Espera-se, que nas situações em que nossos
fornecedores e parceiros agrícolas façam
qualquer menção à Zilor, além do devido
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aprimoramento contínuo e a oferta de soluções
cada dia melhores.

fazemos, em relação a eles.

5.5 Posturas a serem adotadas
no ambiente Zilor
Ao visitarem ou desenvolverem suas atividades
profissionais no ambiente da Zilor, todos os
fornecedores devem seguir as orientações
passadas por nossos colaboradores. Devem
ser acessadas apenas as áreas permitidas e
todos os procedimentos de segurança devem
ser observados. Espera-se, ainda, que os
profissionais então presentes no ambiente
da Zilor mantenham sempre postura respeitosa

Fornecedores e parceiros agrícolas devem
atuar de acordo com os compromissos
contratuais estabelecidos com a Zilor e
manter o padrão de qualidade exigido em tais
compromissos na entrega de seus produtos e
serviços.
Deve ser garantido especialmente o
cumprimento das especificações, prazos,
quantidades e valores definidos em contrato e
observada a segurança e a proteção do meio
ambiente durante todo o processo.
A Zilor tem ainda a expectativa de que seus
fornecedores e parceiros agrícolas irão buscar o

6. AMBIENTE DE TRABALHO
SAUDÁVEL
6.1 Preconceito, Assédio Moral e Sexual
A Zilor repudia e combate todas as formas
de preconceito, assédio ou comportamento
abusivo e espera que seus fornecedores
e parceiros agrícolas adotem o mesmo
posicionamento. Desta forma, não deve haver
ou ser tolerado qualquer tipo de discriminação,
seja por gênero, cor, raça, etnia, condição física,
orientação sexual, religião, origem, estado civil
ou idade, no ambiente de trabalho .
Espera-se ainda que manifestações verbais
ou condutas que possam causar humilhação,
constrangimento ou que possam ser
caracterizadas como assédio moral ou
sexual não sejam aceitas, tampouco toleradas
pelos fornecedores e/ou parceiros agrícolas.
Nesse sentido, espera-se que os fornecedores
e parceiros agrícolas atuem para evitar que
tais situações ocorram e, na hipótese de se
verificarem qualquer uma de tais situações,
que sejam tomadas as devidas medidas.

6.2 Trabalho infantil, forçado e escravo
A Zilor não adota e não tolera o uso de
trabalho infantil, em condições análogas
ao trabalho escravo ou forçado, em toda a
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cadeia de negócio. A Zilor busca, nos seus
relacionamentos, fornecedores e parceiros
agrícolas comprometidos com essas condições
e não admite práticas incompatíveis com o
respeito à dignidade humana.
A jornada e as condições de trabalho devem
estar de acordo com as leis e acordos coletivos.
Menores de 18 anos devem ser contratados
apenas na condição legal de menor aprendiz e
todas as diretrizes do Estatuto da Criança e do
Adolescente devem ser respeitadas.

7 ÉTICA E BOAS
PRÁTICAS DE MERCADO
7.1 Conflitos de interesse
e vantagem indevida
Os fornecedores e parceiros agrícolas da
Zilor devem evitar quaisquer transações ou
situações que possam caracterizar conflito de
interesse em relação aos nossos negócios.
É vedado o oferecimento de qualquer
vantagem pessoal ou pagamento de valor a

colaboradores da Zilor em troca de negócios
realizados entre a Zilor e seus fornecedores e/
ou parceiros agrícolas
Da mesma maneira, fornecedores e parceiros
agrícolas não devem aceitar quaisquer
vantagens em troca de tratamento
preferencial de colaboradores da Zilor.
A constatação de qualquer das situações
descritas pode resultar na descontinuidade
dos serviços ou do fornecimento e,
consequentemente, em respectivo
rompimento contratual.

A Zilor tem, ainda, a expectativa de que seus
fornecedores e parceiros agrícolas monitorem
também suas próprias cadeias produtivas
e exijam de seus fornecedores este mesmo
respeito pelas pessoas e pela legislação.

6.3 Segurança do Trabalho
A Zilor assegura a integridade física das
pessoas ao oferecer ambientes saudáveis e
seguros para o trabalho e ao valorizar a vida
dos seus colaboradores e espera que seus
fornecedores e parceiros agrícolas façam o
mesmo.
Todos os fornecedores e parceiros agrícolas
devem observar as normas e os procedimentos
adequados para execução de suas atividades
e ter especial atenção com o uso de EPIs
por parte de seus colaboradores, bem como
oferecer todos os treinamentos que se façam
necessários sob a legislação aplicável.
10
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7.2 Oferecimento de brindes,
presentes e hospitalidades
Segundo o Código de Ética Zilor Biorigin,
nossos colaboradores podem receber
apenas brindes institucionais que contenham
a logomarca da empresa ou organização
que os está oferecendo.
Benefícios ou vantagens pessoais, tais como

de práticas não éticas. Desvios ou fraudes
não são aceitos pela companhia Zilor
e qualquer participação de fornecedores,
parceiros agrícolas e/ou seus colaboradores
em tais ações é passível de sanções
nos termos da legislação aplicável poderá
estar sujeitas a descontinuidade
dos negócios com a Zilor.

viagens de lazer, presentes e compensações
financeiras, não são aceitos e não devem
ser oferecidos a nossos colaboradores.

7.4 Combate à corrupção e lavagem
de dinheiro

O oferecimento de ingressos para feiras e
outros eventos somente será admitido, desde
que não tenha caráter pessoal, se seu objetivo
seja o aprimoramento de nossa atividade e o
fortalecimento de relações comerciais da Zilor
com seus parceiros agrícolas e fornecedores e,
ainda, o respectivo colaborador tenha obtido
a devida autorização da Diretoria
competente. Em qualquer situação,
o brinde ou hospitalidade deve ser oferecido sem
que signifique vantagem indevida,
sem que gere conflito de interesses ou
comprometa o colaborador da Zilor ou a imagem
da empresa. Temos ainda a expectativa de que
tais diretrizes sejam aplicadas a outras relações
comerciais mantidas por nossos fornecedores
e parceiros agrícolas.

7.3 Prevenção a fraudes, desvios
e outras práticas não éticas
A Zilor conta com seus fornecedores e parceiros
agrícolas para construir um ambiente livre
12

A Zilor repudia práticas que caracterizem
corrupção, propina ou suborno, de forma ativa
ou passiva e trabalha apenas com fornecedores
e parceiros agrícolas que mantenham o
mesmo posicionamento.
São condições essenciais para a atuação
junto à Zilor:

• O cumprimento de leis, regulamentos
e políticas anticorrupção;
• O combate à corrupção e à lavagem de
dinheiro, bem como outras práticas lesivas
em seu ambiente de negócios;
• O estabelecimento de diretriz para seus
colaboradores e fornecedores, definindo
que é proibido oferecer vantagens indevidas
ou realizar pagamentos para agilizar serviços
ou ações administrativas a funcionários
ou autoridades do governo;
• A adoção das medidas legais cabíveis,
caso ocorra qualquer ato de corrupção
ou lavagem de dinheiro em sua operação.

7.5 Respeito à livre concorrência
A Zilor defende os princípios da livre
concorrência. A Zilor acredita que a
participação de seus fornecedores em
qualquer processo de seleção deve ser leal e
não aceita qualquer conduta não ética para
vencer os processos de concorrência.

8. MEIO AMBIENTE E
RESPONSABILIDADE SOCIAL
A Zilor trata de forma transparente todas as
informações relativas ao meio ambiente, que
possam ter impacto sobre as comunidades
ou sobre o próprio meio ambiente e exige o
mesmo comportamento por parte de seus
fornecedores e parceiros agrícolas.
Todos que prestam serviço para a Zilor ou
atuam junto à empresa devem também
cumprir as leis e a Política Nacional de
Meio Ambiente, assim como as normas
e outras determinações dos órgãos
regulamentadores e fiscalizadores.
Todos devem agir com responsabilidade e
promover o adequado transporte, manuseio
e estocagem de produtos químicos e
afins, bem como a destinação correta dos
resíduos, especialmente aqueles que podem
provocar danos à saúde e à natureza, além
de controlar emissões e tratar efluentes de
forma adequada.
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9. PROGRAMA DE ÉTICA ZILOR
9.1 Código de Ética para Fornecedores
e Parceiros Agrícolas Zilor
O Programa de Ética Zilor tem como objetivo
construir um ambiente produtivo que seja ético
e tenha base nas melhores práticas de mercado.
Para isso, além de seu próprio Código de Ética,
a Zilor estabelece importantes diretrizes no
Código de Ética para Fornecedores e Parceiros
Agrícolas e solicita que este documento seja
compartilhado com todos os colaboradores
de sua respectiva organização
Este documento não tem como objetivo
contemplar todas as práticas ou os princípios
de conduta, mas ser um direcionador das
relações/práticas mais frequentes. Em caso de
dúvida quanto ao seu conteúdo, consulte a Zilor.

9.2 Canal de Ética Zilor
Além deste Código, a Zilor disponibiliza
também seu Canal de Ética, um espaço
voltado para a comunicação segura e
confidencial, de condutas não éticas,
que violem os padrões de conduta da Zilor
ou a legislação vigente.As informações
registradas serão recebidas por uma empresa
independente e especializada, assegurando
sigilo absoluto e tratamento adequado de cada
situação pela alta administração Zilor, sem
conflitos de interesses.
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Se desejar registrar um relato, acesse
www.canaldeeticazilor.com.br ou ligue
para 0800 180 9000, com atendimento
24 horas por dia, 7 dias por semana.

TERMO DE

COMPROMISSO
Declaramos ter conhecimento
do Código de Ética para Fornecedores
e Parceiros Agrícolas e também
do Canal de Ética Zilor,
comprometendo-nos a divulgá-los
a nossos colaboradores.
Entendemos que seremos avaliados
pela Zilor quanto à nossa capacidade em
atender aos requisitos deste documento.
Reconhecemos, ainda, que o Código de
Ética para Fornecedores e Parceiros Agrícolas
da Zilor contém orientações essenciais
para o desenvolvimento de nosso trabalho
conjunto e visa zelar pelas boas práticas em
nossa cadeia produtiva. A assinatura de nosso
responsável legal neste termo é a manifestação
expressa do compromisso que assumimos
com as regras e orientações aqui contidas.

Assinatura
Razão Social

Endereço

CNPJ
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