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Este Código de Conduta se aplica às empresas do 
Grupo Raízen (“Raízen”), assim como aos prestadores 
de serviços, fornecedores de produtos e parceiros de 
negócios da Raízen (“terceiros”).  
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O que é o Código de Conduta?

O Código de Conduta estabelece regras, normas e comportamentos necessários para atingir os 

objetivos de negócio da Raízen. Ele estipula requisitos e orientações para todos os funcionários 

da Raízen, expressos de forma clara, concisa e consistente em um único documento. 

Quem deve seguir o Código de Conduta?

Todos os funcionários e terceirizados da Raízen, bem como prestadores de serviços, fornecedores 

de produtos e parceiros de negócios (terceiros) devem seguir o Código de Conduta. 

Sociedades não controladas pela Raízen devem ser incentivadas a adotar princípios e normas 

semelhantes às aqui contidas. 

Qual a abrangência do Código de Conduta?

O Código de Conduta estabelece as condutas necessárias para o cumprimento dos 

Princípios de Negócio Raízen. Ele, no entanto, não detalha todas as leis, normas e 

regulamentos (Lei) aplicáveis à Raízen e às suas atividades de negócio, bem como 

também não fornece informações minuciosas sobre cada política interna que possa 

ser aplicável a determinada situação. Cada funcionário da Raízen é responsável 

por assegurar o cumprimento da Lei aplicável aos negócios da companhia, e, por 

conhecer todas as políticas internas da Raízen, não somente aquelas aplicáveis 

à sua função e área de trabalho. Nós todos temos a responsabilidade, tanto para 

com a Raízen como uns em relação aos outros, de trabalhar com integridade e  

bom senso, respeitando a Lei e as políticas da companhia. 

Por que a Raízen adota um Código de Conduta? 

A Raízen tem como objetivo ser reconhecida globalmente pela excelência no 

desenvolvimento, produção e comercialização de energia sustentável. Para que isso 

se torne possível, a companhia criou seu Código de Conduta, que estabelece padrões 

de ética e conduta para funcionários e terceiros, a fim de proporcionar um ambiente de 

trabalho e um comportamento individual em conformidade com seus valores fundamentais: 

honestidade, integridade e respeito pelas pessoas. 

Como saber mais sobre o Código de Conduta?

A leitura do Código de Conduta oferece um nível de informação suficiente para lidar com 

a maioria das situações e perguntas que funcionários e terceiros enfrentarão no dia a dia 

de suas atividades. Para saber mais sobre os temas previstos neste Código, existem vários 

canais de comunicação disponíveis para consulta, conforme apropriado:

Introdução
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Canais de Comunicação

• Superior imediato ou gerente; 

• Representante de Recursos Humanos (RH); 

• Representante do Departamento Jurídico; 

• Chief Compliance Officer ou a pessoa responsável  
por compliance na Raízen; 

• Canal de Ética - serviço confidencial através do qual os funcionários podem dirigir 
qualquer preocupação ou problema que não queiram endereçar através dos demais 
canais acima (“Canal de Ética”). 

Como reportar uma violação do Código de Conduta?

Qualquer violação ao Código de Conduta deve ser reportada por meio de um dos Canais de 

Comunicação sobre Código de Conduta acima indicados. 

Os relatos serão investigados e o anonimato será protegido. Se uma violação da lei ou políticas 

internas da Raízen for comprovada, as devidas providências serão tomadas. 

A Raízen não tolerará nenhum tipo de retaliação contra qualquer pessoa que denuncia de boa-

fé uma violação do Código de Conduta. 

Como acessar o Canal de Ética da Raízen? 

É possível acessar o Canal de Ética Raízen pelo telefone gratuito 0800-772-4936, ou 

por e-mail no endereço canaldeetica@raizen.com. Os relatos serão tratados de forma 

totalmente confidencial. 

Quais as consequências da violação do Código de Conduta?

A violação das disposições do Código de Conduta ou de quaisquer leis e/ou políticas internas da 

Raízen podem trazer consequências graves para os indivíduos envolvidos e também para a Raízen. 

Os funcionários que violarem o Código de Conduta ou quaisquer leis ou políticas internas da 

Raízen estarão sujeitos a medidas disciplinares, incluindo o término de relação empregatícia. 

Qualquer violação do Código de Conduta envolvendo um ato criminoso será reportado às 

autoridades competentes e poderá ainda resultar em processo criminal contra os envolvidos. 

Serão oferecidos treinamentos para ajudar a compreender o Código de Conduta?

A Raízen continuamente busca ajudar seus funcionários e terceiros a entender e adotar o Código 

de Conduta, oferecendo treinamento e informações para esclarecimentos de todas as matérias 

abrangidas neste documento através do site da intranet. 

Na intranet, é possível visualizar e baixar o Código de Conduta, acessando com facilidade 

qualquer tópico e encontrando links para obter mais informações sobre os assuntos nele 

contidos. Há também uma lista de contatos úteis e recursos educacionais disponíveis.

Código de conduta Raízen 
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Nosso Objetivo e Valores

Objetivo
O objetivo da Raízen é realizar de forma 

eficiente, responsável e lucrativa as atividades de 

distribuição de combustíveis e de agroindústria, 

incluindo a produção e comercialização de 

açúcar e etanol, a cogeração de energia e 

outros negócios específicos, além de participar 

do desenvolvimento de biocombustíveis de 

segunda geração para atender à evolução 

das necessidades dos clientes e à crescente 

demanda mundial por energia. 

Acreditamos que os biocombustíveis serão 

essenciais às necessidades globais de energia 

para o desenvolvimento econômico mundial. O 

papel da Raízen é assegurar a entrega dessas 

demandas de forma rentável, ambiental e 

socialmente responsável. 

Nós buscamos um alto padrão de desempenho, 

mantendo uma posição estratégica e de 

crescimento no ambiente competitivo em que 

escolhemos operar. Pretendemos trabalhar em 

estreita colaboração com nossos clientes, parceiros 

e reguladores promovendo o uso mais eficiente e 

sustentável dos recursos naturais e energéticos. 

8

Valores
A Raízen e seus Funcionários compartilham um conjunto de valores fundamentais - 

honestidade, integridade e respeito pelas pessoas. Nós também acreditamos firmemente 

na importância da confiança, do trabalho em equipe, da transparência e do profissionalismo, 

e temos orgulho do que fazemos.

Como parte de nossos Princípios de Negócios, comprometemo-nos a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável. Isso requer o equilíbrio dos interesses de curto e longo prazo e o 

foco nas questões econômicas, ambientais e sociais na tomada de decisões. 
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Acionistas, Clientes, Funcionários,  
Parceiros Comerciais e Comunidade
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Com a Comunidade

Cumprir a lei, apoiar os direitos humanos fundamentais e dar a 

atenção apropriada à saúde, segurança e meio ambiente.

Com os Acionistas

Proteger os seus investimentos e proporcionar um retorno de longo 

prazo competitivo com o de outras empresas líderes de mercado.

Com os Clientes

Conquistar e manter relacionamentos, desenvolver e fornecer 

produtos e serviços que ofereçam valor em termos de preço, 

qualidade, segurança e sustentabilidade, suportados por 

excelência tecnológica, ambiental e comercial. 

Com os Funcionários

Respeitar os seus direitos e diferenças, promover treinamentos e 

formação continuada, valorizar as suas competências, acreditar na 

meritocracia para o desenvolvimento individual e coletivo e oferecer 

um plano de desenvolvimento individual, a fim de incentivar a 

participação dos empregados no planejamento e no direcionamento 

de suas atividades.

Com os Parceiros Comerciais

Buscar relacionamentos mutuamente benéficos com fornecedores, 

revendedores e em joint ventures. Promover a aplicação dos Princípios 

de Negócios ou de princípios equivalentes em tais relacionamentos. 

A Raízen possui cinco públicos principais de relacionamento e se propõe a 

cumprir as seguintes responsabilidades com cada um deles:



Os valores fundamentais que partilhamos de honestidade, integridade e respeito pelas 

pessoas servem de suporte para todas as nossas atividades e são a base de nossos 

Princípios de Negócios. 

Os Princípios de Negócios se aplicam a todas as transações, grandes ou pequenas, e norteiam 

o comportamento esperado de cada funcionário e terceiro na condução de suas atividades 

relacionadas à Raízen, em todos os momentos. 

Somos julgados pelo modo como agimos e a nossa reputação será mantida se agirmos em 

conformidade com a Lei e os Princípios de Negócios. Nós também encorajamos nossos 

parceiros comerciais a aderirem aos Princípios de Negócios ou a princípios equivalentes. 

A aplicação destes Princípios é sustentada por um conjunto de procedimentos criados para 

assegurar que funcionários e terceiros entendam e ajam de acordo com eles. 

Por sua vez, cada funcionário e terceiro que tenha conhecimento ou suspeite de violações aos 

Princípios de Negócios da Raízen devem denunciá-las nos Canais de Comunicação. Queremos 

que os Princípios de Negócios sejam a base da nossa conduta, e incorporá-los em nosso 

cotidiano é fundamental para o sucesso contínuo da Raízen.

Princípios de  
negócio da Raízen
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Princípio 1 – Econômico

Rentabilidade de longo prazo é essencial para alcançar as metas 

de negócio da Raízen e seu crescimento contínuo. É uma medida 

tanto da eficiência quanto do valor que os clientes depositam 

nos produtos e serviços da Raízen. Ela fornece os recursos 

necessários para o investimento permanente, necessário para 

desenvolver e garantir o futuro abastecimento de energia e para 

atender às necessidades dos clientes. Sem lucro e sem uma 

sólida base financeira não seria possível cumprir com as nossas 

responsabilidades. Os critérios para as decisões de investimento 

e desinvestimento incluem considerações de desenvolvimento 

sustentável (econômico, social e ambiental) e uma avaliação 

detalhada dos riscos do investimento. 

Princípio 2 – Competição

A Raízen apoia a livre iniciativa e livre competição. Competimos 

de forma justa e ética dentro do arcabouço da Lei, em especial 

a legislação de concorrência aplicável, e não impedimos que 

outras empresas concorram livremente conosco. 

Princípio 3 – Integridade de negócios

A Raízen insiste na honestidade, integridade e justiça em todos 

os aspectos de suas atividades e espera o mesmo daqueles 

com quem faz negócios. Todos os funcionários devem evitar 

conflitos de interesses entre as atividades realizadas na sua 

vida pessoal e as atividades realizadas na condução dos 

negócios da Raízen. Todas as transações comerciais em 

nome da Raízen devem ser refletidas de forma adequada 

na contabilidade da Raízen, em conformidade com os 

procedimentos estabelecidos e com a lei aplicável, e estão 

sujeitas a auditoria (interna e externa) e a divulgação.

Princípio 4 – Atividades políticas

A Raízen age de forma socialmente responsável, de acordo 

com as leis dos países em que atua, na busca de seus 

legítimos objetivos comerciais. Ao tratar com governos, 

a Raízen tem o direito e a responsabilidade de divulgar a 



sua posição sobre quaisquer assuntos que a afetem, ou a 

funcionários ou a sociedade, de forma consistente com seus 

valores e Princípios de Negócio.

Princípio 5 – Saúde, segurança e meio ambiente

A Raízen possui diretrizes claras para a saúde, segurança e 

gestão ambiental, a fim de alcançar uma gestão contínua do 

desempenho sustentável nestas áreas. Para esse efeito, a 

Raízen gerencia essas questões como atividades críticas de 

negócios, estabelece normas, metas para melhoria, medições, 

avalia e divulga o desempenho externamente. Estamos sempre 

em busca de formas de realizar nossas operações, produtos e 

serviços de maneira sustentável. 

Princípio 6 –  Relacionamento com comunidades

A Raízen contribui para o bem-estar das comunidades nas 

localidades onde atua, mapeando e acompanhando os 

impactos relacionados às suas atividades agrícolas, industriais 

e comerciais de acordo com as características de cada negócio. 

Nas comunidades em que existem unidades produtivas em 

operação, a companhia realiza atividades de cunho social 

ligadas à educação, saúde, cultura e cidadania. A Fundação 

Raízen e as gerências de Patrocínios e Relações Exteriores e 

de Responsabilidade Social coordenam os investimentos sociais 

da Raízen e desenvolverá programas com foco no crescimento 

cultural, social, educativo e profissional dos moradores das 

comunidades com as quais se relaciona.

Princípio 7 – Comunicação e engajamento

A Raízen se compromete com a divulgação do seu desempenho, 

fornecendo informações completas para as partes legitimamente 

interessadas, sem prejuízo da confidencialidade de suas atividades. 

Em nossas interações com funcionários e terceiros e sociedade, 

manteremos um relacionamento honesto e responsável. 

Princípio 8 – Conformidade

Cumprimos todas as leis nos países em que operamos, 

respeitando todas as instâncias do direito.

13
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Conheça os comportamentos esperados pela 

Raízen para cada Princípio de Negócio.

Vivenciando  
nossos princípios

Código de conduta Raízen 

15



Código de conduta Raízen 

Econômico01



Código de conduta Raízen 

17

Buscamos rentabilidade de longo prazo e crescimento constante para 
assegurarmos a continuidade e desenvolvimento de nossos negócios. 

O que não pode:

• Utilizar propriedade intelectual de terceiros sem prévia e expressa autorização;

• Permitir que terceiros utilizem propriedade intelectual da Raízen sem autorização 

e/ou acordo de licença aprovado pelo Departamento Jurídico. 

Proteção dos Ativos
Sejam bens financeiros, ativos físicos ou propriedades intelectuais, os ativos da Raízen  

devem ser garantidos e protegidos para conservar o seu valor e se destinam apenas a 

promover os negócios e objetivos da companhia. 

Todos os funcionários e terceiros são responsáveis por proteger os ativos da Raízen 

contra o desperdício, perda, avaria, mau uso, roubo, apropriação indébita ou infração e 

por utilizar esses meios de maneira responsável. Os ativos incluem edifícios, instalações, 

equipamentos, ferramentas, materiais, meios de comunicação, fundos, contas de pro-

gramas de computador, informação, tecnologia, documentos, dados, patentes, marcas, 

direitos autorais e quaisquer outros recursos ou bens da Raízen. 

Propriedade Intelectual
A Propriedade Intelectual (PI) da Raízen não pode ser usada para fins particulares, nem 

repassados a terceiros. PI inclui direitos de patentes, marcas registradas e marcas de serviço, 

nomes de domínio, direitos de autor (incluindo os direitos autorais de software), direitos de de-

sign, direitos de extração de dados, direitos de know-how, ou outras informações confidenciais 

(por vezes chamado de “segredos comerciais” ou “informações exclusivas”), bem como direitos 

garantidos por contratos de PI. 

Qualquer trabalho/criação dos funcionários da Raízen, no todo ou em parte, em conexão com 

seus deveres e/ou usando o tempo, recursos ou informações da empresa pertencem à Raízen. 

Assim, divulgue prontamente ao seu gestor qualquer invenção relativa aos nossos negócios, 

para que a Raízen possa garantir a proteção adequada a essa propriedade intelectual. 

Ativos e direitos de PI desempenham um papel importante na capacidade da Raízen de buscar 

liderança na indústria e rentabilidade de investimentos contínuos em inovação. É dever de cada 

funcionário zelar pela adequada utilização dessa propriedade. 
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Competimos com honestidade e ética, de acordo com as leis aplicáveis 
aos nossos negócios. 

Defesa da Concorrência
Vários países no mundo desenvolveram leis de defesa da concorrência com a finalidade de 

assegurar uma competição livre e leal. Essas leis proíbem uma série de práticas que são 

consideradas como restritivas ao comércio ou à concorrência. 

As leis de defesa de concorrência se aplicam onde os efeitos econômicos de um acordo são 

produzidos, e não apenas onde o acordo é feito. Por isso é vital que todos os que trabalham 

para a Raízen participem de treinamentos antitruste, entendam o que significam essas leis e 

ajam de acordo com os preceitos por elas estabelecidos. 

As leis de defesa da concorrência se aplicam a todos os negócios e atividades nos países em 

que a empresa opera. As leis se aplicam não só para a Raízen, mas também aos funcionários 

e terceiros. Os funcionários e terceiros da Raízen devem estar cientes das leis de defesa da 

concorrência não só para evitar sua infração, mas também para evitar que se envolvam em ati-

vidades anticoncorrenciais. 

Algumas das condutas que consideramos ilícitas:

• Acordos entre concorrentes que têm, ou são destinados a ter, o 

efeito de fixar, estabilizar ou aumentar os preços ou margens de 

lucro, incluindo acordos sobre iniciativas de preços ou de faixa 

ou recomendação de preço; 

• Acordos entre concorrentes para não competirem por determinados 

clientes ou contas, ou em certas áreas geográficas; 

• Acordos entre os concorrentes a respeito de preços em licitações ou processos 

de concorrência ou outros termos e condições da oferta – ou acordos de não 

concorrência em licitações ou processos de concorrência; 

• Acordos entre concorrentes para reduzir a produção ou a disponibilidade de 

determinado produto; 

• Acordos entre concorrentes para restringir a contratação de fornecedores ou clientes; 

• Acordos com distribuidores independentes ou revendedores para fixar o preço mínimo 

de revenda de um determinado produto;

• Imposição de preço de revenda.
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Conduzimos todos os nossos negócios de forma honesta, íntegra 
e justa e esperamos o mesmo de todos os nossos parceiros de 
negócios e fornecedores. 

Suborno e Corrupção
A Raízen não tolera a prática de atos que possam ser considerados suborno ou 

corrupção, os quais podem ser extremamente danosos para a companhia e gerar 

consequências não somente financeiras e reputacionais, mas também criminais. 

A Raízen compromete-se a observar as leis e normas nacionais e internacionais de 

combate à corrupção, incluindo o United States Foreign Corrupt Practices Act e o 

UK Bribery Act.  

Corrupção é a prática de suborno, seja de forma ativa, pela oferta de suborno; ou 

passiva, pela sua aceitação. A simples oferta ou solicitação já consiste em conduta 

corrupta, ainda que o suborno não se concretize. 

Suborno consiste na oferta, solicitação ou recebimento, direto ou indireto, de pagamento em 

dinheiro ou qualquer outra coisa de valor ou forma de vantagem pessoal que tenha por finalidade 

um resultado indevido, inapropriado ou ilegal, que não ocorreria caso não houvesse suborno. 

Entende-se, ainda, por suborno, o chamado pagamento de facilitação, que consiste no 

pagamento não oficialmente ou legalmente exigido, usualmente de pequeno valor, realizado a 

um funcionário público para iniciar ou dar continuidade a um processo que é obrigação de tal 

funcionário público executar sem a realização de qualquer pagamento além de taxas oficiais.

21

O que é “qualquer coisa de valor” ou “vantagem pessoal”?

• Os termos acima são amplos e podem incluir bens ou serviços, como: 

viagens, ingressos para eventos, serviços pessoais gratuitos, empréstimos 

de propriedades, entre outros.

Qualquer funcionário da Raízen que se envolva com suborno ou quaisquer outros 

atos de corrupção estará sujeito a medidas disciplinares que podem levar a demissão 

e, se for o caso, a processo penal. 
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Conflitos de Interesses
Os funcionários devem agir no melhor 

interesse da companhia e evitar conflitos 

entre suas atividades privadas e a condução 

dos negócios da Raízen. 

Quando há conflito de interesses?

Há conflito de interesses sempre que um 

funcionário se encontre em situação que 

possa levá-lo a tomar decisões influenciadas 

por interesses que não sejam os da Raízen. 

Exemplo: contratação de empresa na qual o 

funcionário, seu familiar ou pessoa do seu 

relacionamento pessoal tenha participação.  

A Ra ízen respe i ta o d i re i to de seus 

func ionár ios à pr ivac idade nas suas 

atividades pessoais. No entanto, é possível 

que os assuntos pessoais de um funcionário 

ocasionem um conflito, real ou potencial, 

com seu dever de lealdade para com a 

companhia. Assim, sempre que identificada 

uma situação de conflito de interesses, 

o funcionário tem o dever de informar 

prontamente à Raízen a sua existência 

por meio dos canais de comunicação. 

 

Presentes e Hospitalidade
A Raízen reconhece que a prática de troca 

de presentes e hospital idade é comum 

no âmbito dos negócios. No entanto, é 

proibida a aceitação e oferta de presentes 

e hospi ta l idades que inf luenciem, ou 

que possam inf luenciar a tomada de 

dec isões comerc ia is ou representem 

algum compromisso com a parte que está 

oferecendo o presente ou a hospitalidade.  

22

São considerados presentes e 
hospitalidades aceitáveis: 

• Presente (seja de um ou mais itens) 

de valor não superior a R$ 100,00 

(cem reais), incluindo br indes 

corporativos que apresentem o 

logotipo do doador (agendas, 

calendários, etc.);

• Refeições relacionadas a uma 

operação de negócio de valor não 

superior a R$ 200,00 (duzentos 

reais) por pessoa;

• Convites para eventos ocasionais, 

não super iores a R$ 400,00 

(quatrocentos reais) por pessoa e que 

não se prolonguem por um período 

superior a 1 (um) dia. “Ocasional”, 

neste caso, significa não mais que 

três vezes por ano com o mesmo 

parceiro de negócio.

Presentes e hospitalidades com 
valores superiores aos acima 
indicados devem ser reportados 
na fer ramenta de cont ro le 
disponível na intranet.
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Presentes e hospitalidades não devem ser aceitos ou ofertados sem a prévia e expressa 

autorização de superior imediato e da área de Compliance, quando aplicável, via 

ferramenta de controle de presentes e hospitalidades. 

• Presentes ou hospitalidades ilegais;

• Dinheiro ou seus equivalentes;

• Serviços pessoais;

• Empréstimos;

• Presentes ou hospitalidade de natureza inadequada 

ou em locais inadequados;

• Eventos ou refeições, em que o parceiro de negócios não está presente;

• Presentes ou hospitalidade durante períodos em que decisões de negócios 

estão sendo feitas.

Se a resposta a qualquer dessas perguntas for “sim”', o presente ou hospitalidade não 

deve ser oferecido ou aceito.

• Poderia minha aceitação ou oferta implicar em uma obrigação? 

• Esse presente ou hospitalidade é uma recompensa para uma transação de negócios? 

• Esse presente ou hospitalidade é de valor excessivo?
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É vedada a aceitação ou oferta, com ou sem aprovação, de:

Os Funcionários e Terceiros da Raízen devem fazer os seguintes 
questionamentos antes de aceitar ou oferecer um presente ou praticar 
uma hospitalidade:
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Abuso de Informação Privilegiada
A Raízen, assim como suas acionistas, são companhias abertas no Brasil e/ou exterior e, 

por esta razão, estão sujeitas a determinadas obrigações relacionadas com a negociação 

de seus valores mobiliários. Valores mobiliários incluem ações, opções, debêntures, 

certificados de recebíveis, notas e investimentos cujo valor é determinado pelo preço 

desses valores mobiliários.

Informação sobre a Raízen que possa afetar o preço de mercado de valores mobiliários 

emitidos por esta, pela Shell ou Cosan, ou a que um investidor dê razoável importância 

na decisão de comprar, vender ou manter tais valores mobiliários, é conhecida como 

“Informação Privilegiada”. É crime negociar quaisquer valores mobiliários da Raízen, Shell 

ou Cosan com base em Informação Privilegiada. 

Os funcionários e terceiros que tenham acesso a Informação Privilegiada não devem 

comprar, vender ou participar de quaisquer negociações de valores mobiliários de 

quaisquer companhias abertas da Raízen, Shell ou Cosan, nem recomendar a terceiro 

ou familiar que o façam, enquanto a informação não se tornar pública. 

Salvo em ocasiões expressamente autorizadas, é proibido revelar Informação Privilegiada 

da Raízen ao público externo, e internamente apenas em bases estritamente necessárias. 

24
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Os funcionários e terceiros com acesso à informação privilegiada também são obrigados a 

se abster de comércio especulativo, bem como de entrar em uma troca, apostas, venda de 

títulos em curto prazo ou acordos similares. 

Abuso de Mercado
A divulgação de informações falsas ou participação em atividades destinadas a manipular o 

preço de valores mobiliários é conhecida como abuso de mercado e considerada ilegal. As 

consequências podem incluir processos penais e multas para a Raízen e para o funcionário 

que deu causa ao abuso, bem como ação disciplinar interna.

Operações de curto prazo são vedadas a gestores seniores da Raízen a qualquer 

momento. Disposições especiais são aplicáveis aos investimentos automáticos 

programados em títulos da Shell e da Cosan, como opções de ações e planos de ações. 

Informações Financeiras
A Raízen é obrigada a respeitar as regras e regulamentos sobre relatórios contábeis e financeiros 

que se aplicam à jurisdição em que opera, e com todas as regras e regulamentos internacionais 

que podem ser aplicados como resultado da participação de seus acionistas em seu capital. 
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Todos os funcionários e terceiros da Raízen devem 

obter aprovação de qualquer operação, antes de 

real izá-la, e garantir que os registros exatos e 

verdadeiros de todas as transações (incluindo as 

que dão origem a passivos) sejam mantidos nas 

contas da empresa e em suas demonstrações e 

documentos financeiros. 

Padrões de Contabilidade  
e Relatórios Aplicáveis
Os funcionários e terceiros da Raízen que sejam 

responsáve is pe la contabi l idade ou re latór ios 

financeiros devem assegurar que as entradas nos 

l ivros, registros ou contas da Raízen ref l itam as 

transações e a situação f inanceira da empresa 

e que estejam em conformidade com as leis, os 

princípios contábeis geralmente aceitos e outros 

critérios, tais como exigências legislativas locais, 

como, por exemplo, relatórios regulamentares e 

exigências fiscais. 

Relatórios financeiros para acionistas devem estar 

em conformidade com o Manual de Contabilidade 

da Raízen, cobrindo as exigências da IFRS, da 

Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) e 

da Comissão de Títulos Mobiliários dos EUA (SEC). 

As declarações e relatórios f inanceiros mensais, 

t r imestra is e de f im de ano-saf ra devem ser 

preparados e submetidos de forma rigorosa. Os 

controles internos da Raízen devem demonstrar que 

as entradas nos relatórios financeiros são corretas 

e feitas em conformidade com os regulamentos 

ap l icáve is.  Processos f inance i ros devem ser 

concebidos e utilizados de acordo com as políticas 

e manuais da Raízen.
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Gestão de Registros
É importante que cada funcionário e/ou terceiro que 

trabalhe para a Raízen reconheça que seus registros  

são bens va l iosos da empresa, que devem ser 

devidamente gerenciados.

Um registro é um conjunto de informações produzidas ou 

recebidas como prova de uma atividade profissional, ou 

necessária para fins legais, fiscais, de regulamentação 

ou de contabilidade, ou importantes para os negócios 

da Raízen ou sua memória corporativa. Alguns exemplos 

de registros são: contratos, relatórios de auditoria, 

informação financeira, especificações dos produtos, 

políticas corporativas, diretrizes e procedimentos e 

atas de reuniões.

Os registros devem ser geridos de forma segura, de 

acordo com sua importância para a Raízen e para o 

cumprimento de obrigações legais, contábeis, tributárias, 

regulatórias e necessidades de retenção de cada negócio. 

A Raízen deve ser capaz de recuperar seus registros de 

forma rápida e confiável. 

Os registros eletrônicos (incluindo imagens, mensagens 

instantâneas, mensagens de e-mail, gravações de voz ou 

arquivos eletrônicos) devem ser preservados da mesma 

forma que outros registros em quaisquer formatos.

Lavagem de Dinheiro

É política da Raízen cumprir com todas as leis nacionais 

e in te rnac iona is e regu lamentações ap l icáve is, 

especialmente em relação à lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro é um termo genérico usado para 

descrever o processo de esconder a origem criminosa de 

dinheiro ou equivalente, dentro de atividades legítimas e 

legais. Ele também descreve o uso de dinheiro de origem 
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lícita para apoiar o terrorismo. A prevenção 

de lavagem de dinheiro é projetada para 

ajudar a impedir as empresas legítimas de  

serem usadas por criminosos para esse 

fim, e para ajudar os órgãos de aplicação 

da Lei no rastreamento e recuperação 

de a t i vos de o r i gem c r im inosa e 

financiamento do terrorismo.

A legislação tende a responsabil izar 

criminalmente as empresas e seus funcionários 

por crimes relacionados à lavagem de 

dinheiro. Isso significa que você deve fazer 

perguntas pertinentes sobre a origem de 

todas as verbas e os bens que receber ou 

adquirir em nome da Raízen, bem como da 

adequação do destino do dinheiro em todas 

as transações em que está envolvido. Não se 

deve presumir que isso se aplica apenas a 

equipe de finanças da Raízen. Funcionários 

de todas as áreas de negócios ou advogados 

• Qualquer transação em que não se pode verificar os detalhes nominais das partes envolvidas;

• Intenção de pagar acima do preço de mercado; 

• Negociações realizadas por meio de intermediários desconhecidos ou desnecessários;

• Métodos anormais de pagamento; 

• Transações desnecessárias ou inexplicáveis; 

• Transações em dinheiro ou com utilização de saldos bancários, ordens de pagamento ou 

cheques ao portador; 

• Pagamentos a partes aparentemente desconexas com a transação; 

• Operações relacionadas com países de alto risco, tal como definido pelo Financial 

Action Task Force. 
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podem ser os primeiros a terem acesso a uma 

transação que está sendo organizada e devem 

agir de acordo com a legislação aplicável. 

Não é ex ig ido que os funcionár ios 

identifiquem o crime de lavagem de dinheiro, 

mas cabe a eles identif icar atividades 

suspeitas que possam ser consideradas 

lavagem de dinheiro ou financiamento de 

terrorismo.

Exemplos de transações suspeitas podem incluir, mas não são limitadas a:
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Conheça seus Clientes e Fornecedores
A Raízen mantém relacionamento apenas com clientes e fornecedores respeitáveis, 

para fins comerciais legítimos e com recursos financeiros decorrentes de atividades 

legais. Se suspeitar que seus clientes ou fornecedores estão envolvidos em atividade 

ilegal, informe prontamente seu superior imediato. 

Controle de Comércio Internacional
As transações da Raízen estão sujeitas a diversas leis e controles que regulam o comércio 

internacional de mercadorias e serviços, tais como controles de exportação e importação, 

boicotes econômicos impostos pelo governo, restrições ao comércio, entre outros. 

Os funcionários da Raízen cujo trabalho envolva o comércio internacional devem manter-

se atualizados quanto a essas leis e controles, bem como buscar aconselhamento do 

Departamento Jurídico em caso de dúvida quanto às restrições e controles aplicáveis às 

transações sob sua responsabilidade. 

As operações da Raízen envolvem a importação e exportação de matérias-primas, insumos 

e produtos acabados para vários países. O não cumprimento das leis que regulam 

o comércio internacional podem causar atrasos operacionais, prejudicar gravemente 

a reputação da companhia, além de criar exposição legal substancial para a Raízen, 

incluindo multas de natureza penal e civil e perda de privilégios e, para os responsáveis 

pelas transações, multas e prisão. 

É importante lembrar que os funcionários que entrem em qualquer país a trabalho estão 

sujeitos a restrições de importação pessoal em relação aos bens em seu poder. É dever 

de cada funcionário observar as leis aplicáveis a essa questão.

29
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Atividades 
Políticas04
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Não efetuamos pagamentos a partidos políticos, organizações 
e seus representantes. 

Posicionamento e Contribuições Políticas
A Raízen poderá tornar conhecida sua posição sobre quaisquer assuntos que a 

afetem ou a seus funcionários e terceiros, de forma a defender seus valores e 

Princípios de Negócios. 

Caso algum funcionário da Raízen deseje se engajar em atividades comunitárias, 

incluindo a candidatura para cargos públicos, poderá fazê-lo quando cabível em 

função das circunstâncias locais, mas deverá informar a Raízen sobre tal candidatura 

e potencial conflito de interesses com as suas atividades. 

Nesse caso, a participação de funcionários da Raízen é realizada inteiramente por 

conta própria e as opiniões políticas expressas pelo funcionário em questão não 

representam a posição da Raízen.

31

Pagamento de Contribuições

Mesmo quando permitida por lei, a Raízen não efetua contribuições para 

qualquer campanha política, partido político, candidato ou qualquer de suas 

organizações filiadas. 
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Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente05
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Atuamos sempre buscando 
reduzir o impacto ambiental 
de nossa atividade e de forma 
socialmente responsável. 

• Não ferir pessoas;

• Proteger o meio ambiente; 

• Cumprir com todas as leis e regulamentos de saúde,  

segurança e meio ambiente (“SSMA”). 

Para demonstrar esse compromisso, divulgamos publicamente o relatór io de 

desempenho de SSMA da Raízen com regularidade. 

A Raízen acredita que todos os acidentes e doenças ocupacionais são evitáveis e 

procura proporcionar um ambiente seguro e saudável para todos os seus funcionários 

e terceiros. Desenvolvemos e uti l izamos os recursos, produtos e serviços de 

forma alinhada aos objetivos acima descritos e empenhada para contribuir com o 

desenvolvimento sustentável. 

A Raízen está empenhada em atingir a excelência em todas as suas atividades, incluindo 

saúde, segurança e gestão ambiental.

O objetivo primordial da Raízen é atuar de forma ambiental e socialmente 
responsável e, assim:
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Treinamentos, Avaliação e  
Gerenciamento de SSMA

Todos os funcionários e terceiros devem realizar os treinamentos proporcionados pela Raízen 

para assegurar seu comprometimento com o gerenciamento de SSMA, que é refletido em 

toda a empresa. Desempenho em saúde, segurança e meio ambiente são fatores-chaves na 

avaliação e gratificação de nossos funcionários e na seleção de nossos fornecedores. 

A Raízen quer desempenhar um papel de liderança na indústria, com a promoção das melhores 

práticas em SSMA. Para isso, estabelecemos um processo de garantia do cumprimento da 

Lei, além da melhoria contínua no desempenho. Instalações próprias e operadas pela Raízen 

devem operar com todas as autorizações necessárias, aprovações e controles destinados a 

proteger a saúde, segurança e meio ambiente. 

Buscamos promover um comportamento ambiental e socialmente responsável também entre 

nossos fornecedores e parceiros comerciais, e esperamos que esses se comprometam com 

os mesmos níveis de proteção de SSMA adotados pela Raízen. 

O que deve ser feito para garantirmos um ambiente seguro:

• Conheça todos os riscos das suas atividades e do local de trabalho; 

• Cumpra com todos os procedimentos de suas atividades; 

• Intervenha ao identificar situações inseguras, sejam nas instalações ou no 

comportamento das pessoas.
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Os funcionários e terceiros têm o direito de trabalhar em um ambiente em que as 

pessoas são tratadas com respeito. A Raízen não tolera assédio no local de trabalho.

O assédio inclui conduta verbal, visual ou física que crie um ambiente de hostilidade, 

humilhação ou intimidação. 

• Exposição ao ridículo;

• Linguagem ofensiva;

• Calúnias raciais, de gênero ou religiosas;

• Comportamento intimidativo ou ameaçador;

• Insinuação sexual. 
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Assédio

Os funcionários e terceiros devem, portanto, evitar ações ou comportamentos que são, 

ou possam ser vistos como assédio. 

Qualquer forma de preconceito, discriminação ou assédio deve ser denunciada no 

Canal de Ética. Aqueles que cometerem atos de assédio estarão sujeitos a medidas 

disciplinares, incluindo término de relação empregatícia. 

São exemplos não exaustivos de comportamentos 
caracterizados como assédio:
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Abuso de  
substâncias psicotrópicas

A Raízen se empenha em oferecer um local seguro e um ambiente de trabalho 

produtivo para seus funcionários, garantindo que o local de trabalho seja livre do 

uso de drogas ilícitas e/ou do uso indevido de drogas lícitas.

Buscando conscientizar todos os funcionários sobre a ameaça representada por tais 

usos, e visando minimizar os riscos a eles envolvidos, a Raízen oferece programas 

de conscientização sobre os malefícios do abuso dessas substâncias, bem como 

indicação de tratamentos para reabilitação da dependência.  

  São substâncias químicas que agem principalmente no sistema nervoso 

central, alterando a função cerebral e temporariamente a percepção, o 

humor, o comportamento e a consciência. 

Salvo em festividades autorizadas, o consumo de álcool não é permitido durante o 

horário de trabalho nas dependências da companhia. Em algumas dependências, o 

uso de álcool é proibido de forma permanente. 

A Raízen poderá, a seu critério, exigir que um funcionário se submeta a teste e/

ou avaliação clínica para verificação de uso de drogas ilícitas e/ou uso indevido de 

drogas lícitas. 

Independentemente das normas acima citadas, a dependência de álcool, outras 

drogas lícitas e/ou drogas ilícitas é reconhecida como uma doença também por 

disposições legais e regulamentares. Sem prejuízo a qualquer política da Raízen 

aplicável ao abuso dessas substâncias, um funcionário que seja voluntário no 

tratamento da dependência do uso dessas substâncias será tratado da mesma 

forma que um funcionário com qualquer outra doença. Igualmente, ele deverá ser 

consciente e buscar ajuda por meio de tratamento de reabilitação. 

Código de conduta Raízen 

36

O que são substâncias psicotrópicas?
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Nossa responsabilidade é criar um ambiente 

de trabalho inclusivo, onde cada funcionário 

tenha oportunidades iguais de desenvolver 

suas habilidades e talentos.

A Raízen dá oportunidades iguais para todos 

os candidatos a emprego e funcionários por 

meio de normas e sistemas de gestão de 

trabalho e desempenho, claramente definidos 

e aplicados de forma consistente. Não é 

tolerado qualquer tipo de discriminação de 

mão de obra de qualquer natureza. 

A Raízen é comprometida em criar e cumprir 

pol ít icas e práticas legais de recursos 

humanos em todos os aspectos do emprego, 

incluindo recrutamento, seleção, contratação, 

avaliação, promoção, formação, disciplina, 

desenvolvimento, remuneração e demissão. A 

companhia cumpre com as leis aplicáveis em 

todos os países nos quais opera e garante que 

todas as decisões relacionadas ao emprego se 

baseiam em qualificação, mérito, desempenho e 

outros fatores relacionados ao trabalho.

Código de conduta Raízen 

Oportunidades iguais
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Relacionamento  
com comunidades06
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A Raízen está comprometida com o crescimento 
sustentável de seus negócios e assim busca 
colaborar com o bem-estar das comunidades 
dos locais em que exerce suas atividades. 

Todos os impactos relacionados às atividades agrícolas, industriais e comerciais da 

Raízen são mapeados e é realizado um acompanhamento destes de acordo com as 

características de cada negócio. 

Nas comunidades em que existem unidades produtivas em operação, a Raízen busca 

realizar, por meio da Fundação Raízen, atividades de cunho social ligadas à educação, 

saúde, cultura e cidadania. 

A Fundação Raízen e as gerências de Patrocínios e Relações Exteriores e de 

Responsabilidade Social da Raízen coordenam os investimentos sociais da empresa 

e desenvolvem programas com foco no crescimento cultural, social, educativo e 

profissional dos moradores das comunidades com as quais se relaciona.

Os funcionários da Raízen devem contribuir com esse Princípio, buscando, no exercício 

de suas atividades, a proteção dos recursos naturais e humanos das localidades em 

que a Raízen está inserida.
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Comunicação  
e engajamento07
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Estamos comprometidos com o fornecimento 
de informações completas e relevantes para as 
partes legitimamente interessadas. 

Divulgação de Informações Relevantes
A Raízen Energia é uma companhia aberta e como tal deverá observar determinadas 

obrigações perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais entidades em 

que seus valores mobiliários são admitidos a negociação. Além disso, nos Grupos 

Shell e Cosan há entidades listadas na Bolsa de Londres, Euronext, a Bolsa de Nova 

York e Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo). Uma falha por parte da Raízen em 

divulgar prontamente ao mercado informações relevantes é uma ofensa regulatória. 

Ainda, a divulgação de informações inadequadas ou incompatíveis pode prejudicar 

nossa reputação. 

Os funcionários devem exercer um julgamento cuidadoso quando tiverem conhecimento 

de fatos relevantes e buscar aconselhamento do Departamento Jurídico e aprovação 

da área de Comunicação Corporativa da Raízen ao considerar uma divulgação pública. 

Aqueles funcionários autorizados a fazer divulgações devem garantir que as informações 

prestadas ao público são verdadeiras, precisas e completas (informando todos os fatos 

relevantes). As divulgações não devem ser enganosas ou incompletas. 

• Na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta 

ou a eles referenciados;

• Na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles 

valores mobiliários;

• Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes 

à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia 

ou a eles referenciados.

São consideradas informações relevantes aquelas que possam 
influir de modo ponderável:



Comunicação Empresarial

Qualquer comunicação dos funcionários reflete na Raízen e impacta sua imagem perante 

os diversos públicos. Assim, todos devem ter cautela ao se comunicarem interna e 

externamente, em especial quando a comunicação é um documento escrito (incluindo 

e-mail), e ao representar a companhia em eventos internos. Comunicações inadequadas, 

imprecisas, incompletas ou descuidadas podem criar sérias responsabilidades e riscos de 

conformidade para a empresa, além de influenciar negativamente a sua reputação.

Todas as apresentações externas, palestras, comunicado de imprensa, artigos e publicações 

devem ser formalmente autorizadas pela respectiva gerência ou diretoria antes de serem 

divulgadas. A equipe de Comunicação Corporativa da Raízen deve ser consultada antes de 

qualquer envolvimento com a mídia, incluindo, por exemplo, as conferências de imprensa 

ou entrevistas, mesmo que de parceiros que envolvam a companhia.

A Raízen geralmente aceita o uso limitado por funcionários de seus equipamentos de 

comunicação e TI para propósitos pessoais.

A Raízen espera que, ao utilizar os equipamentos de comunicação e TI para motivos pessoais, 

os funcionários aplicarão elevados padrões éticos e observarão a Política de Segurança de 

Informação da Raízen. É importante também que o uso pessoal das facilidades de TI e de 

comunicações não gere custos substanciais, ou afete negativamente a produtividade. TI e 

meios de comunicação incluem computadores de escritórios e portáteis, telefones celulares 

e assistentes pessoais digitais.

Os funcionários que fazem uso pessoal das facilidades de TI e de comunicação são 

obrigados a fazê-lo em conformidade com os padrões éticos da Raízen e em consonância 

com todos os códigos legais, regulamentares, éticos, culturais ou sociais que prevalecem 

no local de trabalho. Além disso, é importante lembrar que as facilidades de TI e de 

comunicação da Raízen são cada vez mais de natureza global e os dados podem ser 

processados e armazenados em outro país onde códigos diferentes e mais rigorosos 

podem ser aplicados. Todos os funcionários da Raízen devem reconhecer o impacto 

negativo que o uso indevido das facilidades de TI e meios de comunicação podem ter 

sobre sua própria reputação e sobre a reputação da companhia.
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Uso de Equipamentos de  
TI e Meios de Comunicações
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O uso pessoal de faci l idades de TI 

e dos meios de comunicação nunca 

deve comprometer a segurança das 

informações da Raízen. A Política de TI 

exige que os funcionários nunca utilizem 

os equipamentos e meios fornecidos pela 

empresa para visitar sites inadequados ou 

instalar software sem autorização.

O uso das facilidades de TI e meios de 

comunicação da Raízen é registrado e 

auditado. Ele também é monitorado para 

fins de segurança da informação, gestão 

operacional e crime cibernético, e para 

garantir que seja compatível com as leis, 

regulamentos e políticas da Raízen. 

Além disso, segundo as regras que permitem 

acesso, em investigações judiciais e criminais, 

incluindo inquéritos e procedimentos de 

busca e apreensão, os dados sobre o uso 

de TI e instalações de comunicações e 

dados armazenados por essas instalações 

podem ser divulgados e acessados. A 

Raízen irá denunciar qualquer utilização 

ilegal encontrada em tal monitoramento às 

autoridades competentes.
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As relações com clientes, fornecedores, concorrentes, 
funcionários, prestadores de serviços, órgãos governamentais 
e quaisquer terceiros baseiam-se no cumprimento de todas 
as Leis e regulamentos aplicáveis aos negócios da Raízen. 

Todos os funcionários e terceiros devem 

se assegurar de que o exercício de suas 

atividades ocorre em estrita observância 

às le is apl icáveis e com as pol í t icas 

e procedimentos estabe lec idas pe la 

Raízen e, em caso de dúvidas, devem 

buscar aconselhamento do Departamento 

Jurídico da empresa.
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