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Capítulo I
1.1. Objetivo
O Código de Ética da Rizobacter (doravante o “Código”), aprovado pelos membros da 
Diretoria, estabelece as diretrizes e princípios necessários para promover e assegurar o 
bom comportamento da organização.

O Código é uma declaração e promessa dos diretores, executivos e empregados da Rizo-
bacter para estabelecer e manter os mais altos valores de ética, honestidade e integridade 
em suas relações internas, comerciais e também em suas relações com a comunidade.

O Comitê de Auditoria, formado por uma equipe de Diretores independentes, será o en-
carregado de zelar pelo cumprimento, difusão e revisão do Código.
O Comitê de Auditoria se conformará pelos Diretores que não tenham funções executi-
vas atribuída e se reunirá, no mínimo, uma vez a cada seis meses ou quando as circun-
stâncias assim o requerem.

Um formulário anônimo disponível em Nossa Web e o endereço eletrônico etica@Rizo-
bacter.com.ar estão disponíveis para todos os empregados para formular queixas, per-
guntas e/ou infrações, ou alegadas infrações ao presente Código, regulamento e/ou leis 
vigentes. Qualquer reporte de queixa, pergunta, infração ou alegada infração será tratada 
confidencialmente pela Comissão de Auditoria, que deverá respeitar seu caráter anôni-
mo.

1.2. Alcance
O Código abrange a todos os empregados e executivos da Rizobacter Argentina S.A. e a 
todos os empregados e executivos de suas sociedades controladas (“Grupo Rizobacter” 
e/ou “Rizobacter”, indistintamente).

O Código também é aplicável a todos os membros da Diretoria do Grupo Rizobacter e aos 
membros da Comissão Fiscalizadora do Grupo Rizobacter.

1.3. Missão da Rizobacter
A Rizobacter é uma companhia de biotecnologia agrícola completamente integrada que 
utiliza múltiplas tecnologias para desenvolver e comercializar produtos que melhoram a 
produtividade dos cultivos e aumentam os usos das matérias-primas.

A missão e enfoque da Rizobacter é desenvolver:

Missão: trabalhar com produtos de alto valor agregado, com tecnologia de ponta, com al-
tos níveis de qualidade, seja por meios próprios ou através de alianças estratégicas, para 
entregar produtos e soluções ao mercado agropecuário nacional e global.

Visão: ser líder em pesquisa, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos 
microbiológicos para o tratamento de sementes, aplicados à agricultura.

1.4. Cultura da Rizobacter
As principais características que identificam um diretor, um executivo e um empregado 
da Rizobacter são:
• Paixão
• Capacidade profissional
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• Honestidade
• Transparência
• Generosidade

1.5. Cumprimento das Leis, Normas e Regulamentos
A Rizobacter busca conduzir suas atividades mediante o fiel cumprimento das leis, nor-
mas e regulamentos vigentes em todos os países nos quais desempenha sua atividade.

Os diretores, executivos e empregados deverão conhecer e familiarizar-se, além de que 
serão capacitados com as leis, normas e regulamentos aplicáveis às suas atividades. 
Nenhum diretor, funcionário ou empregado poderá participar de qualquer atividade ilegal 
na realização dos negócios da Rizobacter, tampouco no dia-a-dia de suas funções e nen-
hum diretor, funcionário ou empregado deverá instruir a outro a fazê-lo.

O presente Código e seu cumprimento podem estar sujeitos à aplicação de leis, normas 
e regulamentos de jurisdições distintas à da República Argentina. Em consequência, se 
houver algum conflito entre os requisitos das leis aplicáveis na República Argentina e os 
de qualquer outro país ou jurisdição, o diretor, executivo e/ou empregado deverá con-
sultar o Departamento Jurídico da Rizobacter com a finalidade de analisar a ação a ser 
seguida.

Neste sentido, a Rizobacter requer que seus diretores, executivos e empregados atuem 
de boa-fé, lealmente, como um bom homem de negócios e respeitando às leis, normas e 
regulamentos vigentes.

1.6. Integridade e Transparência
A Rizobacter se compromete a desempenhar suas atividades cumprindo às mais exigen-
tes normas de integridade moral, atuando sempre a bem da transparência e dos valores 
de honestidade, justiça e boa-fé em todas as relações tanto dentro quanto fora do Grupo 
Rizobacter.

A Rizobacter apoia e se compromete a desenvolver e garantir os direitos humanos fun-
damentais e adere aos princípios contemplados na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU e nos Convênios principais da Organização Internacional do Trabalho 
(O.I.T.).

Neste sentido, a Rizobacter se compromete a:
(i) Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos fundamentais, reconhecidos 
internacionalmente; e assegurar que não é cúmplice na violação dos direitos humanos.
(ii) Apoiar a liberdade de afiliação e o reconhecimento efetivo dos direitos de nego-
ciação coletiva; a eliminação de todas as formas de trabalho forçado e obrigatório; a 
abolição efetiva do trabalho infantil; e a eliminação da discriminação em matéria de em-
prego e ocupação.
(iii) Cumprir e fomentar o cumprimento das normas sobre o meio-ambiente.
(iv) Não aceitar e tampouco tolerar, de forma alguma, a corrução e, por conseguinte, 
não estabelecerá nem manterá relações com os que não se ajustarem a este.

CAPÍTULO II
1. 
2. 
2.1. Igualdade de Oportunidades
A Rizobacter proporcionará igualdade de oportunidades a todos os seus empregados e a 
todos os solicitantes qualificados para o emprego, sem distinção de raça, casta, religião, 
cor, ascendência, estado civil, sexo, idade, nacionalidade, incapacidade, orientação sex-
ual ou condição de veterano. Os diretores, executivos e empregados da Rizobacter serão 
tratados com dignidade e respeito para manter um ambiente de trabalho livre de assédio 
sexual, seja físico, verbal ou psicológico.

A diversidade dos diretores, executivos e empregados da Rizobacter é um enorme ativo 
do Grupo Rizobacter. A Rizobacter está comprometida a tirar vantagem da diversidade de 
seus empregados e reconhece que esta força de trabalho heterogênea oferece muitos 
benefícios, incluindo a criatividade, variedade nos métodos de resolução de problemas e 
a capacidade para trabalhar eficazmente como uma empresa global.

A empresa se compromete firmemente a promover igualdade de oportunidades em to-
dos os aspectos do emprego e não tolerará qualquer tipo de discriminação ou assédio de 
qualquer tipo.

Também, a Rizobacter se compromete a:
(i) Esforçar-se em demonstrar a integridade em suas ações, decisões e palavras;
(ii) Valorizar e respeitar o empregado;
(iii) Reter os empregados com mais destaque;
(iv) Premiar o bom rendimento e a criatividade;
(v) Promover os empregados mais capacitados dentro do Grupo Rizobacter;
(vi) Manter uma comunicação aberta através da utilização da política de portas aber-
tas.

2.2. Recursos Humanos
A Rizobacter reitera que os recursos humanos são um fator fundamental e indispensável 
para seu desenvolvimento ao longo dos anos. Para esta finalidade, compromete-se a cri-
ar, manter e proteger as condições necessárias para que as capacidades, as competên-
cias, os conhecimentos de todos os executivos e empregados possam ser aperfeiçoad-
as, garantindo o atingimento eficiente das metas determinadas.

Os executivos e empregados devem utilizar os recursos e materiais que os facilitem de 
forma eficaz, eficiente e econômica para a conquista das metas e tarefas determinadas.

A Rizobacter persegue uma política encaminhada à recompensa dos méritos e compro-
mete-se a oferecer igualdade de oportunidades a todos os executivos e empregados do 
Grupo Rizobacter.

2.3. Contratação de Pessoal e Remuneração
Na seleção de pessoal, a Rizobacter conta com um processo de Gestão de Talentos, cujo 
objetivo é contratar pessoal conforme os perfis realmente necessários, evitando favorit-
ismo e benefícios de qualquer tipo.

A Rizobacter contrata seu pessoal sob contratos regulares, conforme a normativa vigente 
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e é proibida toda forma de trabalho ilegal ou de exploração da mão-de-obra.

O sistema salarial e de incentivos da Rizobacter se estabelecer sob (i) o regime anual 
de avaliações realizadas pelas distintas gerências baseando-se na formação acadêmica, 
profissionalismo, experiência, mérito demonstrado e atingimento dos objetivos determi-
nados e (ii) em conformidade com as leis, regulamentos e convênios vigentes.

2.4. Saúde e Segurança no Trabalho
A Rizobacter deseja um ambiente de trabalho sadio, confiável e seguro para seus exec-
utivos, empregados e estagiários, o mais livre possível dos riscos à saúde e segurança. 
Cada executivo e empregado é responsável pelo uso dos equipamentos e materiais da 
Rizobacter de uma maneira segura. Ainda, cada empregado deve assumir a responsabi-
lidade de informar a seus superiores sobre práticas ou condições inseguras e outras sit-
uações potencialmente evitáveis no local de trabalho, assim como notificar de imediato 
caso ocorra algum acidente.

Com a finalidade de ajudar a manter um local de trabalho seguro e saudável, a Rizobacter 
cumpre com todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis.

Ações ou ameaças de violência dirigidas por um diretor, executivo ou empregado para 
outra pessoa, ou à família dessa pessoa, são inaceitáveis. Tais ações ou ameaças de vi-
olência, sejam diretas ou indiretas, ou por meio de palavras, gestos ou símbolos, violam 
o desejo da Rizobacter de proporcionar um lugar de trabalho seguro para seu pessoal e, 
portanto, não será tolerado e serão submetidos a estritas medidas disciplinares.

A posse de armas ou outros objetos perigosos está estritamente proibida por parte de 
qualquer empregado, exceto para o pessoal de segurança autorizado. Qualquer empre-
gado que porte um artigo deste tipo durante o trabalho será sujeito a uma ação disciplinar 
apropriada.

A Rizobacter não tolerará o assédio sexual ou outras condutas ilícitas no local de trabalho, 
sejam cometidas por um colega, superior, cliente, contratado, fornecedor ou qualquer 
outro. Ações depreciativas, palavras, piadas ou comentários por razão de sexo, raça, et-
nia, orientação sexual, idade, religião ou incapacidade de uma pessoa não serão tolera-
das na Rizobacter.

A Rizobacter compromete-se a oferecer um local de trabalho confiável e seguro. Se os em-
pregados sentem que estão submetidos a assédio de qualquer tipo, a Rizobacter oferece 
diversas maneiras para abordar estas preocupações. Em princípio, o empregado poderá 
informar ao empregado culpado ou indivíduo que interrompa a conduta em questão. Se o 
comportamento inadequado continuar, ou se sentir incômodo em confrontar o indivíduo 
sobre seu comportamento, pode fazer uso da política de portas abertas da Rizobacter e 
informar a seu superior sobre a situação. Também pode optar por falar com quem se sinta 
confortável, seja dentro ou fora de sua linha de comando. Também, sempre tem o direito 
de recorrer à Comissão de Auditoria para denunciar as faltas de condutas. Ainda, relatos 
de qualquer queixa, violação ou suspeita de violação poderão ser apresentadas no for-
mulário disponível em http://www.rizobacter.com.ar/codigo-de-etica ou escrevendo para 
etica@Rizobacter.com.ar. Queixas de assédio sexual ou outro comportamento ilegal são 
assuntos sérios.

A Rizobacter espera e fomenta que os empregados informem a seus superiores sobre 
esses comportamentos e que os superiores da Rizobacter tomem as medidas adequadas 

com tais acusações. Se a investigação confirmar que a conduta da pessoa era realmente 
inadequada, a Rizobacter tomará as medidas adequadas.

A Rizobacter se compromete a manter um local de trabalho livre de drogas; portanto, 
a posse, venda, distribuição, fabricação, uso, transporte ou compra de qualquer droga 
ilegal ou substância não autorizada está proibida. As drogas ilegais incluem maconha, 
cocaína, heroína, anfetaminas e outras substâncias não autorizadas.

Estar sob a influência de álcool também está proibido na Rizobacter durante o horário de 
trabalho.

Em nenhum caso, a Rizobacter permitirá que seus empregados, de qualquer hierarquia 
dentro da organização:
(i) Discriminem ou atuem com hostilidade com os demais por prejuízo baseado em 
raça, religião, cor, sexo, idade, nacionalidade, incapacidade física etc.;
(ii) Insinuem ou façam comentários que possam criar um ambiente intimidador ou 
ofensivo;
(iii) Comportem-se com violência;
(iv) Estejam sob influência de bebida alcoólica ou substâncias ilegais enquanto real-
izam seu trabalho;
(v) Exerçam tratamento desrespeitoso, seja verbal ou fisicamente, pelo empregador 
ou um grupo de empregados para com outro empregado, com a intenção de intimidar, 
humilhar, zombar e/ou ocasionar que tal empregado abandone à organização (também 
conhecido como mobbing e bullying).

2.5. Proteção e Uso Adequado dos Ativos da Rizobacter
Todos os empregados, executivos e diretores devem se esforçar para proteger os ativos 
da Rizobacter e assegurar seu uso eficiente. O roubo, descuido e desperdício têm um im-
pacto direto na rentabilidade da Rizobacter.

Todos os ativos Rizobacter devem ser utilizados para fins comerciais legítimos. Os ativos 
da Rizobacter também incluem os ativos intangíveis, a saber a propriedade intelectual, 
segredos comerciais, patentes, marcas, variedades vegetais e direitos autorais, assim 
como toda informação relacionada aos negócios, marketing e planos de negócios, ideias 
de engenharia e fabricação, desenhos, know-how, bases de dados, registros, informação 
salarial e qualquer dado e relatório financeiro. O uso não autorizado ou a distribuição 
destes ativos intangíveis viola a política de confidencialidade da Rizobacter. Também 
poderia ser ilegal e ocasionar penas cíveis.

2.6. Obrigações do Pessoal
Os executivos, empregados da Rizobacter assumem as obrigações de lealdade, com-
petência, profissionalismo, lisura, preparação e dedicação para o atingimento dos obje-
tivos da Rizobacter.

Aos executivos e empregados da Rizobacter é pedido cultivar e fomentar o desenvolvi-
mento de novas competências, capacidades e conhecimentos, como também atuar res-
peitando fielmente as estruturas organizacionais.

A Rizobacter e seus diretores, executivos e empregados devem, a todo momento, pre-
star atenção ao respeito à pessoa, à sua dignidade e a seus valores, evitando qualquer 
discriminação por razão de sexo, origem racial ou étnica, nacionalidade, idade, opinião 
política, religião, estado de saúde, orientação sexual e situação econômica ou social.
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CAPÍTULO III
3. 
3.1. Políticas de Rizobacter
A Rizobacter é um grupo de empresas, cuja política pode ser definida como uma empresa:
• Inovadora focada no paradigma da Sociedade do Conhecimento orientada para o 
mercado e os clientes;
• Orientada à formação desde a genética;
• Coordenadora de uma rede inclusiva de contratos com o objetivo de desenvolver 
soluções agro-biotecnológicas competitivas;
• Coordenadora de unidades de negócio com ênfase no lucro e na equidade;
• Flexível, sustentada no desenvolvimento individual e coletivo das pessoas; par-
ticipantes da rede promovendo o empowerment como chave estratégica, operacional e 
competitiva;
• Sustentada no direito da propriedade intelectual, no sentido amplo;
• Aberta ao ingresso de novos acionistas e investidores;
• Com forte compromisso ambiental e comunitário;
• Comprometida com a competitividade do setor agroalimentar nacional e internac-
ional.

3.2. Conflito de interesse
Um conflito de interesse se produz quando um interesse pessoal interfere com os inter-
esses da Rizobacter; por exemplo, as situações potenciais de conflito de interesses são: 
(i) participar na tomada de decisões a respeito dos negócios com empresas, sociedades 
ou entidades nas quais o empregado ou um familiar do empregado tenha interesses par-
ticulares ou também quando de tais decisões o empregado ou um familiar possa tirar 
proveito pessoal; ou (ii) o uso do nome da Rizobacter e/ou uma das sociedades do Grupo 
Rizobacter para obter vantagens pessoais (doravante um “Conflito de Interesse”).

Um verdadeiro ou aparente Conflito de Interesse pode prejudicar a tomada de decisões 
no trabalho, interferir com o desempenho eficiente dos deveres e responsabilidades e, 
também, causar danos à Rizobacter.

Portanto, não somente deve ser evitado qualquer Conflito de Interesse, assim como se 
descreve neste Código, como também a percepção de um Conflito de Interesse (“Apa-
rente Conflito de Interesse”). Um Aparente Conflito de Interesse surge de alguma situ-
ação, conduta ou ação que não resulte em um verdadeiro Conflito de Interesse.

Não é possível prever todas as situações que podem levar a um real ou Aparente Conflito 
de Interesse. Sem seu prejuízo, se espera que todo empregado informe, sem demora, ao 
Comitê de Auditoria caso ocorra alguma das situações a seguir: (i) se há, ou pode haver, 
um Conflito de Interesse ou um Aparente Conflito de Interesse; e/ou (ii) se é realizado ou 
se será realizado obrigações laborais ou outras ações relacionadas que podem dar lugar 
a um Conflito de Interesse ou um Aparente Conflito de Interesse que possa colocar em 
risco os interesses da Rizobacter.

3.3. Benefícios e Presentes
Presentes. A troca ocasional de presentes e cortesias de negócios, tais como de entre-
tenimento e/ou presentes de escasso valor, são permitidos, somente e unicamente se 
(i) são presentes tradicionais (por exemplo, refeições de negócios, entradas a eventos 

esportivos ou outros lugares de entretenimento ou materiais promocionais normalmente 
distribuídos), e (ii) não afetam sua independência e objetividade na tomada de decisões 
em nome da Rizobacter. No entanto, a aceitação de múltiplos presentes de um parceiro 
comercial, inclusive quando são presentes tradicionais, pode configurar um Conflito de 
Interesse inaceitável.

Não é possível prever todas as situações que podem ocorrer em relação à troca de pre-
sentes e cortesias de negócios. Sem seu prejuízo, as seguintes são alguns exemplos de 
presentes que podem configurar um Conflito de Interesse: (i) a solicitação, aceitação ou 
oferta de pagamentos pessoais para a prestação de determinados serviços por parte da 
Rizobacter. A Rizobacter é contra toda forma de pagamento ou incentivo que tenha o 
propósito de influenciar de forma indevida na decisão comercial.

O empregado que receba um presente diferenciado aos identificados no primeiro parágr-
afo da presente Seção, seja um presente não tradicional e/ou de alto valor, comunicará 
sem demora ao Comitê de Auditoria, o qual decidirá se é ou não apropriado aceitá-lo. 
Caso seja determinado que a oferta deva ser recusada, estas políticas deverão ser cordial-
mente explicadas ao fornecedor. Caso seja determinado que o empregado deve aceitá-la, 
a mesma será recebida e será explicado ao fornecedor que o artigo será doado à caridade 
ou sorteado entre os empregados da Rizobacter.

Viagens. Os executivos e empregados da Rizobacter não devem aceitar convites de via-
gens sem a aprovação prévia de seu superior ou chefe direto e prévia consulta ao Comitê 
de Auditoria.

CAPÍTULO IV
4. 
4.1. Valores para Nossos Clientes

“Aqueles que reconhecem valor a uma solução da Rizobacter”

A. A satisfação dos clientes
A meta constante da Rizobacter é cumprir e superar às expectativas dos clientes. É por 
isso que as prioridades da Rizobacter são a qualidade e segurança de seus produtos e 
serviços.

A Rizobacter segue rigorosos procedimentos de segurança nos processos de elaboração 
e produção para garantir a qualidade dos produtos que chegam às mãos dos clientes.

A Rizobacter mantém um canal fluido de comunicação com os clientes, para atender a 
suas dúvidas, consultas, sugestões e responder a suas reclamações.

B. Transparência na comercialização
Os clientes são o centro de interesse da Rizobacter. Assim, a Rizobacter se esforça por 
manter altos padrões éticos no momento da comercialização de seus produtos e serviços. 
Os produtos e serviços se apresentam de forma honesta e precisa, evitando impressões 
enganosas nas comunicações direcionadas aos mesmos.

A Rizobacter se assegura que cada aviso publicitário esteja conforme aos requisitos e 
padrões legais vigentes.
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C. Proteção dos dados pessoais
Na Rizobacter se respeita a privacidade de todas as pessoas e se toma todas as pre-
cauções necessárias e requeridas legalmente para proteger os dados pessoais dos cli-
entes.

A Rizobacter se compromete a manter a privacidade da informação pessoal de seus cli-
entes, dando absoluto cumprimento a todas as leis sobre privacidade.

4.2. Valores de Competência no Mercado

A. Fomentar práticas de competências justas
A Rizobacter procura superar aos competidores de maneira justa e honesta, alcançando 
vantagens competitivas, graças a um desempenho superior e nunca através de práticas 
comerciais ilegais ou não éticas.

A Rizobacter compete comercialmente com dinamismo, mas sempre com honestidade.

As leis que regulam a competência e as práticas comerciais variam em todo o mundo e é 
o propósito da Rizobacter acatá-las.

B. Prevenir o suborno e a corrupção
Na Rizobacter, as relações comerciais se baseiam na confiança, transparência e re-
sponsabilidade. A Rizobacter condena toda forma de pagamento ou incentivo que tenha 
o propósito de influenciar de forma indevida em uma decisão comercial.

A Rizobacter proíbe todas as formas de corrupção (subornos, comissões, fraude etc.) e, 
por consequência, não estabelecerá nem manterá relações com os que não se ajustem 
a tais princípios.

Os subornos e as comissões ou presentes de qualquer tipo são antiéticas e ilegais, vio-
lando este Código. Caso qualquer pessoa da Rizobacter enfrente alguma proposta que 
viole estes alinhamentos, deverá avisar de imediato ao Departamento Jurídico da Rizo-
bacter para que receba as instruções de como agir.

CAPÍTULO V

5. 
5.1. propriedade Intelectual
O Grupo Rizobacter protege e respeita a Propriedade Intelectual própria e de terceiros. 
Por Propriedade Intelectual se entende os direitos de patentes, solicitações de patentes, 
segredos industriais e comerciais, variedades vegetais, direitos de criador, know-how, 
marcas de produtos e serviços, solicitações de marca de produtos e serviços, dados com-
erciais, os logotipos, nomes, desenhos e direitos autorais.

Além disso, a Rizobacter respeita todas as leis nacionais e tratados internacionais que 
protegem a Propriedade Intelectual no país e no mundo.

5.2. Informação confidencial
É imperativo para a Rizobacter que todos os empregados, executivos e diretores manten-
ham a confidencialidade de toda a informação sobre as operações e negócios da Rizo-
bacter.

Os empregados e executivos da Rizobacter firmam um contrato de confidencialidade e 
propriedade de direitos, onde comprometem-se a não revelar a informação confidencial 
da Rizobacter. Esta obrigação de não divulgação se mantém vigente durante todo o perío-
do da relação laboral e também após o término do emprego ou serviço, ou após a apo-
sentadoria, caso tal informação ainda continua sendo confidencial conforme normativa 
vigente. Qualquer empregado, executivo ou diretor que questione se a informação que 
ele ou ela origina ou adquire é ou não confidencial, deve consultar seu superior ou o De-
partamento Jurídico para analisar o caso concreto.

Sem seu prejuízo, os empregados, executivos e diretores devem guiar-se pelo princípio 
geral de que a Rizobacter considera confidencial qualquer informação que não se dá con-
hecimento publicamente e que poderia ser útil ou desejada pelos demais, por qualquer 
motivo.

5.3. Proteção do meio-ambiente
A Rizobacter se compromete a desenvolver seus produtos e serviços minimizando o im-
pacto ambiental com propostas que preservem os recursos naturais e o meio-ambiente.

A Rizobacter cumpre com toda a legislação ambiental aplicável, reúne todas as licenças 
ambientais e possui mecanismos internos para o controle e cumprimento das políticas 
ambientais.

5.4. Contribuição com nossas comunidades
A Rizobacter assume o compromisso de ajudar às comunidades onde vive seu pessoal. 
Para isso, a Rizobacter encoraja a todos os empregados e/ou executivos que participem 
ativamente em sua comunidade a fazer parte das iniciativas que contribuem para uma 
melhor qualidade de vida. Os empregados e executivos da Rizobacter são estimulados 
a apoiar trabalhos voluntários e a participar em atividades benéficas e em associações 
beneficentes.

CAPÍTULO VI
6. 
6.1. Procedimento de Cumprimento
A todos os diretores, executivos e empregados da Rizobacter será entregue uma cópia do 
Código. Além disso, é solicitado a todos os diretores, executivos e empregados que con-
firmem por escrito que tenham lido e entendido e cumprirão com o Código no começo de 
seus serviços na Rizobacter. As atualizações do Código serão publicadas na página web 
da Rizobacter. Uma cópia do Código também estará disponível para todos os diretores, 
executivos e empregados mediante solicitação ao Comitê de Auditoria ou no link: Intranet 
Corporativa

6.2. Controle de Cumprimento
O Comitê de Auditoria junto com o Departamento Jurídico terão a autoridade e responsa-
bilidade para o cumprimento deste Código e tomarão as medidas necessárias para (i) o 
seguimento e cumprimento do Código e (ii) conforme o caso, impor e aplicar as medidas 
disciplinares correspondentes.

As infrações a este Código constituem faltas laborais que poderão gerar medidas corre-
tivas ou disciplinares apropriadas dependendo da gravidade da falta. As medidas correti-
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vas podem incluir, mas não se limitam a, advertências, suspensões com ou sem remuner-
ação e/ou a extinção da relação laboral, conforme o estabelecido pelas leis trabalhistas 
vigentes. Caso as faltas impliquem condutas ilícitas, será dado aviso à Diretoria para que 
realize a denúncia às autoridades competentes.

6.3. Preocupações e aconselhamentos
Seja proativo. Uma cópia do Código será mantida no site da Rizobacter em Intranet cor-
porativa. A Rizobacter recomenda a cada empregado e executivo a atuar de forma proati-
va, fazendo perguntas, buscando orientação e comunicando as alegadas faltas e/ou in-
frações ao Código, assim como qualquer violação ou suspeita de violação da lei aplicável 
ou regulamento no exercício da atividade da Rizobacter.

Buscar orientação. O melhor ponto de partida sobre questões relacionadas à ética ou re-
portar possíveis infrações do Código é buscar aconselhamento a seu superior. No entan-
to, se o empregado informou a conduta em questão a seu supervisor e não acredita que 
ele ou ela a tratou corretamente, ou se o executivo ou empregado não sente que possa 
discutir o assunto com seu supervisor, poderá reportar a situação completando o for-
mulário disponível em Intranet corporativa ou escrevendo para etica@Rizobacter.com.ar.

Ao informar sobre supostas violações do Código, a Rizobacter prefere que os executivos 
e empregados se identifiquem para facilitar a capacidade da Rizobacter em tomar as me-
didas adequadas, incluindo a realização de uma investigação apropriada. No entanto, 
a Rizobacter também reconhece que algumas pessoas podem se sentir mais cômodas 
informando uma suspeita de violação de forma anônima. Se um executivo ou emprega-
do deseja permanecer no anonimato, ele ou ela podem fazê-lo, e a Rizobacter envidará 
esforços razoáveis para proteger a confidencialidade da pessoa.

Toda emenda ao Código deve ser aprovada pela Diretoria e, neste caso, deve ser divulga-
da de imediato aos executivos e empregados da Rizobacter.

Atenciosamente,

Presidente da Diretoria da Rizobacter

Assinatura do empregado


