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Mensagem da
PRESIDÊNCIA

Valorizamos a simplicidade em nosso jeito de ser, o que nos impulsiona 
a crescer de forma sustentável. 

Prezamos por relações de confiança baseadas na integridade e respei-
to entre as pessoas, por isso elaboramos e apresentamos o Código de 
Conduta e Ética da CMAA. 

Construímos relações orientadas pelos princípios éticos que preservem 
o relacionamento entre nossos colegas de trabalho, fornecedores, clien-
tes, concorrentes, acionistas, governo e comunidades vizinhas às nossas 
operações.  

Acreditamos que, com nosso trabalho, transformamos de forma signi-
ficativa a sociedade onde estamos inseridos, seja na melhoria das 
condições de trabalho dos nossos funcionários, bem como cuidando 
genuinamente do Meio Ambiente. Neste guia reunimos um conjunto 
sólido de crenças éticas, que devem nortear o trabalho de todos que 
constroem diariamente a CMAA.  

Convidamos você a ler, analisar este documento e pensar como a 
conduta ética deve ser aplicada ao seu trabalho. Sempre que tiver 
alguma dúvida, converse com seu gestor ou com seu contato na CMAA. 

Queremos fomentar o diálogo dentro de nossas operações, pois acredi-
tamos que esse é o melhor meio para ampliarmos nosso conhecimento 
e tomarmos decisões que estejam ancoradas em nossos valores orga-
nizacionais. 

Sua participação é fundamental para fortalecer e disseminar o nosso 
Código de Conduta e Ética. ta e Étic
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CMAA - Energia que transforma.

Sermos arrojados, buscando estar entre os melhores na produção de 
energia renovável e alimentos, com rentabilidade, profissionalismo, 
num ambiente aberto e seguro, com respeito à comunidade e ao meio 
ambiente.

Nosso jeito: Somos arrojados, profissionais, fazemos o arroz com 
feijão bem feito, com respeito mútuo entre as pessoas e com atitudes 
de dono do negócio;

Gente: Contratamos profissionais com caráter inquestionável, inte-
ressados, que gostem de gente e de desafios, que tenham paixão pelo 
que fazem, brilho no olhar e trabalhem duro. Trabalhamos em equipe, 
cuidamos da nossa vida pessoal e dividimos responsabilidades na 
tomada de decisão;

Integridade: Pautamos nossas ações pelos mais altos padrões éticos 
e profissionais. Conduzimos nossos negócios de forma transparente e 
íntegra;

Resultados: Buscamos resultados agressivamente com visão de longo 
prazo. Dividimos os resultados com a equipe, na medida da participa-
ção e empenho de cada um;

Qualidade: Buscamos e implantamos padrões de excelência em tudo 
o que fazemos.

VISÃO

VALORES DA CMAA
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CMAA - Energia que transforma.

O Código de Conduta e Ética da CMAA foi elaborado para estabelecer 
padrões de conduta e direcionar nossos profissionais. O documento 
fornece orientações para que as tomadas de decisões sejam realiza-
das levando em consideração a nossa cultura, os nossos valores 
empresariais e as normas legais vigentes, diminuindo assim as inter-
pretações subjetivas. 

Este guia deve ser utilizado por todos que, direta ou indiretamente, 
possuem relacionamento com a CMAA, de forma a orientar o compor-
tamento, ações e decisões. Aplicando o código no seu dia a dia, vamos 
promover o diálogo saudável, fortalecer as relações entre os funcio-
nários e construir compromisso baseado na confiança entre a CMAA 
e todo o seu público de interesse. 

Após a leitura deste Código, o funcionário preencherá o Termo de 
Compromisso (na última página), como forma de atestar que tudo foi 
entendido e concordar que este será devidamente seguido.

O que é ética para a CMAA?

É um conjunto de virtudes esperadas na conduta dos funcionários, 
tais como simplicidade, honestidade, imparcialidade, integridade, 
confiança, espírito de dono, colaboração, respeito, transparência, 
discrição e bom senso.

PRINCÍPIOS ÉTICOS DA CMAA
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CMAA - Energia que transforma.

• SIMPLICIDADE

Simplicidade é um princípio fundamental nas operações da 
CMAA. Por isso, a buscamos nos processos de trabalho e nas 
relações, gerando agilidade, prontidão e qualidade. 

• HONESTIDADE

Temos como foco a honestidade nas relações e atitudes. Preza-
mos por relacionamentos transparentes e éticos. 

• RESPEITO PELAS PESSOAS

Incentivamos o respeito à diversidade humana, sem discrimina-
ção de cor, sexo, raça, religião, orientação sexual, origem, idade, 
estado civil, classe social, associação a sindicatos ou afiliação 
política, de forma a contribuir com o bem-estar e a melhoria da 
qualidade de vida de todos que integram a Companhia.

• INTEGRIDADE

Pautamos nossas ações pelos mais altos padrões éticos e profissio-
nais. Conduzimos nossos negócios de forma transparente e íntegra.

• RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Temos um compromisso com o desenvolvimento social da comuni-
dade, com o equilíbrio, com a sustentabilidade do meio ambiente 
onde atuamos e com o cumprimento de todos os regulamentos e 
leis aplicáveis.



Quem está sujeito a este Código? 

O Código de Conduta se aplica a todos os funcionários das empresas 
do Grupo CMAA, acionistas, gestores, estagiários e prestadores de 
serviços, que atuam nas dependências das empresas ou em clientes, 
representando nossas marcas, em fornecedores ou então nas redes 
sociais (Facebook, Instagram, LinkedIn, entre outras).
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CMAA - Energia que transforma.

REGRAS DE CONDUTA



Estamos comprometidos em ser uma empresa que respeita os direitos 
humanos e trabalhistas. Assim, buscamos resultados sustentáveis a 
longo prazo, cuidando do meio ambiente, da segurança e saúde das 
nossas pessoas, respeitando as leis, as recomendações de acordos e 
convenções, nacionais e internacionais. Incentivamos a diversidade 
dentro de nossas operações e a inclusão de cada ser humano, promo-
vendo interações justas.

• Contestar qualquer situação de assédio sexual – caracterizado por 
qualquer comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma 
verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou de lhe criar um ambien-
te intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador;

• Combater circunstâncias de assédio moral, relacionado, por exemplo, 
a situações de coerção, humilhação, insulto, desrespeito, rigor excessivo 
e imposição de metas impossíveis de serem alcançadas;

• Preservar a confiança e a transparência nas relações;

• Rejeitar qualquer atitude de discriminação e prezar pela igualdade, 
independente de gênero, raça, cor, sexo, origem, religião, opinião 
político-partidária, estado civil, situação familiar, idade, portador de 
alguma deficiência e orientação sexual;

• Disponibilizar recursos humanos, materiais e tecnológicos adequa-
dos para a execução das atividades laborativas;

• Manter informações confidenciais em locais seguros e com acesso 
limitado, e evitar as discussões sobre dados sigilosos nas áreas públi-
cas das unidades;

• Promover a remuneração justa e de benefícios alinhados aos praticados 
pelo mercado;

15 | Código de Conduta

CMAA - Energia que transforma.

COMPROMISSO DA CMAA



• Promover o bem-estar, a saúde e a segurança, a integração das 
pessoas e o espírito de equipe;

• Reconhecer e valorizar as pessoas, favorecendo o crescimento e o 
desenvolvimento pessoal dos funcionários;

• Respeitar os direitos humanos e a liberdade individual de cada cida-
dão. Em caso de desligamento de um funcionário, sempre o tratar com 
respeito e agradecer pela dedicação à CMAA.
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CMAA - Energia que transforma.



Trabalhamos para garantir a qualidade das atividades sempre orien-
tadas para a segurança individual e coletiva de nossos funcionários. 
Por isso, incentivamos a harmonia e a disciplina nos relacionamentos 
entre as pessoas.

• Ser gentil, atencioso, respeitoso, desvinculado de qualquer 
preconceito;

• Abster-se de uso de apelidos para dirigir-se aos demais colabora-
dores e de praticar qualquer tipo de bullying;

• Praticar o 5S (Utilização, Ordenação, Limpeza, Saúde e Auto-
disciplina);

• Acionar seu superior imediato ou a área de Segurança no Traba-
lho em caso de atos, ações ou conduções inseguras, que possam 
provocar danos físicos, materiais ou ambientais;

• Cumprir e observar as sinalizações de segurança, meio ambiente 
e saúde;

• Utilizar sempre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) 
indicados pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em, Medicina do Trabalho e pelas Normas Regulamentadoras, 
requerer sua substituição periodicamente ou sempre que se torna-
rem inadequados à sua finalidade;

• Fumar nas dependências da Companhia somente nos locais 
permitidos;

• Abster-se de comparecer ao trabalho sob o efeito de álcool, 
drogas ou qualquer outra substância ilícita;

COMPROMISSO DOS FUNCIONÁRIOS
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CMAA - Energia que transforma.



• Comunicar previamente ao seu superior imediato quando houver 
necessidade de se ausentar do trabalho por qualquer motivo; 

• Usar devidamente os recursos disponibilizados pela Compa-
nhia, mantendo sua conservação e bom estado de uso;

• Por questões de segurança, abster-se de portar e/ou utilizar celu-
lares durante o horário de trabalho, evitando desatenções que 
podem resultar em acidentes;

• Observar rigorosamente os limites de velocidade e demais aspec-
tos da legislação de trânsito durante a condução ou quando 
conduzido em veículos da Companhia, por ela locados ou a seu 
serviço;

• Não utilizar de recursos ou material da CMAA em trabalhos ou 
atividades particulares;

• Não retirar, sem prévia autorização do responsável, qualquer 
documento ou equipamento da CMAA;

• Nunca divulgar informações que prejudiquem as pessoas ou a 
Companhia;

• Promover e preservar, a imagem da CMAA nas relações presen-
ciais ou por qualquer meio de comunicação ou redes sociais;

• Observar rigorosamente os horários de início e fim da jornada de 
trabalho, bem como o intervalo para refeição, sendo terminante-
mente proibido praticar, incitar ou exigir qualquer infração de 
horário, sendo vedada a prática de horas extras, ressalvados 
casos excepcionalíssimos de necessidade imperiosa prévia e devi-
damente justificados;

• Observar rigorosamente o período de descanso e de gozo de férias, 
sendo terminantemente proibido praticar, incitar ou exigir a prática 
de atividades laborativas durante tais períodos;
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• Trajar sempre o uniforme da Companhia durante o horário de 
trabalho e zelar por sua conservação;

• Manter em sigilo as informações confidenciais da Companhia 
as quais tem acesso, não sendo permitido o compartilhamento 
por quaisquer meios tecnológicos;

• Não compartilhar quaisquer informações que possam prejudicar 
a Companhia;

• Ora promover e ora preservar a imagem da CMAA nas rela-
ções presenciais ou qualquer meio de comunicação ou redes 
sociais.

CMAA - Energia que transforma.
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Nosso relacionamento com fornecedores e prestadores de serviço é 
baseado no respeito sem discriminação.

• Toda decisão deve ter base técnica econômica, sem nenhum 
tipo de favorecimento;

• A CMAA poderá encerrar relações com fornecedores sempre 
que houver prejuízo de seus interesses ou desconsideração de 
questões legais, tributárias, ambientais, de saúde, segurança 
no trabalho e conduta;

• Nos negócios com fornecedores, parceiros e administração 
pública, não serão toleradas práticas de corrupção, suborno, 
pagamento de propinas, tais como gratificações, prêmios ou 
benefícios de fornecedores e prestadores de serviços e outras 
práticas ilegais ou imorais;

• Os fornecedores de materiais e serviços contratados não 
poderão ter vínculo de parentesco ou de relacionamento 
pessoal com os funcionários diretamente envolvidos no 
processo de compra ou de seleção de fornecedores;

• Os fornecedores deverão seguir as regras presentes neste Código 
de Conduta.

CMAA - Energia que transforma.

RELAÇÕES COM FORNECEDORES
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Fundamentais para o nosso negócio, nossas relações com clientes se 
baseiam em respeito e lealdade.

Estamos atentos às necessidades dos nossos clientes, garantindo sua 
satisfação, tratando-os com agilidade e transparência, sendo proibi-
das distinções no tratamento por critérios pessoais ou divergentes 
dos valores da CMAA.

CMAA - Energia que transforma.

RELAÇÕES COM CLIENTES



Código de Conduta | 22

Atuamos no mercado de forma justa e responsável, apoiando a livre 
iniciativa e concorrência, e não toleramos atos que vão contra estes 
princípios.

Investimos em produtos e serviços que se destacam pela qualidade e 
competitividade e não participamos de acordos ilegais em relação a 
preços, condições de vendas, divisão de mercados, clientes ou consu-
midores, bem como não toleramos práticas abusivas ou desleais da 
concorrência.

Defendemos um relacionamento de respeito com a concorrência. Proibimos 
comentários ou declarações que afetem a imagem dos concorrentes, 
conduta que deve ser seguida por todos os funcionários.

CMAA - Energia que transforma.

RELAÇÕES COM CONCORRENTES



23 | Código de Conduta

Todas as leis e normas de proteção ao meio ambiente devem ser rigo-
rosamente seguidas. Nos comprometemos com o desenvolvimento 
sustentável de nossos negócios e contribuímos para a preservação e 
recuperação da biodiversidade.

Investimos em tecnologias que buscam o aprimoramento contínuo das 
nossas práticas e processos, com foco na redução dos impactos ambien-
tais associados às atividades. 

Desenvolvemos programas e ações de educação ambiental a fim de 
promover a conscientização e discussão do tema com diversos públi-
cos de relacionamento. 

O desrespeito às leis ambientais poderá implicar em responsabilidade 
criminal ou falta grave. Para fornecedores de bens ou serviços, implica 
em descumprimento de cláusula contratual, exclusão de cadastro e 
responsabilização civil e criminal.

CMAA - Energia que transforma.

MEIO AMBIENTE
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A preocupação e o cuidado com as pessoas é um dos nossos compro-
missos, portanto, atuamos de forma responsável junto à sociedade. 

Mantemos o diálogo aberto a projetos das comunidades vizinhas, 
instituições e entidades da sociedade civil, órgãos governamentais, 
sindicatos, segmentos empresariais e públicos em geral.

Tais atitudes são parte fundamental de nosso compromisso com a 
sustentabilidade e com uma gestão empresarial responsável.

CMAA - Energia que transforma.

SOCIEDADE
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A CMAA e seus funcionários devem atuar de forma transparente, 
alinhados aos princípios de conduta deste Código, em seus relaciona-
mentos e comunicações com órgãos públicos e/ou com autoridades 
governamentais.

Respeitar as leis e regulamentos aplicáveis às atividades da Companhia.

É proibido fazer contribuições ou manifestações favoráveis a partidos 
políticos e/ou entidades governamentais em nome da Companhia sem 
prévia aprovação do Conselho de Administração.

CMAA - Energia que transforma.

GOVERNO
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A CMAA adota práticas de Governança Corporativa, como forma de 
promover transparência e clareza perante seus acionistas.

Essa relação está baseada na comunicação clara de informações 
necessárias para o correto acompanhamento do desempenho da 
Companhia. 

O relacionamento com os acionistas e mercado cabe à Diretoria da 
Companhia.

CMAA - Energia que transforma.

ACIONISTAS
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As disposições a seguir complementam e reforçam os tópicos mencio-
nados anteriormente, ressaltando posturas que não são consideradas 
aceitáveis dentro da CMAA, não admitindo que:

• Haja em hipótese alguma, qualquer forma de assédio moral, 
sexual, econômico ou de outra natureza, que levem a desrespeito, 
intimidação ou ameaça ao bom relacionamento entre funcioná-
rios, independentemente do nível hierárquico;

• Qualquer funcionário registre o ponto do outro para beneficiar o colega;

• Se trabalhe embriagado ou sob efeito de substâncias químicas 
ilícitas;

• Haja o porte e uso de drogas no ambiente de trabalho;

• Haja o porte e utilização de armas nas dependências da Compa-
nhia, salvo os casos de profissionais autorizados para esta função;

• Seja adotada postura de omissão ou conivência com infrações 
e/ou violações a este Código de Ética e Conduta;

• Seja oferecido e/ou recebido empréstimo ou cortesia que possa 
se caracterizar como propina, comissão, presente ou vantagens 
de qualquer espécie, em razão das suas atribuições, cargo ou 
função na Companhia;

• Sejam entregues brindes sem a logomarca da empresa que oferece a 
cortesia.

• Sejam realizadas manifestações públicas em nome da CMAA 
sem autorização prévia e explícita para tal.

CMAA - Energia que transforma.

POSTURAS INADEQUADAS
DENTRO DA CMAA
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Nós incentivamos o compartilhamento de mensagens institucionais 
ou promocionais que valorizem as ações e incentivem a sociedade a 
conhecer e admirar a marca CMAA.

Nesse sentido, destacamos:

• A publicidade de todas as unidades da CMAA é de responsabili-
dade da área de Comunicação, com aprovação dos Diretores 
e/ou Presidente;

• Todo pedido de entrevista e/ou informações sobre os negócios da 
CMAA deve ser previamente reportado à área de Comunicação;

• Apenas acionistas e funcionários autorizados formalmente pela 
Diretoria da CMAA, podem falar em nome da Companhia em 
palestras, entrevistas, pesquisas, blogs, seminários, entre outros;

• Nas redes sociais, os funcionários devem ter responsabilidade e 
respeito para não exporem, nem colocarem a CMAA em situa-
ções comprometedoras;

• A participação de funcionário em qualquer evento externo 
patrocinado por fornecedor, terceiro ou parceiro, deve ser 
expressa e formalmente aprovada pela Diretoria da Compa-
nhia;

• Se você se deparar com polêmicas ou críticas sobre qualquer 
uma de nossas unidades nas redes sociais, não se envolva e 
comunique imediatamente à área de Comunicação.

CMAA - Energia que transforma.

MÍDIAS E REDES SOCIAIS



É importante usar os recursos da Companhia de forma apropriada, isto 
é, com objetivos de negócio e não para uso pessoal. 

São considerados bens de propriedade da CMAA:

• Instalações, equipamentos e peças;
• Equipamentos de informática e softwares;
• Acesso à Internet;
• E-mail;
• Telefones fixos ou móveis;
• Copiadoras;
• Materiais de expediente e outros suprimentos;
• Veículos;
• Propriedade intelectual, como o nome e a marca. Portanto,
 quando você está uniformizado, também leva a imagem da 

CMAA. Lembre-se disso e evite utilizá-lo fora do seu local de 
trabalho.

USO CORRETO DE BENS DA EMPRESA
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O conteúdo desse Código é divulgado a todos os funcionários da CMAA, 
incluindo aprendizes, estagiários, assessores, diretores e membros do 
Comitê de Risco, do Conselho de Administração e, também, prestadores 
de serviços à Companhia.

Para fortalecer e detalhar os princípios trazidos por este Código, já 
existem e poderão ser estabelecidas novas políticas e procedimentos 
internos formalizados e divulgados aos funcionários da Companhia.

Para que estes valores sejam multiplicados, todos os funcionários, no 
âmbito de suas funções, são responsáveis pela promoção, divulgação 
e cumprimento da disposição deste Código.

DISPOSIÇÕES GERAIS
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Declaro, para todos os fins, que recebi uma cópia integral do Código 
de Ética e Conduta da CMAA, tomei conhecimento de seu conteúdo e 
me comprometo a cumpri-lo integralmente. Afirmo ainda que fui 
comunicado da obrigatoriedade de seguir as orientações desse 
Código em todas as situações e circunstâncias que estejam direta ou 
indiretamente dispostas no contrato de trabalho firmado por mim.

Concordo, por fim, que na hipótese de ocorrerem situações que 
não estejam presentes no Código, mas que possam significar uma 
conduta imprópria ou risco à minha segurança ou da Companhia, 
informarei imediatamente o fato ao meu superior imediato.

Nome: ...........................................................................................................................................

Cargo: ........................................................................................................................................... 

Matrícula: ...................................................................................................................................

Unidade onde trabalho: ...................................................................................................

Local e data: ............................................................................................................................ 

Assinatura: ................................................................................................................................

TERMO DE COMPROMISSO
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