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Caros colaboradores,

Desde que iniciamos a nossa trajetória profissional, honestidade e respeito são os princípios que
nos guiam. Seja no relacionamento entre os colegas de trabalho, clientes, parceiros comerciais,
meio ambiente ou com a comunidade, prezamos por estes valores. Com a ajuda de vocês, estamos
construindo uma história de sucesso e que me enche de orgulho, principalmente por conseguir
manter vivas características tão nobres.

Não por acaso, compartilho agora o nosso Código de Conduta, documento que não só formaliza
condutas e comportamentos fundamentais no dia a dia, mas também reforça a nossa
reponsabilidade e compromisso com a integridade, ética e transparência a cada atividade
realizada.

Como fazemos parte de uma Empresa ágil e simples, esse material tem como intuito transmitir de
forma objetiva e dinâmica as informações necessárias a todos vocês. Vale lembrar que o Código
de Conduta não substitui leis, normas e nem demais regulamentos existentes na Ouro Fino, mas é
uma ferramenta importante na manutenção de nossos valores.

Espero que leiam atentamente, compreendendo cada detalhe e nos ajudando a manter o
compromisso com a honestidade e o respeito.

Vamos em frente.

Atenciosamente,

Marcelo Abdo
CEO

PALAVRA DO CEO
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Este é o Código de Conduta da Ourofino. Ele tem como objetivo oferecer informações,  
orientações e referências de como podemos conduzir as nossas atividades e agir de forma 
honesta, com integridade e em conformidade com as leis e regulamentos que se aplicam ao 
nosso negócio.

Este documento fortalece o compromisso da Ourofino com a transparência, a integridade e o 
respeito às pessoas, assegurando que os clientes, colegas, parceiros comerciais e 
comunidades em que trabalhamos confiem em nós.

Nosso Código também está pautado nos VALORES ÉTICOS que são protegidos pela nossa 
Empresa:

• Respeito;
• Honestidade e integridade;
• Humildade e coragem;
• Compromisso com a qualidade;
• Responsabilidade;
• Clareza e precisão na divulgação de informações;
• Preservação e sustentabilidade.

Leia-o com atenção. Se tiver dúvidas, pergunte. O compromisso e a atitude de todos nós
são muito importantes para garantirmos o nosso propósito de Reimaginar a Agricultura
Brasileira.

Um abraço,
Agrilson.

OLÁ, AMIGO!
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NOSSO
PROPÓSITO

Está relacionado ao nosso compromisso em
inspirar uma nova era de desenvolvimento,
produtividade e crescimento, criando novas
possibilidades para os desafios da agricultura
brasileira. E para direcionar todo esse trabalho,
contamos com três pilares que norteiam
nossas ações:
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VISÃO EXTERNA

Nutrir o mundo com soluções 

e práticas sustentáveis 

MISSÃO EXTERNA

Reimaginar a agricultura brasileira

Transformando conhecimento em resultados 

VISÃO INTERNA

Conectar e transformar 

o agronegócio e a vida das pessoas

MISSÃO INTERNA

Criar soluções inovadoras com

agilidade, simplicidade e coragem

REIMAGINAR A AGRICULTURA BRASILEIRA
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A garra e o entusiasmo são o nosso

combustível para a superação de

resultados. A gente faz acontecer.

• Antecipamos as demandas;

• Somos diretos e ágeis;

• Temos compromisso em alcançar

resultados desafiadores.

Temos coragem, ousadia e capacidade

para alcançar o impossível. Traduzimos

ideias em ações.

• Propiciamos um ambiente favorável

para o desenvolvimento;

• Praticamos a empatia e o respeito

indistintamente;

• Criamos e cultivamos relações de

confiança e sinergia.

Olhamos à frente para construir o futuro

desejado.

Inovação faz parte do nosso DNA.

• Transmitimos com clareza e

entusiasmo nossa visão de futuro;

• Incentivamos ideias transformadoras

para a construção de um mundo

melhor:

• Evoluímos sempre.

NOSSOS VALORES
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Caso você não se sinta confortável em seguir pelos caminhos sugeridos acima ou já tenha 
tentado, entre em contato com o Canal Ético através dos meios disponíveis a seguir:

Telefone gratuito:
0800 891 4636

E-mail:
etica.ourofinoagro@resguarda.com

site:
resguarda.com/ourofinoagro

O Canal Ético está disponível a todos os colaboradores da Ourofino, 24 horas
por dia, 7dias da semana, através de uma consultoria independente. Qualquer
uma das opções que você escolher, será garantido o seu anonimato.

mailto:etica.ourofinoagro@resguarda.com







