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Qual o objetivo desta Política?  

A Companhia tem o compromisso de manter os mais elevados padrões éticos e de obedecer a todas 

as leis anticorrupção aplicáveis. Em todas as suas operações, procura evitar até o que pode parecer 

uma impropriedade com relação às ações de quaisquer dos seus diretores, conselheiros, associados, 

associados, agentes ou terceira parte intermediária. Esta política proíbe pagamentos impróprios em 

todas as circunstâncias, quer nas relações com autoridades governamentais ou pessoas do setor 

privado. 

 

A Companhia tem como política obedecer a todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo, a Lei 

brasileira anticorrupção e a Lei contra as Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos 

("FCPA") e proíbe qualquer pessoa agindo em seu nome, direta ou indiretamente, de fazer ou receber 

pagamentos impróprios. 

 

O uso de fundos ou ativos da Companhia para qualquer finalidade ilegal, imprópria, ou antiética, é 

estritamente proibido.  

 

Aplicabilidade  

Esta política aplica-se a todos os conselheiros, diretores, associados, agentes, prestadores de serviços, 

contratados, consultores e outras pessoas que atuem pela Companhia ou em seu nome. 
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Quais são as regras e orientações gerais sobre a Política ? 

1. Orientações gerais  
 

Ao Departamento de Compliance, cabe a responsabilidade geral e operacional de garantir que essa 

política seja efetivamente implantada em toda a Companhia. O Diretor de Compliance informará o 

Conselho de Administração da Companhia (o “Conselho de Administração”), ou qualquer Comissão 

designada pelo Conselho de Administração, conforme segue: (a) imediatamente, sobre qualquer 

questão que envolva conduta criminosa ou possível conduta criminosa e (b) anualmente, ou mais 

frequentemente se necessário, sobre a implantação e eficácia do programa de conformidade e ética 

da Companhia. 

 

 Dar/Prometer: a Companhia proíbe terminantemente dar ou prometer, direta ou 

indiretamente, qualquer coisa de valor, inclusive dinheiro ou qualquer vantagem financeira ou 

outra vantagem, a qualquer pessoa para fins indevidos. Assim sendo, a ninguém que trabalha 

para ou em nome da Companhia, independentemente de nacionalidade, é permitido oferecer, 

pagar, dar, prometer ou autorizar o pagamento de qualquer coisa de valor, inclusive dinheiro 

ou qualquer vantagem financeira ou outra vantagem, a qualquer pessoa com o fim de obter ou 

manter negócio, induzir essa pessoa ou qualquer outra pessoa a agir ou se omitir, premiando 

ele/ela por agir ou garantir uma vantagem, de forma inadequada ou não.  

 Recebimento/Solicitação: a Companhia também proíbe o recebimento ou solicitação, direta 

ou indiretamente, de qualquer coisa de valor, inclusive dinheiro ou qualquer vantagem financeira 

ou outra vantagem, de qualquer pessoa para fins indevidos. Assim sendo, a ninguém que 

trabalha para ou em nome da Companhia, independentemente de nacionalidade, é permitido 

receber ou solicitar algo de valor, inclusive dinheiro ou qualquer vantagem financeira ou outra 

vantagem, de ou a qualquer pessoa com o fim de obter assistência na obtenção ou manutenção 

indevida de relação comercial com a Companhia. 

 

 Entidades públicas e privadas: esta política aplica-se às relações com parceiros comerciais 

ou clientes, públicos e privados. Em muitos casos, proibições e exigências locais sobre 

funcionários do governo e outros funcionários públicos serão mais rigorosas do que as aplicáveis 

aos parceiros comerciais ou clientes privados.  

 

 Entidades públicas: esta política proíbe estritamente a Companhia e seus conselheiros, 

diretores, associados e outras pessoas agindo pela ou em nome da Companhia de dar ou 

oferecer dinheiro ou qualquer coisa de valor a funcionários públicos, partido político, 

representante de partido ou candidato a cargo público a fim de garantir qualquer vantagem 

indevida, para obter ou manter negócio ou para induzir indevidamente o destinatário a praticar 

(ou deixar de praticar) ato que possa resultar em benefício comercial ou vantagem para a 

Companhia, ou qualquer outra parte.  

Os associados que lidarem com esses tipos de funcionários públicos/representantes devem 

conhecer todas as exigências e proibições aplicáveis a esses funcionários 

públicos/representantes nos termos das leis locais e/ou normas e regulamentos da organização 

de tal funcionário público/representante.  

 Entidades privadas: essa política também proíbe terminantemente a dação ou oferta de 

dinheiro, presentes ou outras coisas de valor a particulares a fim de garantir qualquer vantagem 

indevida. 

 

 Presentes/Brindes/Gratificações: em certas circunstâncias, presentes e outras formas de 

entretenimento/hospitalidade podem ser aceitos, conforme descrito mais detalhadamente 

abaixo nas políticas de presentes, entretenimento e viagens. Tais presentes, 

entretenimento/hospitalidade e viagens devem respeitar a legislação local vigente e não devem 

fugir dos limites do bom senso ou práticas comerciais habituais do local.  
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 Pagamentos diretos e indiretos: esta política proíbe a transmissão de qualquer coisa de 

valor, direta ou indiretamente. Dessa forma, a política proíbe a transmissão corruptiva de algo 

de valor através de agentes, contratados, intermediários ou outros terceiros. Benefícios para 

familiares são igualmente proibidos.  

 

 Obrigações de denunciar: os conselheiros, diretores e associados não estarão isentos da 

responsabilidade por “fazerem vistas grossas” quando as circunstâncias indicarem possível 

violação da política. Se você tiver alguma dúvida ou pergunta sobre se a conduta é admissível 

no âmbito desta política ou se acredita que essa política foi, está sendo ou será violada, você 

deve denunciar a conduta imediatamente ao seu supervisor, ao Diretor de Compliance ou ao 

Departamento de Ética através dos canais de denúncia disponíveis.  
 

2. Definições 

 
Na forma como são utilizados nesta política, os termos “indevidamente” ou “indevido(a)” 

significam, em relação a qualquer pessoa, em desacordo com expectativa razoável de que essa 

pessoa irá agir de boa-fé ou imparcialmente ou, se essa pessoa tiver cargo de confiança, quebrando 

tal confiança. A existência ou não de uma expectativa razoável de que alguém irá agir de boa-fé 

será definida por dispositivos legais vigentes, que, em alguns casos, podem envolver mais de uma 

jurisdição e várias regras de diferentes naturezas (no Brasil, por exemplo, essas regras estão 

estipuladas no Código Civil Brasileiro e decisões judiciais).  

 

Conforme utilizado nesta política, a expressão “algo de valor” não se limita a dinheiro ou espécie. 

Inclui viagens, refeições, presentes, entretenimento, partidas de golfe, favores, serviços, 

empréstimos e garantias a empréstimos, oportunidades de investimentos ou negócios, uso de bens 

ou equipamentos, ofertas de emprego (inclusive a parentes), transporte, pagamento ou reembolso 

de dívidas e outros pagamentos tangíveis e intangíveis.  

 

Conforme utilizado nesta política, “funcionário público” é definido amplamente e inclui:  

 

 Qualquer diretor ou funcionário de sociedade de propriedade ou controlada pelo governo, 

inclusive sociedades que atuam no setor comercial, mas são de propriedade de governo ou de 

agência governamental;  

 Qualquer pessoa dedicada ao serviço público em uma agência governamental, inclusive qualquer 

funcionário ou representante eleito ou nomeado de governo, de qualquer escalão, inclusive 

entidades governamentais nacionais ou locais (inclusive membros dos órgãos legislativos, 

administrativos e judiciais, bem como funcionários de baixo escalão de agências 

governamentais, tais como funcionários administrativos);  

 Qualquer funcionário ou representante de organização pública internacional (tais como as 

Nações Unidas, Banco Mundial ou Fundo Monetário Internacional);  

 Qualquer pessoa agindo em capacidade oficial em nome de governo, agência governamental ou 

estatal (por exemplo, alguém a quem tenha sido conferido poder por entidade governamental 

para desempenhar atribuições oficiais ou realizar serviços públicos); e  

 Qualquer partido político, qualquer representante de partido político e qualquer candidato a 

cargo público. 

3. Contabilidade e escrituração 

 
A Companhia e seus associados manterão escrituração precisa e adequada de todas as suas 

operações.  
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Ninguém que trabalhe para ou em nome da Companhia está autorizado a fazer qualquer 

lançamento falso em qualquer dos livros e registros da Companhia ou participar da produção de 

documento falso ou enganoso para justificar desembolso de fundos da Companhia e a mesma 

exigirá a contabilização das operações em detalhes suficientes para que pagamentos indevidos não 

escapem a exames. 

 

4. Presentes / Brindes e Gratificações  

  
Associados, terceiros ou fornecedores atuando em nome da Companhia, não estão autorizados a 

dar ou receber presentes, brindes ou gratificações de entidades públicas no âmbito de assuntos 

comerciais da mesma.  

 

Presentes, brindes ou gratificações proibidas: dar ou receber presentes com a intenção ou a 

impressão de influenciar indevidamente um funcionário público ou particular ou ser indevidamente 

influenciado por outra pessoa, a fim de obter ou repassar uma vantagem comercial ou para 

qualquer outro fim indevido, é terminantemente proibido. É importante observar que, ainda quando 

não exista a intenção de transmitir propina, é possível inferir tal intenção com base nas 

circunstâncias em questão. Para mais informações, veja a Política 0225 – brindes, presentes, 

entretenimento e participação em eventos.  

 

As seguintes restrições aplicam-se aos presentes, brindes ou gratificações:  

 

 em dinheiro ou equivalentes a dinheiro, tais como cartão de presente, cartão de telefone, vale-

refeição ou cartões de refeição, não podem ser dados a ou recebidos de um funcionário público; 

 não pode ser dado ou recebido se o beneficiário ocupar posição que pode influenciar uma decisão 

comercial ou regulatória pendente; 

 na forma de títulos ou valores mobiliários ou contrapartida semelhante pode ser dado ou 

recebido; 

 não podem ser dados com frequência que se assemelhe a esforço feito para evitar restrições 

impostas por legislação local ou por esta política sobre presentes excessivos, demasiadamente 

generosos ou de outra forma indevidos; e 

 a funcionários do governo brasileiro não podem ultrapassar a R$ 200 (duzentos reais) em valor 

de mercado, limitam-se a uma vez por ano e não podem ser dirigidos a um determinado órgão.  
 

Presentes/brindes/gratificações permitidas:  um presente, brinde ou gratificação pode ser 

dado ou recebido com a aprovação prévia do Diretor de Compliance somente se todos os requisitos 

acima forem atendidos e se todas as condições a seguir forem cumpridas:  

 

1. dado como cortesia ou lembrança de consideração e estima; 

2. ter um custo razoável; 

3. o valor simbólico do item exceder seu valor intrínseco - (por exemplo, taças, chapéus, camisas, 

pen-drives, calendários e cadernos que contenham o logotipo oficial de uma empresa ou outro 

logotipo); 

4. ser dado publicamente em vez de em segredo; 

5. ser permitido nos termos de todas as leis aplicáveis (incluindo as leis locais); 

6. ser distribuído amplamente pelo ofertante a seus clientes e fornecedores como gesto de boa 

vontade durante festivais, feriados ou outras ocasiões especiais;  
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7. não se enquadrar em um padrão sistemático ou duradouro de distribuição de presentes,  brindes 

ou gratificações,  

8. ser devidamente registrado como presente, brinde ou gratificação nos livros e nos registros da 

Companhia; e 

9. as despesas relacionadas a um presente, brinde ou gratificação de associados da Companhia 

devem ser comprovadas por recibos, aprovados de acordo com as políticas da Companhia e 

precisamente escrituradas nas contas contábeis da mesma. Caso um adiantamento em dinheiro 

seja obtido para pagamento de um presente permitido, o comprovante adequado da despesa 

será obtido e apresentado de acordo com os procedimentos de reembolso da Companhia.  

 

Todos os demais presentes, brindes ou gratificações devem passar por aprovação do 

Departamento de Compliance Anticorrupção. 

Os requisitos de comunicação e pré-aprovação estão estabelecidos no Procedimento Anticorrupção. 

 

5. Refeições e atividades de entretenimento   

Refeições de trabalho (incluindo, dentre outras, alimentos, cafés, refrigerantes e bebidas não 

alcoólicas) e atividades de entretenimento pagas a Autoridades Públicas devem satisfazer todas as 

condições a seguir: 

1. refeições e atividades de entretenimento devem ser pagas de boa-fé; 

2. o local e a localização devem ser favoráveis à troca de informações; 

3. o encontro deve ter uma finalidade comercial legítima; 

4. as refeições e atividades de entretenimento devem ser permitidas nos termos de todas as leis 

aplicáveis (incluindo as leis locais); 

5. as refeições e atividades de entretenimento não devem ser pagas para influenciar 

indevidamente uma Autoridade Pública, e 

6. as refeições e atividades de entretenimento devem ser devidamente registradas como tal de 

acordo com os procedimentos estabelecidos pela Companhia para determinar a elaboração de 

livros e registros. 

Todas as refeições e atividades de entretenimento pagas a Autoridades Públicas também devem 

cumprir requisitos de comunicação e pré-aprovação, conforme estabelecido no Procedimento 

Anticorrupção. 

 

Bebidas e pequenas refeições oferecidas em cortesia a Autoridades Públicas em serviço 

Como parte da hospitalidade que a Companhia oferece aos visitantes de suas instalações, os 

associados podem fornecer alimentos prontos e bebidas leves de valor irrisório a Autoridades 

Públicas em serviço, e que tenham sido devidamente identificadas, durante suas visitas às unidades 

da Companhia (por exemplo, policiais bombeiros, e fiscais da saúde pública). Caso a unidade tenha 

um refeitório ou cafeteria, os alimentos prontos e bebidas devem ser os mesmos que são servidos 

aos associados da Companhia. 

6. Patrocínio de viagens e hospedagens  

Há determinadas circunstâncias em que a Companhia pode pagar por despesas de viagem e 

hospedagem razoáveis, incluindo passagem aérea, transporte rodoviário, acomodações em hotéis 

e despesas acessórias, de Autoridades Públicas. Especificamente, a Companhia pode pagar 

despesas de viagem razoáveis e legítimas que estejam diretamente relacionadas:  
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(1) à promoção, demonstração ou explicação de produtos ou serviços da Companhia;  

(2) à persecução ou cumprimento de um contrato; ou  

(3) ao cumprimento da lei. 

Aplicam-se as seguintes regras para todas as despesas com viagens e hospedagens de Autoridades 

Públicas: 

1. O Órgão Público e não a Companhia, escolherá os convidados. 

2. A viagem e a acomodação devem seguir as políticas de viagens da Companhia e todas as leis 

aplicáveis (incluindo as leis locais); 

3. A viagem ou o transporte devem dar-se diretamente entre a residência ou o trabalho da 

Autoridade Pública e a localização da Companhia para onde a Autoridade Pública está viajando. 

Em nenhuma circunstância o pagará viagens para qualquer local diferente da localização da 

Companhia em que ocorrerá a visita. 

4. Nem a Companhia, nem os associados individualmente pagarão viagens paralelas, excursões de 

compras ou outras atividades de lazer da Autoridade Pública. 

5. Dinheiro, bens de liquidez imediata, como cartões-presente, e pagamentos em dinheiro são 

proibidos; 

6. Durante uma viagem disponibilizada a uma Autoridade Pública, a Companhia não pode dar 

brindes ou outros símbolos de agradecimento para essa Autoridade Pública, exceto nos termos 

descritos no item “Presentes / Brindes e Gratificações”; 

7. A Companhia não pagará por viagens ou acomodações de familiares ou sócios próximos de 

Autoridades Públicas, nem de qualquer outra pessoa que não tenha interesse comercial legítimo 

nas atividades planejadas associadas à viagem; 

8. O pagamento de despesas de viagem será feito diretamente para o terceiro prestador dos 

serviços de viagem ou para o Órgão Público a que a Autoridade Pública está filiada após o 

recebimento do pedido de reembolso sustentado por recibos válidos e, quando possível, originais 

do terceiro. O reembolso nunca será feito diretamente à Autoridade Pública. A viagem e a 

hospedagem serão pagas diretamente ao Órgão Público antes de a viagem ser feita apenas se 

for permitido nos termos das leis aplicáveis. 

Todas as refeições e atividades de entretenimento pagas a Autoridades Públicas também devem 

cumprir requisitos de comunicação e pré-aprovação, conforme estabelecido no Procedimento 

Anticorrupção. 

 

7. Uso de TPI (Terceira Parte Intermediária), consultores e outros terceiros 
 

A Companhia, e, possivelmente, os seus executivos e associados, podem ser responsabilizados 

criminalmente por propinas pagas por agente, representante de vendas, distribuidor, prestadores 

de serviços, despachantes, consultor, parceiro em joint venture, parceiro de negócios ou outro 

terceiro que venha a agir em nome da Companhia (coletivamente denominados, “TPI – Terceira 

Parte Intermediária”).  

 

Ter real conhecimento de que houve propina não é pré-requisito para a responsabilização. Diante 

disso, uma due diligence deve ser realizada antes da celebração de contratos com os TPIs, todos 

os contratos devem conter disposições sólidas destinadas a garantir que os TPIs não violem esta 

política ou quaisquer leis anticorrupção aplicáveis e todos os associados da Companhia devem estar 

cientes dos “indícios” ou sinais de alerta que podem indicar um problema com um TPI.  

 

Due diligence: quando um conselheiro, diretor ou associado da Companhia iniciar alguma relação 

comercial com um TPI, é importante realizar uma avaliação completa.  
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É responsabilidade do Diretor de Compliance, garantir que isso aconteça e garantir que os 

resultados da avaliação sejam devidamente registrados. Isto deve incluir a obtenção de 

informações cadastrais de qualidade condizente com o nível de risco e importância do 

relacionamento proposto, para assegurar que o TPI atenda aos requisitos de habilitação e sólida 

reputação de integridade comercial.  

 

O nível de risco e importância associados ao TPI devem ser avaliados com base em fatores como, 

por exemplo, a natureza da relação, se haverá fiscalização de agências reguladoras, o local em 

que os serviços serão realizados e se os serviços envolverão interação com funcionários públicos. 

A regra geral é que a due diligence contemple o seguinte:  

 

 levantamento de informações de fontes disponíveis sobre os proprietários, gestão, capacidades 

e reputação do TPI;  

 revisão da estrutura proposta e proposta de termos da relação, inclusive disposições de 

remuneração; e  

 solicitar e verificar várias referências conforme definido no Procedimento Anticorrupção. 

 

Outras fontes importantes de informação podem ser avaliadas, conforme o caso.  

 

Nas situações de maior risco para a Companhia ou para relacionamentos mais relevantes, as 

informações coletadas devem incluir todas as informações exigidas conforme Procedimento 

Anticorrupção. 

 

Contratos com TPI: todo contrato com TPI deve ser feito por escrito e descrever os serviços a 

serem realizados (consulte a Política de Contratos Não Revenda para orientações sobre contratos 

com TPI), a base de pagamento dos honorários, os valores a serem pagos e demais termos e 

condições relevantes da representação. De acordo com as normas de melhores práticas de 

conformidade, se possível diante das circunstâncias envolvidas, o contrato também deverá conter 

disposições escritas: 

 

(i) exigindo que os TPIs cumpram integralmente esta Política de Anticorrupção e todas as leis 

anticorrupção aplicáveis, regras e regulamentos;  

 

(ii) conferindo à Companhia direitos adequados de acompanhamento e auditoria, inclusive direitos 

de examinar as contas do Agente associadas às atividades do Agente em nome da Companhia; 

e  

 

(iii) permitindo que a Companhia encerre o relacionamento em caso de descumprimento de 

qualquer compromisso relacionado à anticorrupção.  

 

Os pagamentos feitos aos TPIs nunca serão realizados em dinheiro e devem ser efetuados na conta 

bancária do Agente no país em que os serviços forem executados ou em que o escritório do TPI 

estiver localizado.  

 

“Indícios” ou outros sinais de alerta: se, por qualquer motivo, os associados da Companhia 

tiverem motivos para suspeitar que um TPI está envolvido em comportamento possivelmente 

indevido, nenhum outro pagamento deverá ser efetuado até que uma investigação seja realizada. 

Embora não sejam exaustivos, os sinais de alerta ou “indícios” abaixo que surgirem antes da 

celebração ou durante a vigência de um contrato, podem indicar que um TPI está envolvido em 

atividade indevida ou ilícita:  

 

 o TPI tem histórico ou reputação envolvendo propinas ou outra conduta ilícita;  

 o TPI tem parentes ou outras relações “especiais” que podem influenciar a decisão de compra;  
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 há histórico ou reputação de corrupção no país em que o TPI está sendo contratado;  

 o TPI tem pouca experiência no setor;  

 pedidos de pagamento incomuns ou excessivos, tais como pedidos para superfaturamento, 

pagamentos adiantados, pagamentos precariamente explicados ou de última hora, taxas de 

sucesso, comissões incomuns ou pagamentos intercalares de remuneração;  

 pedido de pagamento para conta em país diferente do país em que o TPI está localizado ou está 

trabalhando em nome da Companhia;  

 pedidos de pagamento a terceiros, para conta numerada ou em dinheiro ou outros fundos não 

rastreáveis;  

 uso de sociedades de participação ou outros métodos ou partes para ocultar os proprietários ou 

participação do TPI, sem justificativa comercial adequada;  

 qualquer recusa ou hesitação por parte do TPI em divulgar a identidade de seus proprietários, 

sócios ou princípios ou se comprometer, por escrito, a respeitar as políticas da Companhia e leis 

relevantes, incluindo todas as leis anticorrupção aplicáveis; e  

 qualquer recusa por parte do TPI em fornecer registros e documentos.  

 

Qualquer exceção a estes critérios relacionados a TPI, inclusive em relação a arranjos de 

pagamento, deve ser aprovada previamente pelo Diretor de Compliance. 

 
8. Pagamentos facilitadores, para “agilização” ou “gorjetas” 

 
No Brasil, todos os pagamentos facilitadores para representantes governamentais ou funcionários 

públicos são ilegais e estritamente proibidos. Assim sendo, nenhum pagamento facilitador poderá 

ser feito a menos que permitido pela legislação da jurisdição onde será feito e aprovado por escrito 

previamente pelo Diretor de Compliance. 

 

9. Pagamentos efetuados em resposta a ameaças 

 
Situações excepcionais podem ocorrer onde um pagamento sob ameaça seja efetuado a um 

funcionário público onde a vida, segurança ou integridade física do associado esteja em risco. 

Nessas circunstâncias, a prioridade da Companhia é o bem-estar de nosso associado. Caso lhe seja 

exigido ou sugerido qualquer referido pagamento e o faça (ou não o faça), você deve informar 

imediatamente ao Departamento Jurídico e/ou Diretor do Departamento de Compliance, conforme 

detalhado no item Pagamentos emergenciais por ameaça à integridade física e segurança do 

Procedimento Anticorrupção. 

 

 

10. Doações corporativas e de lojas para ONGs, órgãos públicos, bancos de 
alimentos, melhorias urbanas, obras públicas, acordos e procedimentos com 

órgãos públicos 
 

Por meio da responsabilidade social corporativa e de outras ações, a Companhia contribui com o 

desenvolvimento social e local e gera oportunidades para melhorar a vida das pessoas nas 

comunidades onde opera, seja realizando Doações e Patrocínios bem como Cessões de Espaços 

e Voluntariado Corporativo. Desta forma, foram estabelecidos os procedimentos para “Doações 

Corporativas e de Lojas para ONGs, Órgãos Públicos, Bancos de Alimentos”. 
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Adicionalmente, a Companhia também contribui com o desenvolvimento local e gera 

oportunidades para melhorar a vida das pessoas nas comunidades onde opera, realizando obras 

públicas e melhorias urbanas, bem como no cumprimento dos acordos e procedimentos exigidos 

pelos diversos órgãos públicos no cumprimento de leis locais, estaduais e nacionais, de 

propriedade e zoneamento. Desta forma, foram estabelecidos os procedimentos para “Melhorias 

Urbanas, Obras Públicas, Acordos e Procedimentos com Órgãos Públicos”. 

 

Estes procedimentos visam assegurar que todas essas atividades sejam executadas de maneira 

transparente e consistente com esta política. 

 

11. Treinamento 
 

Todos os conselheiros, diretores e associados da Companhia estão obrigados a, anualmente, 

participar de treinamento adequado sobre esta política. 

 

Determinados TPIs, consultores e outros parceiros de negócios, estão obrigados a realizar 

treinamento sobre esta política no momento da contratação e a cada renovação da due diligence. 

 

12. Atestado de política anticorrupção de conselheiros, diretores e associados 
 

Todos os conselheiros, diretores e associados da Companhia devem assinar um atestado na forma 

do Anexo II, declarando que entendem e cumprirão esta política, ao tomarem posse como 

conselheiro, diretor ou associado, conforme o caso.  

 

A partir daí os administradores e associados de compras, atendimento ao cliente, vendas e 

contabilidade devem assinar, anualmente, um certificado na forma do Anexo II ou de outro tipo 

de certificado conforme definido pela Companhia.  

 

13. Avaliação periódica de risco e análise da política 
 

O Departamento de Compliance, realizará, anualmente, avaliações de risco com relação a cada 

área de negócio e país em que a Companhia atua. Além disso, a eficiência desta política será 

avaliada e a própria política será revista periodicamente para garantir que ela aborde e esteja 

alinhada aos riscos que a Companhia enfrenta. 

 

14. Denúncia de possíveis violações 
 

Eventuais violações desta política devem ser denunciadas ao Departamento de Ética ou Diretor 

de Compliance e, se justificável, serão investigadas pelo Departamento de Ética, auditores 

internos da Companhia ou consultores externos, conforme aconselhável. 

 

15. Responsabilidade pela implantação e cumprimento da política 
 

É responsabilidade do Diretor de Compliance implantar, fiscalizar e fazer cumprir todos os 

aspectos desta política em todos os negócios e operações da Companhia, assim como cabe a 

responsabilidade individual de todos os conselheiros, diretores, associados, agentes, prestadores 

de serviços, contratados, consultores e outras pessoas que atuem pela Companhia ou em seu 

nome, cumpri-la em todos os seus aspectos.  

 

16. Medida disciplinar em caso de descumprimento 

 
Todos os conselheiros, diretores e associados da Companhia que não cumprirem as disposições 

da presente política ou de quaisquer leis anticorrupção aplicáveis, inclusive a Lei de Anticorrupção 

Brasileira (Lei nº 12.846/13) e a Lei de Práticas de Corrupção Estrangeiras dos EUA (FCPA), 

estarão sujeitos a medidas disciplinares até, inclusive, demissão. Dentre os atos ou omissões que 

resultarão em medidas disciplinares estão, porém não se limitam, aos seguintes:  
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 violação das exigências contidas nesta política e em qualquer Atestado Anticorrupção;  

 violação das exigências de todas as leis anticorrupção aplicáveis;  

 deixar de denunciar a suspeita ou real violação das exigências contidas na presente política, 

em qualquer Atestado Anticorrupção ou em qualquer lei vigente de anticorrupção;  

 não prestar ou falsificar qualquer Atestado de Anticorrupção necessário; e  

 falta de atenção ou diligência em relação a qualquer associado ou outras partes que, direta ou 

indiretamente, leve a uma violação das exigências contidas na presente política, em qualquer 

Atestado Anticorrupção ou em qualquer lei vigente de anticorrupção.  

 
17. Perguntas 

 
Qualquer pergunta sobre esta política ou sua aplicabilidade a um determinado conjunto de fatos 

deve ser encaminhada ao Departamento de Compliance através do e-mail 

BRCONFO@email.wal-mart.com (BR CONFORMIDADE). 

 

Glossário: 

Due diligence: é um conjunto de atos de averiguação realizado pelo Departamento de Compliance 

Anticorrupção sobre as Terceiras Partes Intermediárias (TPI), parceiros de negócios, organizações não 

governamentais (ONGs), fornecedores específicos e outras pessoas físicas ou jurídicas, conforme 

descrito no Procedimento Anticorrupção.  

 

TPI – Terceira Parte Intermediária: é um prestador de serviços, consultor, distribuidor, contratado, 

fornecedor ou outro terceiro, seja pessoa jurídica ou pessoa física, contratado ou associado para 

auxiliar a Companhia em qualquer função ou negócio que demande ou envolva a interação com um 

órgão público ou autoridade pública em nome da Companhia. Um contratado que fornece somente 

mercadorias não é um TPI. 

 

Anexos: 

Anexo II – Certificação de Política Anticorrupção para Diretores, Executivos e Associados. 
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