




5. CONFLITO DE INTERESSES 

e 

Durante suas atividades na empresa, você irá se deparar com uma série 

de decisões que podem configurar um conflito de interesses. Nesse sentido, é 

importante compreender as situações em que você, um colega ou um terceiro 

podem estar ou parecer estar conflitados. 

É de responsabilidade de cada um tomar decisões imparciais, excluindo 

os interesses pessoais, financeiros ou que possam, de alguma maneira, afetar seu 

próprio julgamento. 

O conflito de interesses na relação empregado-empresa ocorre quando 

o empregado usa a sua influência ou comete atos com o intuito de beneficiar 

interesses particulares. Conflito interesses pode se apresentar de várias formas, 

por isso é preciso estar atento! 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Acima de tudo, você deve ser capaz de reconhecer situações em que 

possa estar conflitado, para evitar que isso influencie no momento de tomar 

decisões. Sempre que você tiver dúvida sobre como agir, recorra ao seu superior, 

ao Departamento de Compliance ou utilize nosso canal de comunicação. 

53 BRINDES, HOSPITALIDADE E ENTRETENIMENTO 

O recebimento de brindes, hospitalidade ou entretenimento, ainda que 

possa ser uma maneira legítima de construção de bons relacionamentos 

comerciais, é uma prática proibida, exceto ao que se refere a brindes 

institucionais de valor insignificante, como canetas, cadernos e semelhantes. 



6. INTEGRIDADE DE INF RMAÇÕES 

• 

A confidencialidade e privacidade das informações, bem como dos 

dados pessoais de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de negócios 

devem ser protegidas e respeitadas. 

Sendo assim, buscamos estar sempre em conformidade com as Leis 

vigentes, realizando o tratamento necessário para que nenhuma informação 

privilegiada, seja da empresa ou de terceiros, se torne disponível a quem não 

tenha interesse legítimo. 

No que se refere à participação em processos licitatórios, agimos com 

total zelo, fazendo nossa parte enquanto interessados em contratar com o Poder 

Público, além de proibirmos que qualquer informação sigilosa ou que ainda não 

tenha se tornado pública, seja repassada. 

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ 

Seu dever é impedir o acesso de quem quer que seja à informações 

pertencentes à empresa, redobrando o cuidado com documentos, dados 

pessoais de terceiros e até mesmo com materiais deixados sobre as mesas ou 

que você carregue durante viagens a trabalho. 

Caso você tenha, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades, 

acesso a informações estratégicas ou confidenciais, ainda não divulgadas 

publicamente, não as forneça a terceiros. 
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GRAM Á DE ClMPLIANC 

Nosso Programa de Compliance/Integridade baseia-se nos cinco 

pilares recomendados pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da 

União (CGU), quais sejam: 

I. comprometimento da alta direção; 

II. instância responsável e independente; 

III. análise de perfil e riscos; 

IV. estruturação das regras e instrumentos; 

V. monitoramento contínuo; 

Dessa forma, contamos com mecanismos para prevenção, detecção e 

remediação de atos contrários aos valores de integridade e ética que adotamos, 

desenvolvidos e administrados pelo Departamento de Compliance, que é 

externo e independente. 





8. CA AL COMUNICAÇÃO 

Estamos sempre disponíveis para esclarecer suas dúvidas. Porém, 

caso se sinta mais a vontade, poderá entrar em contato diretamente com nosso 

Departamento de Compliance para que seja atendido quanto ao seu 

questionamento, sugestão, critica, dúvida ou mesmo para denunciar algo que 

você acredite infringir nossas normas. 

No que tange à denúncias, todas serão tratadas com seriedade e com o 

devido sigilo. O denunciante poderá optar por se identificar ou fazer um relato 

anônimo, e independentemente do meio de comunicação não haverá qualquer 

tentativa de se descobrir sua identidade. 

Não são toleradas atitudes de retaliação contra aqueles que utilizarem 

o Canal para relatar não conformidades aqui previstas. 

Disponibilizamos este canal de comunicação para receber 

informações, críticas, sugestões ou denúncias, identificadas 

ou anônimas, sobre eventuais descumprimentos dos nossos 

princípios e valores. Os relatos serão apurados e discutidos 

pelo setor competente para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

Nosso canal oficial é: 

E-mail: ouvidoriacompliance@gmailcom 
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Processo
Folha 
Rubrica: 

O Canal de Conduta é administrado diretamente pelo 
Departamento de Compliance, externo à empresa, sendo 
que todas as denúncias são recebidas e tratadas em 
estrita confidencialidade, podendo ser anônimas ou 
identificadas, e recebendo uma pré-análise por meio de 
técnicas de entrevistas e interpretação que fornecem 
elementos mínimos necessários para uma apuração 
interna e objetiva. 

Essa comunicação poderá ser feita por essa ferramenta, 
basta clicar no botão abaixo e preencher os campos 
solicitados. Não há a necessidade de se identificar, caso 
não queira. 

Figura 01. Através do App, disponível para sistema Android e IOs , que pode ser 

acessado via QR CODE, o denunciante será enviado para preencher, de forma 

anônima ou identificada, um formulário de denúncia, o qual será recebido pelo 

Departamento de Compliance para apuração. 



9. PEN LIDAD S E S ES 

Sem prejuízo de eventuais sanções administrativas, civis e penais 

cabíveis, a violação das regras deste Código de Conduta e das nossas políticas 

internas, por ação ou omissão dos nossos colaboradores ou de um terceiro, 

provocará a abertura de um processo interno de apuração das potenciais 

irregularidades, que poderá resultar nas seguintes medidas: 

• Se envolvendo um funcionário: 

(a) advertência verbal; 

(b) advertência escrita; 

(c) suspensão; 

(d) rescisão do contrato de trabalho; e/ou 

(e) reporte às autoridades competentes. 

• Se envolvendo um terceiro (fornecedor, distribuidor, autor, cliente e 

parceiro comercial): 

(a) aplicação de penalidade contratualmente prevista; 

(b) rescisão contratual; e/ou 

(c) reporte às autoridades competentes. 

As penalidades serão sempre proporcionais às ações cometidas e 

conforme legislação vigente, sendo vedada qualquer aplicação arbitrária ou 

excessiva. 

Sempre que necessário, o Departamento de Compliance providenciará 

a comunicação das infrações ocorridas aos órgãos reguladores e autoridades 

competentes e cooperará com eventuais investigações e processos. 
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TERMO DE COMPROMISSO 

• 

• 

Eu declaro meu 

compromisso com este Código de Conduta. Informo que irei cumprir 

e respeitar em todas as minhas atividades na Empresa, zelando por 

sua aplicação. 

Local e Data: 



• 

Figura 02. QR CODE disponível para direcionamento à Ouvidoria da empresa. 


