
6. INTEGRIDADE DE INFORMAÇÕES 

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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7. PROGRAMA DE COM PLIANCE 

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. 
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8. CANAL D COMU - Ão 

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 





9. PENALIDADES E SANÇÕES 

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: 

RR DISTRIBUIDORA 



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. 

Clique Aqui 

Figura 01. Através do App, disponível para sistema Android e lOs , 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. 



• 

• 

Processo' 
Falba: 
Rubrica: 

Figura 02. QR CODE disponível para direcionamento à Ouvidoria da empresa. 
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ALItMTAÇÃO ESCOLAR • PRODUTOS DE LIMPEZA, 

• EXPEDIENTE EM GERAL 

POLÍTICA INTERNA ANTCORRUPÇÃO E RELACIONAMENTO COM 

PODER PÚBLICO 

Emissão: 02 de julho de 2021 

Vigência: 02 de janeiro de 2022 

Revisão: A revisão ocorrerá a cada 06 (seis) meses, ou em menor período, 

caso haja algum fator específico que demande atenção. 

Responsável funcional: A responsável pela atualização e revisão desta 

Política é a Coordenadora de Com pliance. 

1. OBETIVO 

O objetivo da Política Anticorrupção é reforçar o compromisso da RR 

DISTRIBUIDORA de manter os mais elevados padrões de integridade, ética e 

governança na condução de seus negócios ao estabelecer diretrizes de combate à 

corrupção tanto em relação as instituições públicas como as empresas privadas. 

A Política visa assegurar que os todos colaboradores, parceiros e 

fornecedores da Empresa compreendam as diretrizes da Lei Anticorrupção 

brasileira para que observem as diretrizes, prevenindo e combatendo situações 

propensas a atos de corrupção, suborno e fraudes. Esta Política corrobora as 

diretrizes do Código de Conduta da Empresa, assim, ambos os normativos devem 

ser seguidos em sua plenitude, a fim de prevenir, mitigar e remediar os riscos de 

corrupção. 
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2. APLICAÇÃO 

A presente Política abrange todos os colaboradores (Próprios ou Terceiros) 

de qualquer nível hierárquico, e todos fornecedores, prestadores de serviços, 

agentes intermediários e outros parceiros de negócio. O cumprimento desta Política 

é obrigação para os envolvidos nos negócios da Empresa, sendo vital para garantir 

a sustentabilidade e a proteção da reputação da mesma. 

3. DIRETRIZES GERAIS 

A Empresa proíbe e não tolera nenhuma prática de corrupção, suborno, 

pagamento ou recebimento de propina seja com a Administração Pública, nacional 

ou estrangeira, ou com Empresas Privadas, com base na lei anticorrupção brasileira 

e internacional. 

3.1. Relacionamento com Poder Público 

Reafirmamos nossa postura íntegra e transparente em nossos 

relacionamento com o Poder Público e proibimos quaisquer atos de corrupção e 

suborno, de forma direta ou indireta, no relacionamento com um Agente Público ou 

a um terceiro com ele relacionado, seja nacional ou transnacional. 

Todos os colaboradores, fornecedores, terceiros e parceiros que atuam em 

nome da Empresa estão proibidos de oferecer, prometer, autorizar ou receber 

(direta ou indiretamente) qualquer vantagem indevida (pagamentos, presentes ou 

a transferência de qualquer coisa de valor) para agente público no intuito que 

influencie, facilite ou recompense qualquer ação ou decisão oficial em benefício da 

Empresa ou próprio. 

Nenhum colaborador, terceiro ou parceiro sofrerá qualquer tipo de 

retaliação ou penalização devido a atraso ou perda de negócios resultantes de sua 

recusa em pagar ou receber propina. É fundamental que se aja com responsabilidade 

ao efetuar relato da situação, que devem ser consistentes e verídicos. 
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3.1.1. Lei Anticorrupção 

A Lei Anticorrupção brasileira dispõe sobre a responsabilização objetiva, 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção contra 

administração pública nacional ou estrangeira. Por meio dessa lei a pessoa jurídica 

passa a ter responsabilidade objetiva pelo ato ilícito cometido por seu colaborador, 

agente intermediário ou representante que beneficie a empresa, isso significa que a 

empresa responderá por qualquer ato de corrupção sem a necessidade de provar a 

culpa ou conhecimento dos responsáveis da empresa. 

Para a realização dos atos lesivos não é necessário que o ato ilícito seja 

concretizado, basta promoter ou oferecer vantagens indevidas a Agentes Públicos 

ou pessoas a ele relacionadas. As penalidades previstas na lei podem ser 

administrativas como multa sobre o faturamento bruto e publicação da decisão 

condenatória em meios de comunicação de grande circulação, e judiciais como a 

proibição de recebimentos de incentivos ou empréstimos de instituições financeiras 

públicas ou controladas pelo poder público, decretação de perdimento de bens e 

direitos, reparação do dano, até a suspensão ou dissolução das atividades da 

empresa. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade 

individual criminal de seus administradores, colaboradores ou qualquer pessoa que 

seja autora ou participe do ato de corrupção contra a Administração Pública. 

3.2. 

Terceiros 

Todos os fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

outros parceiros que conduzam negócio com a Empresa ou em nome desta, devem 

agir com o mais alto nível de integridade. 

Relacionamento com Fornecedores, Parceiros e 

Assim, a RR DISTRIBUIDORA se reserva no direito de realizar uma avaliação 

de riscos de compliance por meio um procedimento de due diligence de integridade 

que visa conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais pode estar exposto, 
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nos seus relacionamentos com terceiros, com base na avaliação do perfil, do 

histórico de envolvimento em casos de corrupção, da reputação e das práticas de 

combate à corrupção, dentre outros critérios de compliance. Quando unia situação 

de risco for identificada na due diligence de integridade, esta deve ser tratada de 

forma satisfatória com o apoio da área de Compliance antes que a relação seja 

contratada ou continuada. 

De acordo com a Lei Anticorrupção, a Empresa pode ser responsabilizada 

pelas ações de fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e 

outros parceiros de negócios caso participem atos de subornos ou corrupção que 

vissem beneficiar a mesma, independente dela ter conhecimento da suposta 

conduta imprópria praticada. 

Portanto, o colaborador nunca deve pedir a um terceiro intermediário que se 

envolva ou tolere qualquer conduta que o próprio colaborador esteja proibido 

conforme os termos dessa Política. 

3.3. Pagamento de Facilitação 

São conhecidos como "pagamentos de facilitação" pagamentos feitos a 

funcionários tanto do setor público como do setor privado, como beneficio pessoal, 

para garantir ou acelerar a execução de atos de rotina a que a empresa tenha direito. 

A RR DISTRIBUIDORA proíbe e não tolera o oferecimento ou pagamento de 

facilitação para acelerar ou favorecer a análise e obtenções de licenças, autorizações 

e permissões a serem realizados por seus colaboradores, fornecedores ou agentes 

intermediários. 

3.4. Conflito de Interesses 

Todos os colaboradores da RR DISTRIBUIDORA devem agir de modo a 

prevenir e remediar situações que possam causar ou sugerir conflito de interesses 

nas relações entre colaboradores, fornecedores, concorrentes e órgãos públicos e 
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que, se não revelados, podem vir a abalar a confiança e a credibilidade do 

colaborador e da Empresa. 

Dessa forma, os colaboradores não devem usar de sua posição na empresa 

para apropriar-se de oportunidades, favores ou vantagens em beneficio próprio, não 

devem usar informações confidenciais de forma imprópria para benefício próprio, 

não devem ter nenhum envolvimento direto em negócios que sejam conflitantes 

com os interesses da organização, ou seja, devem evitar qualquer situação de real 

ou potencial conflito de interesse que de alguma forma, possa comprometer sua 

independência ou imparcialidade. 

Portanto, toda possívelI situação de conflito de interesses deve ser evitada e 

declarada no nosso Canal de Comunicação para que possa ser tratada de forma 

apropriada pela área de compliance, conforme as regras dispostas no Código de 

Conduta. 

3.5. Brindes, Presentes e Hospitalidades 

Os colaboradores, parceiros e fornecedores estão proibidos de aceitar ou 

oferecer qualquer tipo de vantagem, como brindes, presentes e hospitalidades, para 

Agentes Públicos, pessoa a ele relacionada, ou Partes Privadas a fim de influenciar 

suas decisões ou obter benefício próprio ou para empresa. Todos os brindes, 

presentes e hospitalidades devem ser declarados, e a fim de evitar qualquer situação 

de desconforto ou desconfiança, somente será permitido aceitar brindes 

institucionais e sem valor comercial. 

Os brindes ou presentes com valor comercial serão encaminhados para a 

Comunicação Interna que irá realizar o sorteio entre os colaboradores, no intuito de 

evitar situações que possam interferir em decisões ou causar algum descrédito tanto 

ao colaborador como à Empresa. Se o colaborador tiver alguma dúvida sobre como 

se portar em caso de recebimentos de algum tipo de brinde, presente, refeição, 
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viagem, hospedagem ou entretenimento, ele poderá contatar seu superior imediato, 

o seu gestor ou pela Ouvidoria. 

Por fim, destaque-se a existência da "Política de Brindes, Presentes e 

Hospitalidades" que deve ser observada e cumprida de forma complementar. 

3.6. Doações de Responsabilidade Social e Patrocínios 

As doações com fins de responsabilidade social e os patrocínios deverão ser 

realizadas de forma transparente, sendo previamente documentadas, aprovadas e 
, feitas apenas por razões legitimas ao objetivo da doação e patrocínio, como servir 

os interesses humanitários de apoio às instituições culturais e educacionais e buscar 

a valorização e conhecimento da marca. 

As contribuições de doações e patrocínios serão realizadas com o mais 

elevado padrão de transparência, integridade e legalidade. São vedadas que doações 

e patrocínios sejam oferecidos, prometidos ou concedidos com a finalidade de se 

obter vantagem inadequada ou influenciar a ação de um agente público. 

Dessa forma, a fim de verificar a idoneidade e legalidade da organização a ser 

beneficiada, seja por doação ou patrocínio, será realizada uma due diligence de 

integridade no intuito de obter informações como histórico de envolvimento em 

casos de corrupção, fraudes, se possuem administradores que sejam agentes 

públicos ou pessoas politicamente expostas, dentre outras. 

3.7. Doações Políticas 

A RR DISTRIBUIDORA não se envolve em atividades político-partidárias e 

não realiza contribuições políticas, seja para candidatos, partidos políticos, 

representantes de partidos ou campanhas afins, pela Empresa, ou em nome dela, 

conforme proibição legal. 
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Respeita a participação de seus colaboradores em atividades Políticas desde 

que sejam sempre em caráter pessoal, fora do expediente de trabalho e em 

observância às diretrizes do Código de Conduta Ética. 

3.8. Registros das Operações Contábil-Financeiras 

A RR DISTRIBUIDORA exige e assegura que todas as transações/operações 

contábil/financeiras estejam totalmente documentadas, corretamente aprovadas e 

classificadas para a descrição correta de despesa que reflitam de maneira precisa a 

sua natureza, com o respeito aos acionistas, investidores e sociedade em geral. Em 

hipótese alguma, documentos falsos, imprecisos ou enganosos devem constar dos 

livros e registros. 

Todos os registros e respectivos documentos originais comprobatórios das 

operações contábil-financeiras da Empresa serão apresentados aos órgãos públicos 

fiscalizadores e à auditoria externa, sempre que for necessário. 

3.9. Participação em Licitações Públicas 

Nos casos em que a Empresa participa de licitações públicas estará sujeita e 

cumprirá as disposições legais da Lei das Licitações (n2 8,666/13), da Lei 

Anticorrupção, as normas da licitação e as cláusulas contratuais firmadas com o 

órgão público licitante. 

3.10. Combate à Lavagem de Dinheiro 

A lavagem de dinheiro configura-se no processo pelo qual há a 

transformações de recursos de ganhos de atividades ilegais em ativos com uma 

origem aparentemente legal. 

Somos comprometidos com a transparência e legalidade nas transações 

financeiras. Portanto, os colaboradores que possuírem evidências ou suspeitas de 

práticas de lavagem de dinheiro devem procurar imediatamente nossa Ouvidoria 

ou a área de Compliance. 
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4. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO ("RED FLAGS") 

Para fins dessa Política e para garantir o cumprimento da Lei Anticorrupção, 

algumas situações concretas podem configurar indícios da ocorrência de corrupção, 

devendo os Colaboradores (Próprios e Terceiros) dispensar especial atenção para 

as seguintes situações: 

- A contraparte tenha má reputação por ter se envolvido, ainda que indireto, 

em assuntos relacionados à corrupção, atos antiéticos ou potencialmente ilegais; 

- A contraparte solicitou comissão que é excessiva, paga em dinheiro ou de 

outra forma irregular; 

- A contraparte é controlada por um Agente Público ou tem relacionamento 

próximo com a Administração Pública; 

- A contraparte é recomendada por um Agente Público; 

- A contraparte fornece ou requisita fatura ou outros documentos duvidosos; 

- A contraparte se recusa ou tenta dificultar a inclusão das cláusulas anticorrupção 

no contrato por escrito; 

- A contraparte não possui escritório ou funcionários compatível com sua 

atividade; As situações previstas acima não compõem um rol taxativo e os indícios 

podem variar em função da natureza da operação, da solicitação de pagamento e/ou 

despesa, assim como da localização geográfica, 

Tais situações não são, necessariamente, provas de corrupção, nem 

desqualificam automaticamente, Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de 

Serviços ou Agentes Intermediários. Todavia, devem ser verificadas até que se tenha 

certeza de que não configuram infração a Lei Anticorrupção e a esta Política. 

Todo Colaborador que se deparar com umas das situações acima elencadas 

deve comunica-la imediatamente à Ouvidoria. 
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5. COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO E DÚVIDAS 

A Empresa manterá um plano de comunicação e treinamento periódico e 

constante para seus Colaboradores com intuito de divulgar e conscientizar da 

importância do cumprimento das regras dessa Política e da Lei Anticorrupção. 

É de responsabilidade de todos os Líderes da RR DISTRIBUIDORA divulgar 

para seus liderados o conteúdo desta Política e conscientizá-los sobre a necessidade 

e importância de sua observância e incentivá-los a apresentar dúvidas ou 

preocupações com relação a sua aplicação. 

Quaisquer situações, exceções e/ou esclarecimentos sobre a aplicação desta 

Política poderão ser enviadas pelo canal de comunicação as empresa, disponível 

pelo e-mail ou Aplicativo. 

6. CANAL DE COMUNICAÇÃO 

É essencial que todos abrangidos por esta Política relatem qualquer ato ou 

indício de ato de corrupção, pagamento/recebimento de propina ou outra situação 

que viole esta Política Anticorrupção, assegurando a proteção dos padrões éticos 

adotados pela Empresa e preservando sua imagem no mercado. 

Nesse sentido, disponibilizamos os Canais de Cornuhicãçã 

- E-mail: ouvidoria.complianceftmail.corn 

- App: Disponível em nossas plataformas digitais e QR CODE que encontra-

se por todos os setores da Empresa. 

Este canal é operado pelo Setor de Compliance. Não é necessário se 

identificar ao utilizar o canal, mas é fundamental agir com responsabilidade ao 

efetuar relatos, que devem ser consistentes e verídicos. Não haverá qualquer 

retaliação para o Colaborador que utilizar o canal, conforme estabelecido na Política 

de Não Retaliação a Denunciantes. 
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7. INVESTIGAÇÕES E SANÇÕES 

Todos os incidentes informados de suspeitas de violação desta Política serão 

investigados imediatamente e de forma apropriada. Se, depois da investigação, 

verificar-se que ocorreu uma conduta que infringe as regras dessa Política, serão 

tomadas medidas corretivas imediatas e exemplares, sempre de acordo com as 

circunstâncias, gravidade e a lei aplicável. 

Qualquer colaborador, terceiro ou parceiro que viole qualquer disposição 

desta Política estará sujeito a sanções disciplinares previstas no Código de Conduta 

da Empresa, listadas abaixo: 

- Advertência por escrito; 

- Suspensão; 

- Demissão sem justa causa; 

- Demissão por justa causa; 

- Exclusão do fornecedor, parceiro ou agente intermediário; 

- Ação judicial cabível. 
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POLÍTICA INTERNA DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADE 

Emissão: 02 de março de 2021 

Vigência: 02 de março de 2022 

Revisão: A revisão ocorrerá a cada 12 (doze) meses, ou em menor período, caso haja 

algum fator específico que demande atenção. 

Responsável funcional: A responsável pela atualização e revisão desta Política é a 

Coordenadora de Compliance. 

1) ABRANGÊNCIA 

Esta Política Interna aplica-se à Empresa RR DISTRIBUIDORA, seus administradores, 

colaboradores e qualquer terceirizado da empresa. Todos aqueles que fazem parte da 

equipe, independentemente do nível hierárquico ou da função exercida, deverão 

obrigatoriamente aderir a presente Política, respeitando todas as diretrizes aqui 

estabelecidas e também disseminá-la para outros colegas de trabalho. 

2) OBJETIVO 

Esta Política tem o objetivo de orientar a conduta dos Colaboradores e Terceiros que 

mantêm relação com a RR DISTRIBUIDORA, quanto aos procedimentos de oferta, 

promessa, aceitação de brindes, presentes e hospitalidades, em conformidade à Lei 

Anticorrupção e ao Código de Conduta da empresa. É responsabilidade de todos os 

colaboradores e dos terceiros conhecer, disseminar e cumprir t os termos desta política. 
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3) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Nossos Colaboradores não podem dar ou aceitar presentes, entretenimentos ou 

afins ao público com o qual se relacionam, seja do setor público ou privado, sendo 

autorizados somente brindes simbólicos claramente identificados e sem valor comercial. 

Entende-se por brindes todo item de valor modesto (referência: valor máximo de 

até R$100,00) distribuído apenas com o intuito de divulgação da marca. Poderá haver 

exceção, apenas, quanto a entrega ou recebimento, não exclusivos, de materiais e 

eventos de natureza educacional ou informativo, desde que vinculados à nossas 

atividades. 

Em relação aos entretenimentos e as hospitalidades, não há proibição aos 

eventos corporativos que visem a divulgação do nome, marca e o aprimoramento nossas 

atividades e produtos. 

A oferta e recebimento de brindes serão regidos pelos seguintes crite'rios: 
_  

• O brinde não terá o objetivo de influenciar urna ação; 

• O brinde não representará uma troca de favores; 

• O brinde não terá o objetivo de obter vantagem; 

• Assegure-se que a entrega do brinde não gerará qualquer tipo de tratamento 

preferencial e que tampouco possa causar essa impressão; 

• Sejam concedidos ou recebidos de forma transparente, não secreta, sem 

aparência de impropriedade e não gerem qualquer constrangimento; 
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• O recebimento ou a concessão de brindes não podem ser frequentes, devendo 

se respeitar a periodicidade mínima de 06 (seis) meses; 

• Não podem ser oferecidos na forma de dinheiro ou equivalente; 

• Não é permitido receber brindes de Terceiros que estejam participando de 

processos internos de seleção/contratação 

Os brindes que não atendam aos critérios previstos nesta Política poderão ser 

entendidos como uma oferta de vantagem indevida, coibida pela Lei Anticorrupção 

brasileira, por outras legislações aplicáveis e pelo Código de Conduta da empresa. 

Entende-se por vantagem kl evi a qualquer benefício ou bem (tangível ou 

intangível) que tenha valor ou que possa gerar um benefício ou vantagem comercial a 

quem recebe, tais como dinheiro, presentes, viagens, refeições de valores excessivos, 

ingressos, entretenimento, hospitalidade, patrocínios, empréstimos, doações, 

informações privilegiadas, promessa ou oferta de emprego, vantagens em atividades 

comerciais diversas, entre outros itens. 

4) CONSIDERAÇÕES ESPECIFICAS 

As ações da empresa relacionadas à concessão de brindes e entretenimento 

precisam ser previamente aprovadas pela Alta Direção, sendo de cumprimento 

obrigatório por todos os colaboradores. 

Além da observância dos critérios acima, o fornecimento e recebimento de 

brindes ou ações de entretenimentos deverá ser devidamente documentado com 

informações sobre data, tipo, quantidade e beneficiário. Caso o brinde recebido não 

atenda os critérios previstos nesta Política, o Departamento de Compliance deverá ser 
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comunicado para que, necessitando, efetue os trâmites necessários para, 

preferencialmente, a devolução do mesmo de maneira formalizada. 

5) DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas sobre esta Política ou se um brinde é permitido, consulte o 

Departamento de Complaince através dos nossos canais de comunicação. 

6) VIOLAÇÕES E SANÇÕES 

O Colaborador que descumprir quaisquer das determinações previstas nesta 

Política Interna estará sujeito às sanções previstas no Código de Conduta, como medidas 

disciplinares, incluindo a rescisão contratual. Além disso, deve estar ciente de que a 

infração às determinações desta política podem gerar consequências severas não apenas 

para a empresa, como para todos os envolvidos. 

,mt 
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POLÍTICA INTERNA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

Emissão: 08 de dezembro de 2020 

Vigência: 08 de dezembro de 2021 

Revisão: A revisão ocorrerá a cada 12 (doze) meses, ou em menor período, caso haja 

algum fator específico que demande atenção. 

Responsável funcional: A responsável pela atualização e revisão desta Política é a 

Coordenadora de Compliance. 

1) ABRANGÊNCIA 

Esta Política Interna aplica-se à Empresa RR DISTRIBUIDORA, seus administradores, colaboradores 

e qualquer terceirizado da empresa. Todos aqueles que fazem parte da equipe, 

independentemente do nível hierárquico ou da função exercida, deverão obrigatoriamente aderir 

a presente Política, respeitando todas as diretrizes aqui estabelecidas e também disseminá-la para 

outros colegas de trabalho. 

1) OBJETIVO 

A Lei Brasileira Anticorrupção fala de modo expresso que uma forma de demonstrar a existência 

de um Programa de Compliance seria com a criação de uma série de documentos, palestras, 

treinamentos ou mesmo uma comunicação efetiva do seu presidente, dos seus diretores, 

mostrando que na sua empresa os seus diretores de fato estão comprometidos. É isso o que a Lei 

Brasileira Anticorrupção requer caso você venha a ser investigado. Um dos principais pilares para 

que um programa de Compliance se torne efetivo é a comunicação e o treinamento. 

Assim, o objetivo desta Política é a apresentar e divulgar as Diretrizes de Treinamentos 

Corporativos da empresa Empresa RR DISTRIBIDORA. Serão apresentados os tipos de 

treinamentos existentes e os requisitos para criação de um novo treinamento. Será apresentado, 
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também, a periodicidade, procedimentos e o monitoramento dos Treinamentos Corporativos. 

Portanto, nesta Política estarão dispostos os meios e procedimentos que serão utilizados para 

garantir a realização de treinamentos eficazes. 

Ressalta-se que o Treinamento Corporativo tem como objetivos, entre outros: o aumento da 

motivação dos colaboradores, maior participação na tomada de decisão, diminuição da 

rotatividade, mais entrosamento entre as pessoas, alinhamento estratégico, facilidade na 

integração de novos colaboradores, padronização de procedimentos, melhorias em produtos e/ou 

serviços. 

2) DAS RESPONSABILIDADES: 

Os treinamentos terão como intuito repassar as informações dispostas nas diversas Políticas da 

empresa, apresentando aos colaboradores uma visão geral das regulações, normativas e 

legislação incidente sobre a área de atuação da empresa, seus mecanismos de execução para 

adequação aos objetivos a fim de tornar aptos a exercerem suas funções de acordo com as 

políticas adotadas pela empresa. 

A supervisão da adoção das práticas aqui contidas por parte dos colaboradores e o cumprimento 

das regras estabelecidas é de responsabilidade da Área de Compliance, destacado no Código de 

Conduta da empresa. Cabe ao profissional destacado para essa função a aplicação da Política de 

Treinamento, bem como as normas estabelecidas nas diversas Políticas da empresa. Cabe ainda à 

Área de Compliance, se achar necessário, promover treinamentos esporádicos e específicos, 

visando manter os colaboradores atualizados em relação as políticas da empresa. 

Deve o responsável pela Área de Compliance, manter treinamento que vise incorporar aos 

procedimentos e ações dos colaboradores quanto ao trato com informações financeiras e 

administração de ativos, de modo que fiquem adequadas as regulações e práticas da legislação 

vigente. 
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3) DA PERIODICIDADE E OBRIGATORIEDADE DOS TREINAMENTOS 

Além do treinamento recebido quando de seu ingresso, haverá treinamento com periodicidade 

anual ou inferior, a depender da necessidade estipulada pela Área de Compliance. Os 

treinamentos são efetuados pessoalmente, em grupo ou individualmente, pela área de 

Compliance. Os treinamentos também podem ser efetuados via website ou qualquer outra 

plataforma. 

4) PROCEDIMENTOS 

Treinamentos Existentes: É obrigatória a observação da diretriz de Treinamento Corporativo 

conforme dispõe a ISO 10015, a saber: definição das necessidades, projeto, planejamento, 

execução, avaliação dos resultados e monitoramento. Os Treinamentos Corporativos serão 

incluídos no Calendário Semestral das Empresas e comunicados com antecedência de, pelo 

menos, 7 (sete) dias acerca do tipo do treinamento, local, horário e obrigatoriedade. Para cada 

treinamento serão obrigatórios os seguintes documentos: transcrição do treinamento, ata, 

certificado e elaboração do questionário final on-line com as devidas considerações. 

Treinamentos Novos: Para a criação de um novo Treinamento Corporativo será necessário o envio 

de uma Solicitação de Formulário ao Setor de Compliance com a demonstração da necessidade 

do treinamento, juntamente com a apresentação do tipo de treinamento, data e periodicidade, 

custos, local, público-alvo, executor e a apresentação dos benefícios do referido treinamento. O 

Setor de Compliance analisará a solicitação e encaminhará resposta fundamentada em até 10 

(dez) dias. Para novos treinamentos é necessário que o Solicitante encaminhe a ficha de 

requerimento com a apresentação dos seguintes questionamentos: O treinamento será 

presencial, a distância ou uma mistura dos dois?; Quem conduzirá o treinamento: alguém da 

empresa ou um consultor externo?; Qual será o formato de treinamento utilizado? (curso, 
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workshop, palestra etc.); Quais atividades serão necessárias para executar o treinamento?; Qual 

a melhor linguagem a ser utilizada de acordo com o público-alvo? 

5) DOS TREINAMENTOS EXISTENTES 

Treinamento do Código de Conduta e ações de integridade: Por meio do Código de Conduta a 

empresa demonstra aos colaboradores, clientes, fornecedores e terceiros com que tenha 

interação quais são os comportamentos por ela esperados. Tais condutas vão de encontro ao 

disposto na missão, visão e valores da empresa, de modo a contribuir com o seu desenvolvimento 

em conjunto com o de todos os envolvidos. O treinamento visa abordar cada um dos tópicos 

tratados no Código para reforçar a cultura dentro da empresa. 

Treinamento de Relacionamento com os Stakeholders: Os stakeholders são as pessoas que 

possuem algum interesse nos negócios realizados pela empresa. Nesse sentido, funcionários, 

clientes, fornecedores, investidores e a comunidade influenciam diretamente no sucesso do 

negócio. O objetivo do treinamento é demonstrar quais as condutas esperadas no relacionamento 

entre as partes para propiciar o desenvolvimento dos negócios. 

Treinamento de Ações Éticas em Processos Licitatórios: Durante a participação da empresa em 

processos licitatórios, todos os envolvidos devem comprometer-se com a publicidade dos atos 

praticados e a transparência, abstendo-se de proceder quaisquer comportamentos ilícitos. O 

treinamento visa expor quais as condutas vedadas perante a legislação brasileira. 

Treinamento Compliance em Gestão de Pessoas: No Brasil, o Compliance tem ganhado 

notoriedade e impactado, diretamente, a reputação e imagem da Empresa. Para garantir 

sustentabilidade ao negócio, potencial de atração de investimentos e diferencial competitivo, é 

imprescindível a implementação, monitoramento e treinamento de padrões mínimos de 
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governança e Compliance, especialmente nas relações trabalhistas firmadas, não somente nas 

relações de emprego, mas também nas relações com os sócios, acionistas, prestadores de 

serviços, autônomos, terceiros, ou seja, todas as relações que envolvam trabalho. O objetivo é 

fornecer aos gestores e colaboradores suporte para compreensão a respeito das políticas para 

implementação do Compliance; 

Treinamento de Assédio Moral e Cobrança de Metas: Tema de extrema importância atualmente, 

aborda uma visão da mais recente jurisprudência trabalhista, que revelam que atitudes usuais e 

reiteradas praticadas no âmbito profissional levam à caracterização do assédio moral imputando 

às empresas condenações que com a mudança de procedimentos poderiam ser facilmente 

evitadas. O intuito do treinamento é apresentar aos gestores, funcionários e colaboradores os 

conceitos, explicar o que é considerado assédio e as práticas não permitidas dentro da 

organização. Será apresentado, ainda, alguns vídeos para que os ouvintes possam ter o 

entendimento prático das condutas que ensejam assédio moral ou sexual. Caso necessário, a 

depender da estrutura e situações ocorridas, haverá treinamentos e atividades para melhor 

fixação e melhoria do ambiente de trabalho; 

6) DÚVIDAS 

Em caso de dúvidas ou quaisquer esclarecimentos a respeito desta Política, procure o Superior 

Hierárquico, a Área de RH ou a Área de Compliance para te ajudar no que for preciso. 


