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Opresentemanualfoicriadoparaquetodosaquelesqueserelacionamcom

o PORTOSUDESTE DO BRASIL S.A., suas subsidiárias (“Porto Sudeste”) e

com a MINERAÇÃO MORRO IPÊ S.A. (“Mineração Morro do Ipê” - em

conjuntocomPortoSudeste,e“Companhias”)possamtomarconhecimento

de formaprática e acessível, das diretrizes de conduta éticaevalores que

norteiamodesenvolvimentodasatividadesdasCompanhias.

Fazem parte deste manual o Código de Conduta e Ética e a Política

Anticorrupção que unificam e consolidam as políticas adotadas pelas

Companhiasrelativasàsdiretrizesdecondutaeética,bemcomoprevençãoà

corrupção pública e privada (cada uma delas indistintamente, “Política

Interna”e,emconjunto,“PolíticasInternas”).

Ao receberem uma via das Políticas Internas, os colaboradores das

Companhias,queincluemceletistaseestatutários,prestadoresdeserviços,

temporários, estagiários e terceirizados (“Colaboradores”), devem firmar

termodeadesão,conformeomodeloconstantenoAnexoI,pormeiodoqual

devemdeclarar:(I) terrecebidoumaviadasPolíticas Internas;(II) terlidoe

entendido o inteiro teor das Políticas Internas; (III) ter ciência e concordar

comos termosecondiçõesdestasPolíticas Internas,obrigando-seaseguir

integralmenteasPolíticas Internas; e(IV) tertidoaoportunidadedesanar

eventuaisdúvidas.
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IntroduçãoaoCódigodeCondutaeÉticaePolíticaAnticorrupção

Os colaboradores também poderão consultar essas Políticas Internas no  

endereçoeletrônicodasCompanhias:

https://www.portosudeste.com/ 

https://www.ipemineracao.com.br/pt

As disposições das Políticas Internas devem ser interpretadas de forma

integrada pelos colaboradores, os quais devem levar em consideração o

conjuntodas Políticas Internas edemais políticas, regras eprocedimentos

internos das Companhias, bem como a legislação e regulamentação

aplicáveis.

Compete a cada Colaborador,afiscalização contínua do cumprimento das

Políticas Internas, com o apoio da Área de Governança, Riscos e

Conformidade.

As Companhias também contam com o envolvimento do Comitê de

Auditoria,RiscoseConformidade,formadoporrepresentantesdosacionista,

que, no âmbito das Políticas Internas, tem papel de apoiar a Área de

Governança, Riscos e Conformidade e deliberar sobre a aplicação de

eventuaispenalidadesàcolaboradoresqueviolaremasPolíticasInternas.

https://www.portosudeste.com/
https://www.ipemineracao.com.br/pt


AsPolíticasInternasenvolvemosseguinteselementos-chave:

• supervisãopelaaltaadministraçãodasCompanhias;

• avaliaçãoanualdosriscosdeComplianceanticorrupção,paraorientação

dos esforços para desenvolvimento de políticas/procedimentos,

acompanhadosportreinamentoseformaçãodosprofissionais;

• manutençãodasPolíticasInternas;

• procedimentosecontrolesparaimplementarefazercumprirasPolíticas

Internas;

• manutençãodeumcanaldedenúnciasconfidencial,comsólidapolítica

denãoretaliaçãoeumprocessoclarodecomunicação;

• treinamento e formação para garantir a conscientização dos

Colaboradores;e

• avaliaçãodoprogramapormeiodemonitoramento.

Estas Políticas Internas foram aprovadas pelos órgãos próprios das

Companhiaseconsistemnasdiretrizesbásicasaseremseguidasportodosos

colaboradores.AsPolíticasInternasdevemserentendidascomoferramentas

deprevençãoeorientação,queajudamadetectareprevenirviolaçõesdas
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PolíticasInternasedalegislaçãoemvigor.

Asdúvidas,esclarecimentos,denúnciasoureclamaçõesnos

termosdestasPolíticas Internasdeverãoserdirigidasaárea

deGovernança,RiscoseConformidadepormeiodocanalde

ética, mantido perante empresa terceirizada e

independente (“Canal Confidencial”), disponível nas

seguintes ferramentas:

Porto Sudeste

Website: www.canalconfidencial.com.br/psbmmi

Telefone: 08008820411

MineraçãoMorro doIpê

Website: www.canalconfidencial.com.br/psbmmi

Telefone: 08008820411

http://www.canal/
http://www.canal/


CÓDIGODE
CONDUTAEÉTICA



MensagemdaLiderança

Prezadocolaborador,sejabem-vindo!

Reunimos nestedocumentonossas principais políticas internas.É 

imprescindível que você conheça e obedeça às diretrizes nelas descritas. 

NossaspolíticastêmcomopropósitoreforçarosvaloreséticosdaMineração 

Morrodo Ipê edo PortoSudeste do Brasil, elucidarnossa identidade 

organizacionaledestacarosprincípiosevaloresquenorteiamaformacomo 

conduzimosnossosnegócioserelacionamentos:respeitoàvida,sentimento 

dedono, compromisso  socioambiental, colaboraçãoeempatia.Nossas 

políticasestãodevidamentealinhadasànossamissão,queépromover 

soluções logísticasparagranéiseproduçãomineraldeformasegura, 

sustentável, eficienteeànossa visão deserumadas empresasmais 

inovadoras e admiradas pelo comprometimento com o planeta e com as 

pessoas,motivodeorgulhoparanossoscolaboradores.

Com honestidade, humildade, humanidade, harmonia, humor e, sempre

colocandoasaúdeeasegurançaemprimeirolugar,buscamos levarnossas

empresasaumnovopatamardeexcelência.Convidovocêaseengajarnessa

missão, que será realizada com inovação, otimização, baseada em sólida

meritocraciaeculturadedono.Contamoscomvocênessajornada!

JaymeNicolato  

CEO
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Destacamos que todos os nossos colaboradores devem ter acesso a este

documento, contendo nossas políticas internas. Além deles, as nossas

normas e princípios também devem ser compartilhadas com clientes e

fornecedores.

OCódigodeCondutaeÉticafoielaboradoparareferenciarepautaraatuação

detodososcolaboradoresdasCompanhias,demodoaalcançarosmaisaltos

padrões para atingimento das nossas metas com integridade e em

alinhamentocomnossosvalores.

OsvaloresfundamentaisdasCompanhiasencontram-selistadosaseguir:

CódigodeCondutaeÉtica
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Valores
• Respeitoàvida

• CompromissoSocioambiental

• ColaboraçãoeEmpatia

• SentimentodeDono

• Integridade
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Missão
Promoversoluçõeslogísticaspara  

granéiseproduçãomineralde

forma  segura,sustentável,eficiente  

einovadora.
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AadministraçãodasCompanhiasestácomprometidaemcumpriregarantir

quetodoscumpramnossasregrasinternasealegislaçãoaplicávelàsnossas

atividades.

Nos casos em que houver subjetividade nas interpretações de uma

determinada situação, recomenda-se que todos os colaboradores pautem

suasdecisõeseaçõesnosprincípioséticosdesteCódigodeCondutaeÉtica,

preservandoaboaimagemeareputaçãodasCompanhias.

Incentivamos que todos os colaboradores se manifestem e busquem

aconselhamentosemprequenecessário.Maisdoquenunca,éprecisoque

todos compreendam a importância de priorizar a honestidade, a ética, a

transparênciaeaconformidadeemtodasasrelaçõeseatividadesexecutadas

nonossodia-a-dia.

Porisso,étãoimportantequenossoscolaboradoresnãoapenascumpramas

regras e orientações previstas neste código, mas sejam disseminadores,

denunciando qualquer violação ou suspeita de violação às regras aqui

estabelecidas.

Contamoscomocomprometimentodetodos.

AplicaçãoeCumprimentodoCódigodeCondutaeÉtica

O presente Código de Conduta e Ética se aplica a todos que trabalham

diretamente para ou representam as Companhias, em especial os

colaboradores, epara eventuais terceiros que mantenham relação com as

Companhias, como fornecedores, prestadores de serviços, agentes

intermediários, clientes e associados, no âmbito da execução de seus

respectivoscontratos(“Terceiros”).

No exercício de suas atividades, todo Colaborador deve agir com boa-fé,

transparência,diligência e lealdadecomclientesdas Companhias, comas

próprias Companhias e com seus pares, cumprindo integralmente a

legislação,aregulamentaçãoaplicáveleasPolíticasInternas.

É imprescindívelqueasPolíticas Internas sejamcumpridasemonitoradas,

alémdasCompanhias,portodososcolaboradores.Aquelesquecometerem

práticasirregularese/ouviolações,estãosujeitosàsconsequênciasdosatos,

previstasnaseçãodeMedidasDisciplinares.

Confidencialidade

OscolaboradoresdevemmantersigilosobreasInformaçõesConfidenciaisas 

quaistiveremacessonocursodesuasatividades,atéquesetornem
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públicaspormeiodadivulgaçãodoato oufato relevanteouporoutromeio 

lícitonãorelacionadoàaçãoouomissãodocolaborador.

As InformaçõesConfidenciais,queconstituemativos intangíveis sujeitos a

proteçãoespecial,nãopodemserutilizadasparafinsdeobtençãodelucro

pessoal.

A definição de “Informações Confidenciais” engloba quaisquer dados,

materiais,informações,documentos,especificaçõestécnicasoucomerciais,

análises,estudoseprojeçõesquenãosejamfatosnotórios,obtidosdeforma

verbalouescritos,emmeiofísicoe/oueletrônico,elaboradosoudivulgados

a quaisquer colaboradores, incluindo, mas não se limitando, a dados de

clientes inativos, ativos e/ou potenciais; planos de negócio, planos de

investimento e desinvestimento; avaliações financeiras; informações

bancárias; informações sobre procedimentos administrativos, processos

judiciaise/ouprocedimentosarbitraisque sejamsigilosos comocontratos;

memorandos;relatórios;pesquisas;planilhas; apresentações,entreoutros

documentosdecarátersigiloso,confidencialousemacessopúblico.

Toda e qualquer Informação Confidencial, ou que seja fruto do

desenvolvimentodeatividadesprofissionaisporpartedoscolaboradoresou

Terceiros que com ela se relacionem, não poderá ser divulgada sem a

expressaautorizaçãodasCompanhiasetampoucopoderáserutilizadacom

interessepessoalparaaobtençãodequalquervantagem.

Para assegurar o controle de Informações Confidenciais que porventura

venham a ser acessadas pelos colaboradores, determinados mecanismos

devemserseguidos.Dentreeles:

• proibição de discussão de assuntos que envolvam Informações

ConfidenciaisforadasdependênciasdasCompanhias,excetonocasode

reuniões de trabalho diretamente relacionadas às atividades dos

ColaboradoresnasCompanhiasedesdequeadiscussãodeInformações

Confidenciaissejajustificável;

• proibição de discussão de assuntos que envolvam Informações

Confidenciaispormeiodedispositivoseletrônicos,endereçosdee-mail

ouaplicativosexternosaossistemasdasCompanhiassemquetenham

sido autorizados pela política de TI e segurança da informação das

Companhias;

• proibição de envio ou disponibilização de quaisquer documentos ou

arquivos de titularidade das Companhias e/ou de seus clientes a

terceiros fora do curso normal das atividades do colaborador nas

Companhias ou mediante o uso de e-mail pessoal, sem autorização

expressadaáreadeGovernança,RiscoseConformidade;e

• titularidadeexclusivadasCompanhias sobremateriaisdesenvolvidos

por qualquer colaborador no âmbito de suas atividades,

comprometendo-seeleaobservarecumprirasobrigaçõesdesigiloe
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confidencialidade, durante todo o período emque permanecerprestando

serviçosaoempregadorepeloprazomínimode10 (dez)anos,contadosa

partirdoefetivotérminodorelacionamento.

AtivosTangíveis

ÉproibidoousodeativoserecursosdasCompanhiasparaoutrofimquenão

as atividades envolvidas na condução dos negócios das Companhias. Os

ColaboradoresdevemgarantirqueosativosdasCompanhiasnãosejammal

utilizados ou desperdiçados, que as compras sejam feitas de maneira

competitiva,medianteautorizaçãoequenãosejamcometidosexcessos.Os

Colaboradores devem certificar-se de que todas as despesas sejam

devidamenteaprovadasecorretamenteregistradas.

SãoconsideradosativostangíveisdepropriedadedasCompanhiastodosos

benseferramentaspresentesnoambientedetrabalhoedestinadosàsua

consecução,taiscomo:instalações,veículos,equipamentos,valores,meios

de pagamento, documentos, materiais, mobiliário, maquinário, acervo

técnico,dentreoutros.ComoColaborador,cadauméadministradordosbens

sob sua responsabilidadeetemaobrigaçãodefazerbomuso ezelarpela

segurança epreservaçãodesses ativos.Aseguir, exemplos de situações de

mauuso:

• usodasinstalaçõesdasCompanhiasparaganhopessoal;

• usoexcessivodeligações telefônicas interurbanasparapropósitos 

pessoais;

• remoçãode material do escritório ou equipamentos parauso pessoal 

foradasCompanhias;

• cópiasnãoautorizadasdeprogramasdesoftwareparacomputadores;e

• usodocartãodecréditodasCompanhiasparaascompraspessoais.

TestesPeriódicosdeMonitoramento

As Companhias desenvolvem o monitoramento e a realização de testes

periódicosparagarantirasegurançadeseus sistemasde informações,em

especial,osqueenvolvemmeioseletrônicoseocumprimentodasPolíticas

Internaspeloscolaboradores.

CompeteaáreadeGovernança,RiscoseConformidadeproversuporteàárea

deTIquantoàrealizaçãodomonitoramentodecolaboradoresparadevidoe

completocumprimentodasdisposiçõesconstantesnestasPolíticasInternas

e demais regras legais aplicáveis, sendo realizados testes periódicos, que

podem incluir, mas sem se limitar a, checagem de e-mails, canais de

comunicação interna ou transmissão de dados móveis e verificação de

arquivosacessados.

Caso identificada qualquer irregularidade, a áreade Governança, Riscos e

Conformidadeteráamplospoderesdeinvestigaçãoeacesso.
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RelacionamentocomTodososPúblicos

As Companhias têm o compromisso de se associar de forma ética,

transparente e íntegra com todas as partes interessadas, priorizando o

desenvolvimentoderelacionamentosdelongoprazo.Todasaspartesdevem

ser tratadas com educação, cortesia e respeito, com igualdade, sem

distinçõesmovidasporinteressesousentimentospessoais.AsCompanhias

incentivamaspartesinteressadas,comquemseassocia,aadotarprincípios

semelhantesemsuasredesderelacionamentos.

Colaboradores

As Companhias primam por um ambiente de trabalho profissional,

respeitoso, seguro, organizado e harmonioso, em que haja igualdade de

oportunidades, valorização da diversidade e estímulo às inovações e ao

desenvolvimento,buscandoo reconhecimentodo serhumano ezelopela

saúdeeintegridadefísica,oferecendo,paratanto,programasouaçõesque

estimulem a qualidade de vida. As Companhias acreditam que a

manifestação de críticas e sugestões por parte de seus colaboradores

contribuiparaseuaprimoramento.

Pararecrutareretertalentos,asCompanhiassecomprometema:

• propiciar um ambiente onde os colaboradores compreendam e 

cumpramasPolíticasInternas,etenhamumaposturajusta,honesta,

íntegra,respeitosaeprofissionalnodesempenhodesuasfunções;

• proporcionar oportunidades iguais para todos os processos de

recrutamento, admissão, desenvolvimento, promoção, transferência e

remuneração, independentemente de idade, cor, deficiência não

relacionada ao desempenho do serviço, sexo, gênero, nacionalidade,

raça, religião, orientação sexual ou qualquer outra forma de

discriminação;e

• valorizaradiversidadeentreoscolaboradores,pormeiodaproibiçãode

práticas discriminatórias e da adoção de medidas corretivas quando

eventuaispráticasdiscriminatóriasforemidentificadas.

As Companhias assumem padrões fundamentais de conduta no

relacionamentocomseusColaboradoresecadaumdelescompromete-sea

adotá-loscomosdemaismembros.Sãoestes:

• promoção de um ambiente de trabalho organizado, saudável e

harmonioso, buscando a valorização, de forma equitativa, dos

colaboradores e o seu bem estar, assim como o desenvolvimento de

confiança, respeito mútuo, justiça e estímulo às inovações e ao

desenvolvimentopessoaleprofissional;

• manutençãodeumambientesemqualquerespécie dediscriminação 

oupreconceito;e
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• manutenção de um canal para comunicação, que seja aberto, direto,

eficiente e transparente capaz de suportar críticas e sugestões dos

colaboradoresedeTerceiros.

Liderança

AsrelaçõeshierárquicasnasCompanhiassãonorteadaspelorespeitomútuo

entreoscolaboradoresealiderançadasCompanhiasdeveadotarcondutae

posturaséticasexemplares,queinspiremaconfiançaepossamserseguidas

pelosdemaiscolaboradores.

Aaltaadministraçãotem,portanto,nãosóopapeldeconduzir,mastambém

o de instruir por meio de ações que contribuam para o crescimento

profissionalepessoaldecadaumdos colaboradores,agindocomcortesia,

confiançaerespeitoestimulandoodebateeareflexãoentreosmembrosda

equipe, antesdatomadadedecisões.Deveainda incentivarumambiente

aberto para que os Colaboradores sintam-se à vontade para denunciar

possíveisviolaçõesdasPolíticasInternas.

Assédio

AsCompanhiasnãotolerarãoassédiosexualoumoraldequalquernatureza.

TodososColaboradoresdevemtratarunsaosoutroscomcortesia,dignidade

erespeito,independentementedogêneroouorientaçãosexual.

As Companhias não tolerarãonenhuma forma de intimidação que possa 

interferirnobomdesempenhodosnegócios.

As Companhias possuem regras específicas com relação a esse tema e

tomarãomedidasnecessáriasparaevitar,apurarepunirqualquerformade

assédio.

Acionistas

Orelacionamentocomosacionistassebaseiaemumacomunicaçãofranca,

precisa,equânime,transparenteetempestivadeinformaçõesquepermitam

oacompanhamentoeoentendimentodasatividadesedodesempenhodas

Companhias.

Clientes

O relacionamento com os clientes está pautado no atendimento das suas

necessidadesenamitigaçãodefalhas,medianteaobservânciadetodosos

requisitos legais pertinentes ao meio ambiente, segurança, saúde e

responsabilidade social, principalmente com relação a não utilização de

trabalhoforçado,análogoaoescravo,compulsórioeinfantil.

AsCompanhiasgerenciamorelacionamentocomclientesdemodoíntegroe

demandam o cumprimento das Políticas Internas em todas as suas

negociações.Alémdisso,comprometem-seaempregar,noexercíciodesuas
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atividades,ocuidadoeadiligênciaquecostumamutilizarnaadministração 

deseusprópriosnegócios.

SociedadeCivil

EmqualquerlugaremqueasCompanhiasatuem,asboasrelaçõesdevem

ser sempre vistas como fundamentais para o sucesso. Sabendo que a

sociedade civil, situada no entorno onde as Companhias operam, possui

necessidadeseanseiosespecíficosrelacionadosàrealidadelocal,entende-

secomoprioridade,odiálogoabertoetransparentecomoestabelecimento

de relações éticas, parceiras e de confiança, além do estímulo ao

desenvolvimentoregional.Esseéumdeverdetodososcolaboradores.

LivreAssociação

As Companhias, seus colaboradores e Terceiros não devem fazer

contribuiçõesdiretasouindiretasemnomedasCompanhias,sejaapartidos

políticos, àadministração pública, organizações ou pessoas envolvidas na

política.

Os colaboradores têmodireitode se envolverpoliticamente,pormeiode

suporte regular a partidos políticos e/ou candidatos, desde que o façam

única e exclusivamente por sua conta, sem qualquer envolvimento ou

mençãoàsCompanhias.AsCompanhiasnãoautorizamousodeseutempo,

recursos,espaçoe/oucontatosemquestõespolíticas.

As Companhias respeitamodireitode todos os colaboradoresde formare

associar-seasindicatosepartidospolíticosdesuaescolha.Oscolaboradores

tambémterãoodireito decelebraracordos coletivos, sujeitos à legislação

pertinente. Cumpre esclarecer que, devido ao caráter apartidário das

Companhias, propagandas políticas ou qualquer forma de apologia ou

tentativa de influência nesse sentido não serão toleradas no ambiente de

trabalho.

A ocupação de cargos públicos em concomitância com o exercício de

qualquerfunçãodentrodasCompanhiasdeveserpreviamenteaprovadapor

elas.

Qualqueratoou tentativadeatoqueenvolvaasCompanhiasemassuntos

políticos deve ser reportado. As Companhias tomarão as devidas

providências para resguardarem a sua imagem e o seu posicionamento

imparcialcomrelaçãoaquestõespolíticas.

ConflitosdeInteresse

Um conflito de interesse surge sempre que atividades ou relações de um

colaborador, de ordem pessoal, social, financeira ou outra, interferem ou

pareceminterferirnaobjetividadeoulealdadedeleperanteasCompanhias.

Os colaboradores não devem se envolver em qualquer atividade que

apresenteoutenhapotencialdeconflitodeinteresse.Osexemplosaseguir

sãoilustrativosenãoesgotamassituaçõesaseremevitadas:
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• a omissão de participação, por parte de um colaborador ou de um

membrodesuafamília,sejanaqualidadedepessoafísicaoujurídica,

emumatransaçãocomercialenvolvendoasCompanhias;

• aconduçãodenegócios pessoais nohoráriodoexpedienteou 

utilizandoasinstalaçõeseequipamentosdasCompanhiasparatalfim;

• obtençãode lucro externocomum concorrente, cliente ou 

fornecedoresdasCompanhias;

• envolvimento do colaborador ou familiares dele, que detém/detêm

participação societária em empresas que fazem negócios com as

Companhias;e

• contrataçãooufavorecimentodefamiliaresouamigospróximos.

Neste sentido, todos os candidatos a oportunidades de emprego e

ColaboradoresdasCompanhiasobrigam-seapreencheremanteratualizada

a“DeclaraçãodeAvaliaçãodeConflitodeInteresses”.

ParafinsdestasPolíticasInternas,consideram-sefamiliaresosmembrosda 

famíliaatéosegundograu:pai,mãe,filho(a),irmão(ã),avô(ó),neto(a),tio

(a) esobrinho(a).Serãoconsideradostambémosparentesporafinidade,a 

saber:cônjuge,companheiro(a),genro,nora,sogro(a),padrasto,madrasta,

enteado(a)ecunhado(a).

Segurança,MeioAmbiente,SaúdeeResponsabilidadeSocial

As Companhias consideram que meio ambiente, saúde, segurança e

responsabilidadesocialsãovaloresinseparáveisdeumsistemaharmonioso

e integrado, regido porumconjuntodeprincípios éticosque respeitamas

pessoas, o ambiente, a comunidade e as gerações futuras, e que busca a

sustentabilidade e a melhoria contínua de seus negócios por meio das

seguintesações:

• cumprircomtodososrequisitosaplicáveis;

• proporcionarcondiçõesdepreservaçãodaintegridadedaspessoas;

• proteger o meio ambiente, com ênfase no desenvolvimento das

melhorespráticas;

• promoverodesenvolvimentosustentáveleamelhoriadaqualidadede

vidadepessoasedascomunidadesemqueatua;

• promoveraformação,treinamentoeconscientizaçãoaTerceirosnoque

tange às temáticas de meio ambiente, saúde, segurança e

responsabilidadesocial;
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• adotaroconceitodeprevençãoemsuasatividades,produtoseserviços

emrelaçãoao meio ambiente, saúde, segurança e responsabilidade

social;e

• desenvolverrelaçõesdeparceriacomTerceiros.

DesenvolvimentoSustentável

AsCompanhiasacreditamqueasustentabilidadeestádiretamenteligadaà

gestãoresponsáveldosnossos negócios,portanto,conduzi-losdemaneira

éticaetransparente,emparceriacomtodasaspartesinteressadas,deveser

partefundamentaldocotidianodasCompanhias.

Ocaminhoparaasustentabilidadeenvolve3 (três)pilaresfundamentais:o

econômico,oambientaleosocial.Essesaspectosdevemserconsiderados

pelosColaboradoresemcadaaçãoedecisãoquetomarem.

InvestimentoSocial

O investimento social é uma das formas das Companhias assumirem a

corresponsabilidade pelo desenvolvimento sustentável das áreas onde

atuam. Tais investimentos são contribuições adicionais às suas principais

atividades e não substituem a mitigação e/oucompensação de impactos

ambientaisesociaisderesponsabilidadediretadelas.

Imprensa

AsCompanhiasdefendemaliberdadedeimprensaeentendemqueamídia

éumimportantecanaldecomunicaçãocomasociedade.Todacomunicação

com a imprensa será realizada por meio de pessoas expressamente

autorizadasafalaremnomedelas.

ComunicaçãoResponsável

Ascampanhaspublicitáriasoudefortalecimentodamarcae/ouimagemdas

Companhiassempreutilizarãoconteúdosverdadeiros,socialmenteaceitos,

ambientalmenteresponsáveiseemconformidadecomasleisvigentes.

MídiasDigitais(Internet)

Os colaboradoresdevemobservaros preceitosdeéticaetransparênciadas

Companhiasquandodoseuingressoàsredessociais,comunidadesvirtuais,

dentreoutrostiposdemídiasdigitais.

Além disso, os colaboradores estão proibidos de postar fotos que, de

qualquer forma, prejudiquem as Companhias, contenham Informações

Confidenciaisoudifamemaimagemdelas,deseusacionistas,deempresas

relacionadas ou a de seus colaboradores, ou, ainda, que conflitam com o

disposto na Política de Comunicação Corporativa. O setor de relações

institucionaiséoúnicosetorautorizadoafazerpublicaçõesexternasem
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nomedasCompanhias.

Oscolaboradoresdevem serresponsáveiserespeitososaoseexpressarem, 

deixandosempreclaroquetudoqueexpressamédeopiniãoprópria.

MedidasDisciplinares

O descumprimento deste código, da Política Anticorrupção, das leis e

regulamentos aplicáveis, bem como das demais políticas, regras e

procedimentos internos das Companhias, sejam eles cometidos por

colaboradores ou Terceiros, terão consequências disciplinares,

independentementedeeventualresponsabilizaçãociviloucriminal.

Compete à Alta Administração a deliberação final acerca da aplicação de

penalidades(observadasasrecomendaçõesfeitaspelaáreadeGovernança,

Riscos e Conformidade). As penalidades devem ser aplicadas de maneira

proporcional e razoável, compatível à conduta praticada. Neste contexto,

podem ser aplicadas as penalidades detalhadas abaixo, a depender do

vínculomantidocomasCompanhias:

I.Colaboradorescomvínculotrabalhista:advertência verbaloupor 

escrito,suspensãooudemissãocomousemjustacausa;e

II. Colaboradores semvínculo trabalhista, Terceirose/ouclientes: 

notificação,rescisãocontratuale/oueventuaismultascontratuaiscabíveis.

Ainda,asCompanhiaspodem,semprequeaplicável,pleitearressarcimento

porperdasedanos sofridosaoresponsávelpela irregularidade, inclusivea

qualquercolaborador.

Emtodososcasosacimadescritos,asCompanhiaspodem,deacordocoma

gravidade da infração e da penalidade dela resultante, providenciar a

imediata suspensão das credenciais de acesso do colaborador ou Terceiro

infrator aos locais de trabalho das Companhias e às ferramentas de

tecnologiadainformação(TI).

Senasapuraçõesforemdiagnosticadoscomportamentosque,maisdoque

descumprimento das Políticas Internas, possam configurar ilícitos

administrativos e/ou criminais, nos termos da legislação aplicável, a Alta

Administração deve deliberar sobre as providências legais cabíveis (por

exemplo,comunicaçãoàsautoridadescompetentes,lavraturadeboletimde

ocorrênciaetc.).

ConsideraçõesFinaisaoCódigo

Cada colaborador é responsável por fiscalizar ativamente o cumprimento

destaPolíticaInternaedenunciarqualquerviolaçãoaelaquechegueaoseu

conhecimento. As Companhias incentivam os colaboradores a se

manifestaremparaquesejapossívelevitarviolaçõesàsPolíticasInternaseà

legislação, bem como para que seja viável a interrupção imediata de

eventuaisirregularidades,protegendoonegócio,oscolaboradorese
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conservandoasCompanhias,demodoapromoverumfuturosustentável.

Quantoàssuspeitasdefraudeecorrupção,asCompanhiasentendemqueé

dever dos colaboradores o reporte via Canal de Ética, gerido pela áreade

Governança,RiscoseConformidade.



POLÍTICA
ANTICORRUPÇÃO



diretrizes internas de conduta e metodologias de adesão, fiscalização,

monitoramento, treinamento e apuração de infrações relativas às Normas

Anticorrupção.

RegrasdeConduta

As Companhias, os colaboradores e os Terceiros em nenhuma hipótese

podemprometer,ofereceroudar,diretaouindiretamente,qualquertipode

vantagemindevidaaAgentePúblico,ouaqualquerpessoarelacionadaao

mesmo, que seja capaz de exercer influência sobre suas decisões na

qualidadedegestoroficial,aindaquenãoseexijae/ounãosejarealizada

qualquer contrapartida por parte deste em razão da vantagem indevida

recebida.

É considerado “Agente Público” todo aquele que exerce, ainda que

transitoriamenteousemremuneração,poreleição,nomeação,designação,

contrataçãoou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato,

cargo, emprego ou função em órgãos da administração direta, indireta,

autárquicaoufundacionaldequalquerdospoderesdaunião,dosestados,

dodistritofederal,dosmunicípios,deterritório,deempresaincorporadaao

patrimôniopúblicooudeentidadeparacujacriaçãooucusteiooeráriohaja

concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do

patrimônio ou da receita anual. Isso engloba qualquer servidor público

concursado,eleitoouemcargo decomissão,mastambémfuncionáriosde

empresaspúblicas,sociedadesdeeconomiamista,autarquias,fundações
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Introdução

As Companhias têmumcompromissocomocombateaatosdecorrupção, 

quetrazemefeitosnefastosparaasociedadecomoumtodo.

As Companhias e seus colaboradores devem respeitar as regras

anticorrupção previstas nos compromissos internacionais assumidos pelo

Brasil,naslegislaçõesaplicáveis,especialmente,masnãoselimitandoàLei

nº 12.846/13, Lei nº 8.666/93, Código Penal e Decreto nº 8.420/15

(“LegislaçãoAnticorrupção”),enestaPolíticaAnticorrupçãoque,juntamente

com a Legislação Anticorrupção, são doravante designadas “Normas

Anticorrupção”, sob pena de aplicação de medidas disciplinares e de

medidaslegaiscabíveis.

Ostermoseexpressõesaquiutilizadosenãodefinidosterãoossignificadosa 

elesatribuídosnoCódigodeCondutaeÉtica.

EstaPolíticaAnticorrupçãoéaplicávelparaasCompanhias,Colaboradorese 

Terceiros.

Objetivo

Oobjetivodosprocedimentosdisciplinadosnestapolíticaéestabelecer

PolíticaAnticorrupção



públicas,cartórioseempresascomcontratosdeparceriapúblico-privada.

As Companhias entendem que vantagem indevida é qualquer tipo de

pagamento,doação,remuneração,presente,hospitalidade,entretenimento

ou favorecimento, não admitido legalmente e que possa, mesmo que

indiretamente, enviesar ou estimular o desvio de comportamento de um

AgentePúblico.

PráticasProibidas

AsCompanhiasproíbemapráticadasseguintescondutasporColaboradores

e Terceiros, sem prejuízo de outras condutas que, embora não estejam

listadas abaixo,também possam configurar o oferecimento de vantagem

indevidaaAgentesPúblicos:

I. pagamentodepropinas esubornos paraobtençãodequalquer

tipodevantagem,mesmoqueacontrapartidaobjetivadasejalegítimaeo

pagamentosejadestinadoàfacilitaçãodeumserviçopúblico;

II. oferecimentodequalquer tipo devantagem ou facilitaçãoque

possa ser ligada às Companhias, como, por exemplo, “caixinhas” ou

“gorjetas”,mesmoqueapráticasejahabitualepareçacomum;

III.pagamentodedespesasdeviagensdecortesia,dehospitalidade 

oudeentretenimento,àssuasprópriasexpensasoudasCompanhias,exceto

quando devidamente justificada a legitimidadee licitude do pagamento, 

bemcomoobservadososprocedimentosespecíficosprevistosnestapolítica;

IV.pagamentosoureembolsosdedespesasrelacionadasaAgentes

Públicos, salvo quando legalmente exigíveis emdecorrência da prestação

regular de serviços públicos, respeitadas as alçadas decisórias definidas

pelasCompanhiaseosprocedimentosespecíficosprevistosnestapolítica;

V.distribuiçãodebrindes,presenteselembranças,mesmodebaixo

valorpelasCompanhias,colaboradoreseTerceiros.AsCompanhiaspoderão,

contudo,institucionalmente, oferecerprodutos e lembrançasda empresa,

sem valor comercial, no contexto de suas iniciativas de promoção e

marketing;

VI.empréstimodebensmóveisouimóveis,valoresouprestaçãode

qualquertipodefavorecimentoouvantagemfinanceira,sejanocontextodas

atividadesinstitucionaisdaempresa,sejaemsuavidaparticular,respeitados

oscírculosfamiliaresedeamizades.

AsCompanhias,oscolaboradoreseosTerceirosnãocriarãoqualqueróbiceà

fiscalização e investigação por parte de Agente Público quanto às suas

atividadesempresariais.
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PolíticadeRegistroseControlesContábeis

AsCompanhiaspossuemprocedimentosrígidosparaoregistrocontábil,sob

o controle e supervisão do setor financeiro, de modo a possibilitar a

identificação de desvios, assim como práticas ilícitas, que podem ser

disfarçadas contabilmente em pagamentos legítimos. O controle e a

aprovaçãodepagamentosestãoestabelecidosnaPolíticadeDelegaçãode

Autoridade(“DoA”).

Os pagamentos ordinários devem ser realizados por meio de internet

banking, sujeito a regras de alçada para aprovação definidas pelo setor

financeiro.Taispagamentossãofeitoscombasenocadastrodisponibilizado

naformadasregrasdecadastrodecontrapartes,emqueháconciliaçãodas

contasbancáriasinformadaspelacontrapartenoseucadastro.

As Companhias poderão realizarpagamentos emmoeda correnteapenas 

parasituaçõesexcepcionaisedepequenamonta.

Os registros e controles contábeis das Companhias são anualmente

auditadosporperitosexternoscontratadosnaformadalegislaçãoaplicável,

comointuitodeconferirumgraumaiordetransparênciaeconfiabilidadeàs

informaçõesconstantesnosregistroscontábeis.

AdesãoàsNormasAnticorrupção

Todos os colaboradores, em qualquer grau ou nível hierárquico, devem

aderiràsPolíticasInternaspormeiodoTermodeAdesão,oqualcontarácom

declaraçãodeciência das Normas Anticorrupção,concordandoque deverá

ser considerada obrigação de cada um manter-se sempre atualizado com

relaçãoaeventuaismudançasnestesentido.

Os Termos de Adesão firmados por colaboradores, devem ser mantidos

durante todoo prazode relacionamentoprofissional como Colaboradore

por período adicional de no mínimo, 5 (cinco) anos, contados da data de

desligamentodoColaborador,porqualquermotivo.

Quando for negocialmente viável, a declaração de aderência às Normas

AnticorrupçãotambémdeveráserexpressamenteprestadapelosTerceirose

contrapartesdasCompanhiaspormeiodecláusulacontratualespecífica.

Semprequehouvermudançassubstanciaisnasregrasdecondutadescritase

elencadas na presente Política Anticorrupção, deverá ser realizado novo

processodeadesãoàsregrasvigentes,nãopodendoeventuaisatualizações

serviremdeescusaparasuainobservância.

Odesconhecimentodedeterminadalei ounormanãopoderáseralegado

parajustificarinfraçõesàsPolíticasInternas.Assim,éderesponsabilidadede

todos conhecer e assegurar o cumprimento das leis e regras vigentes e

aplicáveis às atividades profissionais que desempenhem, apresentando

condutasalinhadascomosmaiselevadospatamaresdeintegridade.
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Asupervisão,monitoramentodeadesãoefiscalizaçãodocumprimentodas

NormasAnticorrupçãocabeaosintegrantesdaÁreadeGovernança,Riscose

ConformidadeedaAltaAdministração.Semprejuízo,éderesponsabilidade

decadacolaboradorzelarativamentepelafiscalizaçãoefielcumprimento

dasPolíticasInternas.

ComunicaçãoInternaeTreinamento

A Política Anticorrupção deve ser de conhecimento de todos os

colaboradores, bem como de todos os Terceiros. Para isso, a Política

Anticorrupçãodevesercirculadadeformaperiódicaeficarádisponívelpara

consultanositedasCompanhias.

OscolaboradoreseosTerceirosdevemrecebertreinamentoperiódicosobre

as Políticas Internas e Normas Anticorrupção.Os treinamentos devem ser

realizados, pessoalmente ou por meio informatizado, com periodicidade

mínimaanual.

A área de Governança, Riscos e Conformidade poderá determinar o

agendamentodetreinamentosespecíficosouemperiodicidademenorpara

setores-chavedasCompanhias.

Nesse contexto, serão realizados treinamentos: (I) gerais, que devem ser

ministrados para todos os Colaboradores, ilustrando o programa de

Compliance, o Código de Ética e a legislação em vigor; e (II) específicos,

ministrados para os setores que possuem mais interações com o público

externopúblicoouprivado.

Aparticipaçãodoscolaboradoresemtreinamentoséobrigatóriaedeveser 

consideradaparafinsdeprogressãointernadecarreira.

Os treinamentos devem ser ministrados e controlados pela área de

Governança, Riscos e Conformidade, que manterá arquivos e registros

detalhadossobreostreinamentos.

TodonovocolaboradordasCompanhias receberáumtreinamentosobreas

Políticas Internas e Normas de Anticorrupção, onde são apresentados os

principaisaspectosepolíticasdasCompanhias, incluídosnoplanejamento

doprogramadeintegração,quedeveráseragendadopelosetordeRecursos

Humanos.

As Companhias acreditam que o aprendizado contínuo dos colaboradores

eleva o nível de conhecimento da equipe e agrega valor a elas, sendo

encorajadas à participação em treinamentos internos e externos e/ou

certificaçõesexigidaspelasregulamentaçõesvigentes.
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CanaldeÉtica

As Companhias estão comprometidas com os mais altos padrões de

integridade, ética e conformidade relacionadas às Normas Anticorrupção.

Paratanto,asCompanhiasencorajamoscolaboradores,Terceiroseopúblico,

queemgeral,comuniquemaáreadeGovernança,RiscoseConformidade

imediatamente, acerca de qualquer conduta ou situação que, de boa-fé,

acreditem ser conflitante com as Políticas Internas, com as Normas

Anticorrupção,ou que constituauma irregularidadequeviole a legislação

vigente. Quanto às suspeitas de fraude e corrupção, as Companhias

entendemqueédeverdoscolaboradores,reportarocorrências,viaCanalde

Ética,gerenciadopelaáreadeGovernança,RiscoseConformidade.

Ascomunicaçõesinternaspoderãoserfeitaspeloscanaisabaixo,acritériodo

relator,eserãodirecionadasdeacordocomoconteúdo.Ascomunicaçõesao

CanaldeÉticapoderãoserfeitasdeformaanônimaouidentificada.

A área de Governança, Riscos e Conformidade é responsável pelos

procedimentos internos de apuração de denúncias recebidas no Canal de

Ética.

É terminantemente proibida qualquer forma de punição, retaliação ou

constrangimento a colaboradores, Terceiros ou membros do público em

geral que realizem comunicações de boa-fé por meio dos canais de

comunicação.

ApuraçãodeIrregularidades

Semprequehouverasuspeitadeirregularidadesquantoaocumprimento

dasNormasAnticorrupção,sejaoriundadoscanaisdecomunicaçãointernos

oudecorrentedoregularepermanentesistemademonitoramento,deverá

serrealizadoprocedimentointernodeapuração.

O procedimento será sigiloso e deverá ser conduzido pela área de

Governança, Riscos e Conformidade que poderá requerer o apoio nas

investigaçõesdeColaboradorese,eventualmente,contarcomosuportede

assessoriaexterna.

Aapuraçãoconsistenolevantamentodeinformaçõespormeiode:(I)análise
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de documentos, notícias, relato de denúncias e outras formas lícitas; (II)

entrevistasequestionamentosdecolaboradoreseterceiros;(III)análisesde

despesas; (IV) acesso a mensagens corporativas, via e-mail, canais de

comunicação interna ou transmissão de dados móveis; (V) observação de

imagensdevídeofornecidaspelascâmerasinstaladasnasáreascomunsdas

Companhias; e (VI) comparação de comportamentos e demais meios

investigativos aptos a identificar o descumprimento das Normas

Anticorrupção.

ConclusãodasApuraçõeseMedidasDisciplinares

Encerradas as apurações, a área de Governança, Riscos e Conformidade

elaborará relatório das diligências efetuadas, aconselhará as medidas

remediadoras e a aplicação de penalidades, sempre que aplicável, e o

submeteráàAltaAdministraçãoparadeliberaçãodasprovidênciascabíveis.

CasosejamdiagnosticadasirregularidadesquantoàsNormasAnticorrupção

eexista indicaçãoda (s) pessoa (s) responsável (eis) pela irregularidade, a

Alta Administração deve deliberar sobre as penalidades que devem ser

impostas. O relatório elaborado pela área de Governança, Riscos e

Conformidadedeveserarquivadopor,nomínimo,5(cinco)anos.

IlícitosAdministrativoseCriminais

Senasapuraçõesforemdiagnosticadoscomportamentosque,maisdoque

descumprimento da Política Anticorrupção, possam configurar ilícitos

administrativos e/oucriminais, nos termos da Legislação Anticorrupção,o

ComitêExecutivodeverádeliberarsobreasprovidênciaslegaiscabíveis.

RelaçãocomTerceiroseContrapartes

Os Terceiros desempenham um papel fundamental nos negócios das

Companhias e espera-se que atuem com ética e em consonância com os

princípiosevalorescontidosnasPolíticasInternas.

AsCompanhiasexigemqueosTerceirosobservemaindaoatendimentode

todososrequisitoslegaiscomrelaçãoaomeioambiente,segurança,saúdee

responsabilidade social, principalmente com relação a não utilização do

trabalhoforçado,análogoaoescravo,compulsórioeinfantil.

Todaa relação com Terceiros e contrapartes deve ser precedida de análise

reputacional com objetivo de identificar o grau de exposição a atos de

corrupção, conforme procedimento descrito nas regras de cadastro de

contrapartes.

AsCompanhiasadotamumprocedimentodecadastrodenovascontrapartes

pormeiode: (I) identificaçãodoTerceiro;(II) avaliaçãoderiscosoferecidos

peloTerceiro,incluindoriscosreputacionaisedecorrupção;e(III)tomadade

decisãosobreoestabelecimentoouamanutençãoderelaçãocomercialcom
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oTerceiro,deacordocomoprocessodeCadastrodeContrapartes(KYC).

As Companhias incluem cláusulas anticorrupção em seus instrumentos

contratuais,que,quandoaplicáveis,prescreverãoodireitoaelasdeauditar

ascontasedespesas relativasaoescopocontratualespecífico.Sempreque

possível, os Terceiros e contrapartes deverão aderir a presente Política

Interna,nostermosdaseçãoAdesãoàsNormasAnticorrupção.

Caso as Companhias se engajem em um procedimento de fusão ou

aquisição (M&A), envidará todos os seus esforços para adotar os

procedimentos de diligência necessários para mitigar riscos inerentes ao

processo,emespecialaquelesreferentesaosriscosanticorrupção.

Os colaboradores têm a obrigação de reportar quaisquer pedidos de

favorecimentoindevidofeitosporTerceiroscomrelaçãoaoprocedimentode

contratação.

AsCompanhiaseoscolaboradoresnãoadmitirãoqueTerceiros,agindoem

benefíciodasCompanhiasouemconexãocomsuasatividadesempresariais

atuememdesacordocomapresentePolíticaAnticorrupção,sejaproibindo

expressamente as condutas acima descritas e enumeradas, seja pela

supervisãodesuasatividades,semprequepossível.

PoderPúblico

Visandoconstruirrelacionamentosdelongoprazo,baseadosnaboa-féena

confiança, o relacionamento das Companhias com os agentes do poder

públicodeverápautar-sesemprenosseguintespadrões:

• em interações presenciais com integrantes do poder público, os

colaboradoresdevem,nomínimo,estaremduplas,preferencialmente

acompanhados por um dos membros do setor institucional das

Companhias,daáreadeGovernança,RiscoseConformidadeouumdos

membrosdaAltaAdministração;

• quando o contato com autoridades públicas envolver discussão de

assuntosdeinteressedeempresasdaregiãooudasuaáreadeatuação,

deveseravaliadaaconveniênciadeserealizarainteraçãoemconjunto

com representantes de empresas da região ou da mesma área de

atuaçãodasCompanhias;

• devemserelaboradosedivulgados,pelo setor Institucional, atodoo

público interno interessado, relatórios de ações institucionais que

apresentem as pautas discutidas em encontros e reuniões entre

representantes das Companhias e autoridades públicas,

demonstrandoatransparêncianasrelaçõespúblico-privadas;

• não oferecer, no âmbito das relações profissionais, presentes,

hospitalidade e/ou entretenimento, respeitadas as disposições

previstasnasregrascontidasnaseçãoDespesascomPresentes,
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HospitalidadeeEntretenimentoabaixo;e

• não oferecergratificaçãoemdinheiro, ou equivalenteadinheiro, 

independentementedovalor.

DespesascomPresentes,HospitalidadeeEntretenimento

Introdução

Casoqualquerformadepresente,hospitalidade,refeição,brinde,lembrança

ou entretenimento (“Cortesias”) crie ou potencialmente possa criar a

expectativadeumbenefício indevido emtroca,épossível queessaoferta

sejacaracterizadapelasautoridadescomocrimedesuborno.

ApolíticadetolerânciazerodasCompanhiasparaosubornoeacorrupção,

sejapúblicaouprivada,limitaaofertaourecebimentodeCortesias,jáque

podem influenciar indevidamenteoresultadodeumatransaçãocomercial,

relacionamentocomfornecedores,prestadores de serviços ou autoridades

públicas.

CortesiasnoRelacionamentocomoPúblicoemGeral

As Companhias estabelecem, como regra geral, para fins de limitação do

recebimento e/ou oferecimento de Cortesias, o valor em reais

correspondenteaUSD$100.00(cemdólaresnorte-americanos)porpessoa.

Os colaboradores somente podem oferecerou receberCortesia, cujovalor

ultrapasse o limite acima, mediante a obtenção de prévia e expressa

autorização,porescrito,daáreadeGovernança,RiscoseConformidade.Em

situaçõesexcepcionaisemquenãosejapossívelobterapréviaautorização

para o recebimento e/ou oferecimento de Cortesias, o colaborador deve

realizar logo após o ato, a comunicação a área de Governança, Riscos e

Conformidadeecontabilizaçãoconformedispostoabaixo.

CortesiasnoRelacionamentocomAutoridadesPúblicas

AsCompanhiasadotamumapolíticamaisrestritivanorelacionamentocom

autoridadespúblicas.Assim,comoregrageral,aúnicaCortesiaquepoderá

ser oferecida é refeição, em valor igual ou inferior ao correspondente em

reais a USD$ 60.00 (sessenta dólares norte-americanos) por pessoa,

devendoserobservadasas seguintes condições: (I) arefeiçãoserásempre

oferecidaúnicaeexclusivamentenocontextodenegóciosdasCompanhiase

em local próximo às suas instalações; (II) não poderá incluir bebidas

alcoólicas; (III) não poderá ser oferecida mais de 6 (seis) vezes por ano à

mesmaautoridade;e(IV)ofornecimentodasrefeiçõesdeveráserregistrado

incluindominimamenteadescriçãodaCortesiaoferecidaedaspessoasque

a receberam e os registros arquivados pela área de Governança, Riscos e

Conformidade.

Ooferecimentode: (I) refeiçõesemvalor superiorao limite acima;ou (II) 

qualqueroutramodalidadedeCortesiaparaautoridadespúblicas,
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independentemente do valor, requer a obtenção de prévia e expressa

autorização,porescrito,daáreadeGovernança,RiscoseConformidade.Em

situaçõesexcepcionaisemquenãosejapossívelobterapréviaautorização

paraooferecimentoderefeições,oColaboradordeverealizarlogoapósoato

a comunicação a área de Governança, Riscos e Conformidade e

contabilizaçãoconformedispostoabaixo.

ContabilizaçãoeControle

Cortesias emvalores superiores ao limite imposto pelas Companhias que

venham a ser oferecidas devem ser devidamente contabilizadas e os

colaboradoresresponsáveisdevemenviarparaáreadeGovernança,Riscose

Conformidadecópiadosrecibosquediscriminemtodososvaloresgastos.A

prestaçãodecontasdeveconterinformaçõescomoonomedosfavorecidose

razõesparaooferecimento.

PatrocínioeDoações

O patrocínio de iniciativas inovadoras pode trazer grande retorno para as

Companhias, contudo, as mesmas prezam pela integridade de seus

negóciose,poressarazão,estãoatentasaohistóricodaquelesquereceberão

seusuporte,patrocíniosoudoações.

As propostas de doações ou patrocínios devem ser solicitadas pelo

colaborador interessado e serão submetidas aos procedimentos descritos

nasregrasdecadastrodecontraparteseàanálisepelaáreadeGovernança,

Riscos e Conformidade. O Conselho de Administração, no caso do Porto

SudestedoBrasil S.A.ouoComitêdeInvestimento,nocasodaMineração

MorrodoIpê,conformedefinidonaPolíticadeDelegaçãodeAutoridadesde

cada Companhia, em última instância, tomará sua decisão acerca da

autorizaçãoparaopagamentoou contribuição,tendoporbaseparecerda

áreadeGovernança,RiscoseConformidadesobreotema.

Umavezaprovadasaspropostasdedoaçãooupatrocínio,obeneficiáriodeve 

prestarcontasdocorretousodosrecursosrecebidos.

Oinstrumentodecompromissoqueformalizaropatrocíniooudoaçãopelas

Companhias deverá dispor sobre a obrigatoriedade de comprometimento

dobeneficiáriocomacorretaaplicaçãodosrecursos,sobpenadedevolução

integral do valor e aplicação de sanções em caso de descumprimento do

compromisso.

ConcorrenteseLeiAntitruste

OrelacionamentodasCompanhiascomseusconcorrentesserápautadona

adoçãodepráticasconcorrenciaiséticaseleaisenaestritaobservânciadalei,

sendoproibidoocomportamentopredatóriooudesonesto.AsCompanhias

estão comprometidas em conduzir seus negócios de maneira aberta,

dinâmica,vigorosaecompetitiva.

ApesardosdiversosinteressescomerciaisdasCompanhiaspropiciaremo
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contatocomconcorrentesnosmercadoseindústriasemqueoperam,seus

colaboradores são obrigados a tomar decisões comerciais de forma

independente.

Emgeral,asleisantitrustesproíbemacordosouaçõesquepossamrestringir

o comércioou reduzir a concorrência.As violações incluem firmaracordos

entre concorrentes para fixar ou controlar preços ou manipular licitações;

boicotar terceiros ou clientes; alocar produtos, territórios ou mercados;

limitar a produção ou venda de produtos ou serviços ou a troca de

informações comercialmente confidenciais. As leis se aplicam às

comunicaçõesformaiseinformaiseoscolaboradoresnãopoderãoagirem

violaçãoaqualquerlei.

Seocolaboradorestiverenvolvidoematividadesdeassociaçõesdeclasseou

em outras situações que envolvam a comunicação informal entre

concorrentes,clientes,parceirosdenegóciosoufornecedores,énecessário

redobraraatençãoàsexigênciaslegais.Nessecontexto,nãodeveserfeitaa

discussão de preços, política de preços, termos e condições e questões

similarescomconcorrentes.

Seumconcorrenteiniciardiscussõesimprópriasemrelaçãoaessestemas,o

colaboradordeveráseretirardaconversaereportaroocorridoparaáreade

Governança,RiscoseConformidade.

CombateàLavagemdeDinheiro

A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual indivíduos ou entidades

tentam ocultar recursos ilícitos ou fazer com que esses recursos pareçam

legítimos.AsCompanhiasnãotolerarão,facilitarãoouapoiarãopráticasde

lavagemdedinheiro.

Nenhuma relação contratual poderá ser celebrada com qualquer cliente 

antesdestepassarpeloprocessodeverificaçãodecontrapartes.

Todosconcordamestarcomprometidos comasseguintes obrigações,cujas 

eventuaisviolaçõesdevemserimediatamentereportadas:

(1)IntegridadedoCliente–reportarqualquersituaçãoquedeponhacontraa 

integridadedocliente;

(2)IrregularidadesdePagamento:

• pagamentos efetuadosemmoedas que não aquela discriminadana 

notafiscal;

• tentativasdepagamentodequantias grandesemdinheiro ou 

equivalente,emvezdetransferênciabancária;

• pagamentosfeitosporouparaquemnãoépartedocontrato;

• pagamentosdecorrentesoudestinadosaumacontadiferentedaquela
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dorelacionamentocomercialcadastradadocliente;

• pedidosoutentativasdepagamentodenotafiscalporvárioscheques 

ousaques;

• pedidosdepagamentoexcessivo;e

• qualqueroutromeiodepagamentodemaneiranãousual.

SançõeseRestriçõesComerciais

Países, agências e organizações não governamentais impõem

regularmente, sanções e restrições ao comércio internacional com

determinados países, entidades e indivíduos. Tais informações serão

divulgadas aos colaboradores via canal de comunicação das Companhias,

semprejuízodeoutrasquevenhamaserinformadasdetemposemtempos.

As Companhias estão proibidas de realizar negócios e seus colaboradores

não podem agir ou se omitir de agir, em violação a qualquer dessas

restrições.Édesumaimportânciaquetais imposiçõesnãosejamvioladas,

dadaàgravidadedassançõesquepodemengendrarmultas,revogaçãode

licençaseprisãodeindivíduos.

Caso haja alguma dúvida se o país, entidade ou indivíduo aonde ou com

quemsepretendefazernegóciossofrealgumaespéciederestriçãoou

sanção, a imprecisão deverá ser esclarecida diretamente coma áreade 

Governança,RiscoseConformidade.

Revisão

EstaPolíticaAnticorrupçãodeveserobjetoderevisãoperiódica,nomínimo

anual, a fim de maximizar a efetividade dos mecanismos e controles

internos, bem como para contemplar eventuais alterações da legislação e

regulamentaçãoeboaspráticasdemercado.
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ANEXOS



AnexoI.TermodeAdesãoàsPolíticasInternasdasCompanhias

Declaropormeiodesteque:

(I) recebi nesta data a versão atualizada do documento que contém as

políticasinternasdoPortoSudesteedaMineraçãoMorrodoIpê,datadode

[==], oqualcontemplaasseguintespolíticas:(I)códigodecondutaeética;

e(II)políticaanticorrupção;

(II)liintegralmente,esclarecieventuaisdúvidaseentendiseuconteúdo;

(III)manifestominhaadesãoirrestritaàsPolíticasInternas,obrigando-mea 

cumprirezelarparaquesejamcumpridastodasassuasdisposições;

(IV) estou ciente que o descumprimento das disposições das Políticas

Internas constitui infração grave no desempenho de minhas funções,

podendoacarretar,deformadesdejáreconhecidapormimcomojustificada,

ações disciplinares, incluindo advertência, suspensão, término do vínculo

empregatícioourescisãodocontratodeprestaçãodeserviçosoudocontrato

que mevincula aoPortoSudeste ou àMineração Morro do Ipê, conforme

aplicável;

(V) estou ciente que o descumprimento das disposições das Políticas

Internas pode me sujeitar a responsabilização nas esferas administrativa,

civilecriminal,conformeaplicável;

(VI)tenhoplenaciênciadequeasPolíticasInternastêmopropósitoapenas

de complementar a legislação e regulamentação (“Leis Aplicáveis”), não

prevalecendo sobre as Leis Aplicáveis, as quais deverão ser por mim

observadasecumpridas;

(VII) as Políticas Internas devem ser interpretadas de forma conjunta e

sistemáticaentresi,eaanulaçãoouinvalidadedequalquerdisposiçãodas

Políticas Internas não implica na anulação ou invalidade das demais

disposiçõesdasPolíticasInternas,asquaiscontinuarãoemplenovigorpara

osfinsàquesedestinam;

(VIII) na datadeassinatura deste termodeadesão,não existemsituações

e/ou não tenho conhecimento de quaisquer situações que possam ser

enquadradas como infrações ou conflitos de interesse emrelaçãoà ou de

acordocomasPolíticasInternas;

(IX)mecomprometoainformarqualquersituação,efetivaouempotencial,

que possa fazer com que qualquer declaração por mim prestada nas

condiçõesdesteTermodeAdesãosetornefalsa,incorretaouincompletaou

quepossa,dealgumaforma,oferecerriscoaoPortoSudesteouàMineração

MorrodoIpê,comoaplicável;
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(X) me comprometo a observar e cumprir as obrigações de sigilo e

confidencialidade assumidas nas Políticas Internas, em especial na seção

relativaaosigilo das InformaçõesConfidenciais,peloprazomínimode10

(dez)anoscontadosapartirdadatademeuefetivodesligamentooutérmino

demeurelacionamentocomaoPortoSudesteoucomaMineraçãoMorrodo

Ipê,comoaplicável,porqualquermotivo;

(XI)tiveaoportunidade,nestadata,desanareventuaisdúvidasesolicitaros 

esclarecimentosquejulgueinecessários;e

(XII) tenho ciência de que quaisquer futuras dúvidas, esclarecimentos,

denúncias ou reclamações em relação às Políticas Internas deverão ser

dirigidosourealizadospessoalmenteaosprofissionaisqueintegramaárea

de Governança, Riscos e Conformidade ou encaminhados pelos canais

abaixo:

Nome:

Cargo:

Data:

/ /

Estado:

Assinatura

PortoSudeste

Website: www.canalconfidencial.com.br/psbmmi

Telefone: 0800 8820411

Mineração Morro do Ipê

Website: www.canalconfidencial.com.br/psbmmi

Telefone: 0800 8820411

http://www.canalconfidencial.com.br/psbmmi
http://www.canalconfidencial.com.br/psbmmi
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Paramais informações,acesse:

www.canalconfidencial.com.br/psbmmi

Telefone:0800 8820411

Versãoaprovada peloConselhodeAdministraçãoem23/06/2020

http://www.canalconfidencial.com.br/psbmmi
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