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Abrangência

Esta Política aplica-se à Alpargatas S.A. (“Alpargatas” ou “Companhia”), seus administradores e
colaboradores bem como a terceiros que eventualmente venham a ser contratados pela Alpargatas
para o exercício das atividades aqui referidas. Todas essas pessoas, independentemente de nível
hierárquico e função exercida, deverão obrigatoriamente aderir formalmente à presente Política, bem
como disseminá-la e respeitar as exigências estabelecidas neste documento.
Objetivo
Em cumprimento às boas práticas de governança corporativa, a Alpargatas disponibiliza um canal aos
seus administradores, colaboradores, prestadores de serviço, fornecedores e ao público em geral
para denunciar atitudes e atividades antiéticas ou qualquer conduta que viole as diretrizes expostas
no Código de Conduta e Ética da Alpargatas e nas políticas internas a este relacionadas. O objetivo
desta Política é estabelecer diretrizes para a recepção, investigação e tratamento das Denúncias
recebidas por meio dos canais de denúncias disponibilizados pela Alpargatas.
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Descrição
1.

DEFINIÇÕES

1.1. DENÚNCIA: Comunicação de prática ou suspeita de prática de infração aos princípios e
compromissos do Código de Conduta e Ética da Alpargatas, aos mecanismos de integridade, bem
como às leis, políticas, normativos e procedimentos internos e às obrigações legais aplicáveis à
Alpargatas.
2.

DESCRIÇÃO DA POLÍTICA

2.1. CANAL DE DENÚNCIAS – ALPAESCUTA
A Companhia dispõe de um canal específico para recebimento de Denúncias: o AlpaEscuta – por
meio do número de telefone 0800 770 7791 ou por meio da web, no www.alpaescuta.com. O
AlpaEscuta é uma ferramenta independente e imparcial, operada por um prestador de serviços de
renome internacional, que assegurará a confidencialidade das informações e denúncias recebidas.
Esse canal também está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros. Manifestações
anônimas também serão recebidas.
As
Denúncias
poderão
ainda
comissaodeetica@alpargatas.com.br.

ser

relatadas

por

meio

do

e-mail:

2.2. RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS
A presente Política aplica-se ao recebimento de Denúncias e situações com indícios de ilicitude de
qualquer natureza, relacionados às atividades da Alpargatas.
Alguns exemplos de práticas que podem constituir uma Denúncia ou indício de ilicitude: (i)
inobservância dos dispositivos legais e dos normativos internos que regulam as atividades da
Alpargatas; (ii) atos ou omissões que coloquem em risco a continuidade dos negócios; (iii) fraudes
(inclusive eletrônicas), furto, desvio de mercadorias ou desvio financeiro; (iv) conflito de
interesses; (v) vazamento de informações; (vi) corrupção, suborno, contabilização irregular; (vii)
utilização indevida de recursos fornecidos pela Alpargatas; (viii) assédio (moral e sexual),
discriminação, entre outros.
Uma vez recebidas, as Denúncias são analisadas, primeiramente, pelo prestador de serviços que
opera o canal de denúncias. Após essa primeira avaliação, as Denúncias são encaminhadas para
a área de Compliance da Companhia, que pode envolver a Auditoria Interna caso necessitem de
investigação. Por fim, a área de Auditoria Interna, com base no resultado da apuração da
Denúncia, poderá encaminhar o caso para a Comissão de Ética, conforme a gravidade da situação,
ou para as demais Diretorias para que sejam tomadas as providências cabíveis.
Com a divulgação desta Política, a Companhia encoraja todos os administradores, colaboradores
e terceiros a comunicarem quaisquer indícios ou evidências da existência das situações descritas
acima.
2.3. COMISSÃO DE ÉTICA
Cabe à Comissão de Ética: (i) avaliar eventuais violações encaminhadas pela Auditoria Interna,
inclusive aquelas relatadas por meio do AlpaEscuta ou por qualquer outro meio, e (ii) definir,
conforme o caso, as devidas sanções, observando o disposto na Política de Gestão de
Consequências e Medidas Disciplinares da Companhia e no Procedimento Interno de Medida
Disciplinar, exceto em casos envolvendo membros da própria Comissão de Ética, da Diretoria ou
do Conselho de Administração, os quais serão analisados pelo Conselho de Administração da
Companhia, com a abstenção de eventuais membros conflitados.
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Descrição
Os administradores, membros da Comissão de Ética e colaboradores devem informar à área de
Recursos Humanos a existência de quaisquer conflitos de interesse efetivos ou potenciais que
possam ter.
2.4. DENÚNCIAS DE ADMINISTRADORES E/OU COLABORADORES
O administrador e/ou colaborador que tomar conhecimento de fatos ou indícios que se enquadrem
em qualquer das situações descritas no item 2.2 deve reportar suas preocupações à Comissão de
Ética ou ao canal AlpaEscuta, inclusive se cometida por terceiros que prestem serviços à
Alpargatas.
As comunicações referentes a Denúncias devem vir acompanhadas do maior número de
informações possíveis, tais como: (i) descrição objetiva e imparcial do fato; (ii) onde e quando a
violação aconteceu ou está acontecendo; (iii) quem são as pessoas envolvidas e organizações
envolvidas; e (iv) documentação que auxilie na avaliação do caso e encaminhamento de eventuais
ações. Denúncias ou acusações sem fundamentação consistentes serão desconsideradas.
2.5. DENÚNCIAS DE TERCEIROS
Qualquer pessoa que se relacione com a Companhia e que tenha conhecimento de fatos ou indícios
que se enquadrem em qualquer das situações descritas no item 2.2 deve informar à Alpargatas
suas preocupações através dos meios de comunicação aqui relacionados.
2.6. REPORTE DAS DENÚNCIAS
Trimestralmente e extraordinariamente, o Gerente de Auditoria Interna informará ao Comitê de
Auditoria Interna e à Comissão de Ética o resultado das investigações das Denúncias recebidas
pelos canais de denúncias da Companhia.
2.7. GUARDA DAS DENÚNCIAS
A área de Compliance é responsável por manter em arquivo as Denúncias recebidas e as
respectivas providências adotadas.
2.8.

NÃO RETALIAÇÃO A DENUNCIANTES
A Alpargatas está comprometida em proteger de retaliação qualquer pessoa que, agindo de boafé, tenha feito uma Denúncia ou esteja auxiliando em uma investigação, incluindo, mas não se
limitando a: suspensão, assédio, ameaças, intimidação, coação, perda de benefícios, demissão ou
qualquer outra forma de discriminação ou punição.
A Alpargatas condena veementemente qualquer forma de retaliação contra os denunciantes.
Pessoas que acreditem ter sido vítimas de qualquer forma de retaliação ou tiverem dúvidas sobre
isso, devem reportá-las ao seu gestor, à área de Compliance, a um dos membros da Comissão de
Ética, à área de Recursos Humanos, à Área Jurídica, ou fazer uma Denúncia por meio do
AlpaEscuta. Denúncias de retaliação também serão analisadas e investigadas, sendo que qualquer
ato de retaliação ou perseguição em decorrência de uma Denúncia será considerado uma violação
ao Código de Conduta e Ética da Companhia, sujeito à aplicação de sanções na forma da legislação
aplicável e das normas internas da Alpargatas.
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