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Abrangência

Esta Política aplica-se à Alpargatas S.A. (“Alpargatas” e “Companhia”), seus administradores,
empregados, estagiários e aprendizes. Todas essas pessoas, independentemente de nível hierárquico
e função exercida, deverão obrigatoriamente aderir formalmente a presente Política, bem como
disseminá-la e respeitar as exigências estabelecidas neste documento.
A aplicação desta Política dar-se-á em conjunto com as Regras de Ouro de Segurança do Trabalho da
Companhia e com o Procedimento de Medida Disciplinar.
Objetivo
Esta Política tem como objetivo estabelecer regras e requisitos gerais para a tomada de decisão
envolvendo aplicação de medidas disciplinares.
Aprovações
Nome:
Roberto Cesar Guindalini
Fernando Pereira Gaspar
Julio Maximiano Scudeler Neto

Cargo:
Gerente de Auditoria Interna
Controller
Gerente Relações do Trabalho e Sindicais

Adalberto Fernandes Granjo
Diretor Executivo Jurídico
Ana Marcia Medeiros Rego Dos Diretora Executiva de Recursos Humanos
Santos Lopes
Conselho de Administração em 07.12.2018

Id:
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fgaspar
juliomax
granjo
analopes

Elaboração
Nome:
Mariana França Barbosa

Cargo:
Coordenadora de Riscos e Compliance
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Descrição
1.

DEFINIÇÕES

1.1. CONFLITO DE INTERESSES: Conflito de interesse é configurado quando, por conta de um
interesse próprio ou de terceiro, um administrador ou empregado pode ser influenciado a agir
contra os princípios ou interesses da empresa, tomando uma decisão inapropriada ou deixando
de cumprir alguma de suas responsabilidades profissionais.
1.2. MEDIDA DISCIPLINAR: É a medida aplicada em virtude de infração aos Princípios de Conduta
e Ética, aos mecanismos de integridade, às leis e decretos, às políticas e procedimentos internos
da Alpargatas e às obrigações legais às quais ela está submetida. A medida disciplinar pode ser
aplicada a administradores, empregados, estagiários e aprendizes da empresa.
1.3. DENÚNCIA: Comunicação de prática ou suspeita de prática de infração aos princípios e
compromissos dos Princípios de Conduta e Ética, aos mecanismos de integridade, às leis e às
políticas e procedimentos internos e às obrigações legais às quais está submetida à Alpargatas.
1.4. INFRAÇÃO: Toda ação ou omissão que esteja em desacordo com princípios e compromissos
dos Princípios de Conduta e Ética, com os mecanismos de integridade, com as políticas e
procedimentos internos e com as obrigações legais às quais está submetida a Alpargatas.
2.

PRINCÍPIOS
Os administradores e empregados da Alpargatas devem, dentre outros compromissos previstos
no Princípios de Conduta e Ética e nas políticas e procedimentos internos da Companhia:

3.

i.

Orientar suas decisões e ações pela ética, integridade, transparência, lealdade,
impessoalidade, profissionalismo e eficiência, considerando os interesses da Companhia e de
todos os seus públicos de relacionamento;

ii.

Repudiar toda forma ou tentativa de corrupção, suborno, propina, vantagem pessoal e
tráfico de influência, atuando sem concessões à intervenção de interesses e favorecimentos
particulares, partidários ou pessoais, e estimular que seus colegas, independentemente do
cargo e nível hierárquico, denunciem eventual ocorrência desses atos aos canais adequados;

iii.

Atuar de modo a evitar e impedir situações de conflitos de interesses;

iv.

Guardar sigilo das informações privilegiadas, estratégicas e sigilosas; e

v.

Não se associar a outras empresas que tenham a intenção de manipular preços ou atuar no
mercado utilizando práticas desleais ou anticompetitivas, defendendo as regras de livre
concorrência, independentemente do local de atuação.

DIRETRIZES
i.

É obrigatória a atuação dos administradores e empregados da Companhia em conformidade
com os Princípios de Conduta e Ética, as políticas, os procedimentos e regulamentos da
Alpargatas e com as leis aplicáveis, inclusive aquelas relacionadas à anticorrupção.

ii.

Os administradores e empregados que violarem os Princípios de Conduta e Ética da
Alpargatas, as políticas, os procedimentos e regulamentos internos bem como as leis
aplicáveis estarão sujeitos a medidas disciplinares, que podem ser desde advertências
verbais até a demissão por justa causa, dependendo das circunstâncias. De acordo com a
gravidade do ato, também podem ser aplicáveis punições administrativas, cíveis e criminais.

iii.

Para a aplicação das medidas disciplinares, deve-se observar a gradação da pena e critérios
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para a sua aplicação, conforme previsto no Procedimento de Medida Disciplinar.
3.1. TRATAMENTO DE DENÚNCIAS E DE INFRAÇÕES
A Alpargatas possui sistema de gestão e tratamento de Denúncias e infrações, conforme
descrito na Política de Recepção e Tratamento de Denúncias da Companhia. Esse sistema tem
como objetivo assegurar que todas as ações e condutas em desacordo com os Princípios de
Conduta e Ética e às normas internas e legais sejam regularmente apuradas, que os
administradores, empregados ou terceiros envolvidos sejam responsabilizados, que os danos à
Companhia sejam ressarcidos e que sejam tomadas ações de remediação para mitigar o risco e
evitar novas infrações.
3.2. SIGILO E NÃO RETALIAÇÃO
A Alpargatas assegura total sigilo, confidencialidade e proteção contra eventuais tentativas de
retaliação aos denunciantes, conforme previsto em seus Princípios de Conduta e Ética.
Retaliação a denunciantes, testemunhas ou a qualquer pessoa da empresa deve ser tratada
como uma infração grave.
A Alpargatas assegura:
i.

aos administradores e empregados das comissões processantes respeito aos seus direitos
funcionais durante todo o período de apuração; e

ii.

proteção institucional aos administradores e empregados que trabalhem em todas as etapas
de gestão e tratamento das Denúncias e infrações, a fim de preservar sua independência
institucional e a neutralidade das decisões.

3.3. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DISCIPLINARES
A aplicação das medidas disciplinares deve ocorrer de acordo com a sua natureza e diretrizes
sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, o descumprimento das normas
contidas nos Princípios de Conduta e Ética e nas políticas e procedimentos internos e na
legislação é passível de medidas disciplinares, conforme abaixo:
i.

Advertência verbal;

ii.

Advertência por escrito;

iii.

Suspensão;

iv.

Demissão sem justa causa;

v.

Demissão por justa causa.

A aplicação de qualquer das medidas disciplinares descritas acima será definida pela Comissão
de Ética, de acordo com a gravidade da infração.
Outras medidas poderão ser recomendadas pela Comissão de Ética, que não são consideradas
medidas disciplinares, tais como: treinamento, mudança no processo, alteração de sistema ou
ferramenta de informática, estabelecimento de controles adicionais, encerramento de contrato
com determinado parceiro de negócio, etc. A aplicação de tais medidas deve ser acompanhada
pela área de Riscos e Compliance, a fim de assegurar a sua implementação.
4.

REGRAS DE OURO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
No caso de descumprimento de uma regra de segurança, a aplicação da medida disciplinar deve
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observar a Política de Regra de Ouro de Segurança do Trabalho da Companhia.
5.

CANAIS DE DENÚNCIA
As dúvidas, suspeitas ou evidências de infrações no âmbito desta Política devem ser
reportadas diretamente ao canal específico para recebimento de denúncias o AlpaEscuta,
por meio de ligação para o número 0800 770 7791 ou através da web no
www.alpaescuta.com.
O AlpaEscuta é uma ferramenta independente e imparcial, operado por prestador de serviços
de renome internacional, que assegurará a confidencialidade das informações e denúncias
recebidas. Este canal também está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros.
Manifestações anônimas também serão recebidas.
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
consistente serão desconsideradas.
As
denúncias
poderão
ainda
comissaodeetica@alpargatas.com.br.

6.

ser

relatadas

através

do

e-mail

SANÇÕES
O descumprimento das disposições legais e regulamentares aqui previstas sujeita os
infratores a aplicação de medidas disciplinares previstas em normativos internos, sem
prejuízo de sanções administrativas, cíveis e até criminais, dentre outras medidas cabíveis.

7.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

7.1. NORMAS INTERNAS
i.

Princípios de Conduta e Ética.

ii.

Regras de Ouro de Segurança do Trabalho

iii.

Procedimento de Medida Disciplinar
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