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Abrangência

Esta Política aplica-se à Alpargatas S.A. (“Companhia” ou “Alpargatas”), seus administradores e
colaboradores.
As sociedades controladas pela Alpargatas devem espelhar em seus respectivos normativos as
considerações aqui formuladas, respeitadas suas eventuais peculiaridades procedimentais de gestão
e o nível de complexidade de suas operações. As sociedades controladas que não possuam normativos
próprios para a finalidade desta Política devem seguir os termos aqui previstos, observadas as suas
respectivas estruturas de gestão.

Objetivo
Estabelecer parâmetros gerais que devem orientar o aprimoramento dos mecanismos e
procedimentos internos de integridade, adesão e conformidade às leis e regulamentos internos e
externos, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva das Políticas
Alpargatas, do Código de Conduta e Ética, do Manual Anticorrupção e Boas Práticas da Alpargatas,
no âmbito da Companhia e das sociedades que integram o Grupo Alpargatas.
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DESCRIÇÃO
1. PREMISSAS E DIRETRIZES DA POLÍTICA
1.1. A honestidade, a integridade, a dignidade, o respeito às pessoas e às leis devem nortear o
comportamento de todas as pessoas que trabalham no Grupo Alpargatas,
independentemente de cargo ou função, incluindo gestores, prestadores de serviço e
parceiros.
1.2. Para estar à frente na conquista dos clientes e consumidores, os profissionais do Grupo
Alpargatas devem ser reconhecidos por pautar sua conduta pela ética, pela transparência,
pelo respeito e responsabilidade com a comunidade e com o meio ambiente.
1.3. O respeito às normas concorrenciais é condição fundamental para que o exercício da livre
iniciativa, em uma economia de mercado, ao estimular a eficiência financeira e econômica
da empresa, proporcione também resultados socialmente benéficos, que promovam bemestar e desenvolvimento nas comunidades onde atuamos.
1.4. A Alpargatas repudia todo e qualquer ato lesivo: contra o patrimônio público ou privado,
nacional ou estrangeiro, contra a administração pública ou contra os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil.
1.5. É dever de todo e qualquer profissional do Grupo Alpargatas pautar suas atividades e
relacionamentos com órgãos e agentes públicos, nacionais e estrangeiros, dentro da mais
estrita legalidade, transparência, ética e moralidade.
1.6. A Alpargatas não tolera práticas que envolvam qualquer oferta de vantagem indevida a
agente público, fraude a contratos e/ou procedimentos licitatórios, manipulação do equilíbrio
econômico-financeiro de contratos ou impedimento ou obstrução de atividade investigativa
ou fiscalizatória de órgãos públicos, sendo obrigação daqueles que tiverem conhecimento de
tais atitudes reportá-las imediatamente a seu superior imediato e ao Comissão de Ética por
e-mail (comissaodeetica@alpargatas.com.br) ou via telefônica do AlpaEscuta (0800 770
7791), via web (www.alpaescuta.com), ou acessando a intranet.
2. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE COMPLIANCE
2.1. Programa de Gestão da Ética e Integridade
2.1.1. Anualmente, a Comissão de Ética da Alpargatas, após a validação do Presidente da
Companhia, deverá submeter ao Conselho de Administração proposta de Programa de
Gestão da Ética e Integridade, observadas as diretrizes gerais estabelecidas nesta Política.
2.1.2. A proposta de Programa de Gestão da Ética e Integridade deve definir claramente seus
objetivos e projetos para o ano; papéis e responsabilidades dos colaboradores; prever a
forma de divulgação e treinamentos periódicos, sempre quando necessários; estabelecer
mecanismos de controles internos para correção de desvios do projeto, bem como definir
a data de apresentação da sua conclusão ao Conselho de Administração.
2.1.3. A apresentação ao Conselho de Administração deve conter os objetivos e projetos
alcançados através do Programa de Gestão da Ética e Integridade, avaliação qualitativa e
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quantitativa das soluções implementadas, identificação dos benefícios auferidos e, quando
viável, ter sido previamente auditado por auditores internos ou independentes.
2.1.4. O Programa de Gestão da Ética e Integridade tem por objetivos:
a. Avaliar sistematicamente os riscos corporativos de não-conformidade com o
cumprimento das diretrizes éticas e da legislação anticorrupção nacional e estrangeira.
b. Monitorar e reduzir a exposição a riscos de comportamentos ilícitos ou não permitidos
por parte de profissionais e colaboradores, em suas interações com órgãos
governamentais, tanto no Brasil como no exterior.
c. Difundir o conhecimento sobre riscos relacionados a desvios éticos, monitorando as
transações, bem como a conduta adotada no que tange ao relacionamento com órgãos
governamentais.
d. Estabelecer políticas, procedimentos e incentivo a denúncias de irregularidades para a
aplicação efetiva desta Política, do Código de Conduta e Ética da Alpargatas e do Manual
Anticorrupção e Boas Práticas da Companhia.
e. Monitorar atividades e reputação de terceiros contratados que podem colocar o Grupo
Alpargatas em risco.
f.

Estabelecer procedimentos para resposta efetiva a potenciais incidentes relacionados a
desvios de conduta.

3. COMISSÃO DE ÉTICA DA ALPARGATAS
3.1. A Comissão de Ética da Alpargatas é órgão independente, responsável pela Gestão da Ética
e Integridade, e a quem incumbe submeter ao Conselho de Administração os Projetos do
Programa de Gestão da Ética e Integridade, para os quais deverá haver dotação orçamentária
específica.
3.2. Compete à Comissão de Ética da Alpargatas:


Promover e zelar pelo cumprimento dos Valores e Diretrizes de Conduta Empresarial
estabelecidos pelo Código de Conduta e Ética da Alpargatas, acompanhando e
monitorando sua divulgação, disseminação, aplicação e desenvolvimento nas empresas
do Grupo Alpargatas.



Estabelecer calendário de reuniões fixas com o objetivo de avaliar/analisar o
mapeamento das atividades de risco envolvendo ética e integridade, estipular sanções
para comportamentos ou práticas em desacordo com o Código de Conduta e Ética,
debater os desvios de conduta bem como para tomar conhecimento do andamento das
denúncias recebidas através dos diversos canais.



Assegurar que as normas de conduta integrem os programas de capacitação e
treinamento dirigidos aos colaboradores e parceiros da Alpargatas, para que todos
tenham ciência dos graves riscos, inclusive legais, decorrentes de seu descumprimento.



Garantir que, periodicamente, sejam aplicados testes e questionários visando aferir o
grau de conhecimento dos colaboradores e parceiros sobre as Políticas da Alpargatas,
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do Código de Conduta e Ética da Alpargatas e do Manual Anticorrupção e Boas Práticas
da Companhia.


Elaborar os Projetos do Programa de Gestão da Ética e Integridade, bem como atualizar
o Código de Conduta e Ética da Alpargatas.



Assegurar a implementação dos projetos aprovados pelo Conselho de Administração e
garantir que dos mesmos seja possível extrair dados para uma análise crítica
quantitativa e qualitativa, a fim de sempre encontrarmos pontos de melhoria e subsídio
para novos projetos.



Providenciar que todos os colaboradores e administradores da Alpargatas firmem,
quando ingressam na companhia e a cada dois anos, compromisso formal de conhecer
e respeitar o Código de Conduta e Ética, bem como o Manual Anticorrupção e Boas
Práticas da Alpargatas. A área de Recursos Humanos cuidará para que os novos
colaboradores firmem o compromisso no mesmo ato da contratação.



Garantir que na contratação de serviços os terceiros reconheçam, por escrito, seu
compromisso de respeito às normas éticas e de integridade da Alpargatas, consolidadas
no Código de Conduta e Ética da Alpargatas e no Manual Anticorrupção e Boas Práticas
da Companhia, os quais encontram-se disponíveis a todos. Eventual dispensa deste
compromisso poderá ocorrer apenas com a autorização do Diretor da Área.



Monitorar e acompanhar a efetividade dos canais estabelecidos para que os
colaboradores, administradores, dirigentes e parceiros possam apresentar consultas à
Comissão de Ética, receber orientações sobre a aplicação das políticas de conduta ética
e integridade em situações específicas, ou mesmo apresentar denúncias sobre desvios
éticos.



Prever mecanismos de proteção para aqueles que denunciam transgressões às políticas
de conduta, para os denunciados, assim como para os responsáveis pela apuração das
transgressões. Referidos canais devem ser capazes de assegurar anonimato, e terão o
seu fluxo de trabalho e registro das estatísticas de atendimentos passíveis de serem
submetidos à auditoria externa e independente.



Assegurar que os processos de Due diligence em fusões e aquisições contemplem
investigações sobre questões elencadas nesta política, para prevenir riscos e
contingências associados ao descumprimento de normas éticas e anticorrupção
(incluindo legislação brasileira, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977 e UK
Bribery Act 2010), bem como para assegurar uma valoração mais acurada do negócio.

4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS


Código de Conduta e Ética da Alpargatas;



Políticas Corporativas do Grupo Alpargatas;



Manual Anticorrupção e Boas Práticas da Alpargatas;



Carta da Sustentabilidade: O desafio da inovação, de 31 de agosto de 2006;



Código de Ética da Alta Administração Pública Federal;



Lei 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”);



Lei 12.529/2011 (“Lei de Defesa da Concorrência”);
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Lei 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”);



Lei 6.385/1976 (“Lei sobre o Mercado de Valores Mobiliários e criação da CVM”)



Leis Trabalhistas e de Segurança do Trabalho;



Leis de Proteção Ambiental;



Leis de Combate à Lavagem de Dinheiro;



Leis e Obrigações associadas às concessões;



Leis de Propriedade Industrial e Intelectual;



Leis de Defesa do Consumidor;



Leis de Privacidade de Dados;



Decreto Estadual-SP 60.106/2014;



Convenção sobre Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em
Transações Comerciais Internacionais de 2000;



Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de 1977;



UK Bribery Act 2010;



Dodd Frank Act;



Lei Sarbanes-Oxley em 2002;



ICC Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business
Transactions;





O ECD Guidelines for Multinational Enterprises;
Informações e boas práticas da organização Transparency International;
Transparência Internacional: Business Principles for Countering Bribery.
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