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Abrangência

Esta Política aplica-se à Alpargatas S.A. (“Alpargatas” ou “Companhia”), seus administradores e
empregados bem como a terceiros que eventualmente venham a ser contratados pela Alpargatas e
que a representem nas atividades aqui referidas. Todas essas pessoas, independentemente de nível
hierárquico e função exercida, deverão obrigatoriamente aderir formalmente a presente Política, bem
como disseminar e respeitar as exigências estabelecidas neste documento.
As sociedades controladas pela Alpargatas devem espelhar os princípios desta Política em seus
respectivos normativos de patrocínios, respeitadas eventuais peculiaridades procedimentais de
gestão e o nível de complexidade de suas operações. As sociedades controladas que não possuam
normativos para a finalidade desta Política devem seguir os termos aqui previstos, observadas as
suas respectivas estruturas de gestão.
Objetivo
Esta Política tem como objetivo estabelecer diretrizes que orientem as decisões da Alpargatas para a
escolha dos parceiros que poderão receber apoio institucional em forma de patrocínio.
Aprovações
Nome:
Cargo:
Roberto Cesar Guindalini
Gerente de Auditoria
Fernando Pereira Gaspar
Controller
Marcelo Ferreira Da Silva
Diretor Executivo Negócio Artigos Esportivos
Adalberto Fernandes Granjo
Diretor Executivo Jurídico
Ana Marcia Medeiros Rego Dos Santos Diretora Executiva de Recursos Humanos
Lopes
Carla Schmitzberger
Vice-Presidente Global Negócios Sandálias
Conselho de Administração de 07.12.2018

Id:
guinda
fgaspar
mferreira
granjo
analopes
carlas

Elaboração
Nome:
Mariana França Barbosa
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Cargo:
Coordenadora de Riscos e Compliance

Id:
marianafb
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Descrição
1.

DEFINIÇÕES

1.1. Patrocínio – Apoio financeiro concedido a projetos de terceiros, com o objetivo de incentivar a
cultura, os esportes e ações sociais, a fim de divulgar atuação, fortalecer posicionamento,
agregar valor à marca, incrementar vendas, ou ampliar relacionamento e reconhecimento da
Companhia junto aos seus públicos de interesse.
1.2. Patrocinado – É a pessoa física ou jurídica que obtém a aprovação de seu Projeto e recebe o
Patrocínio.
1.3. Projeto – É a descrição detalhada das ações que serão realizadas com início e término
definidos, e que, para concessão de Patrocínio, obedeça às exigências e às orientações da
Alpargatas e os termos e condições desta Política.
2.

DESCRIÇÃO DA POLÍTICA
A Alpargatas patrocina diversas entidades e Projetos com o objetivo de promover e intensificar o
conhecimento de sua marca e estreitar a comunicação com seus clientes, fornecedores e com a
sociedade, visando garantir elevado padrão de transparência, integridade e legalidade.

3.

VEDAÇÕES A PATROCÍNIOS E ORIENTAÇÕES
A Alpargatas não patrocina projetos:
i.

em desacordo com os valores da Companhia;

ii.

considerados ofensivos e/ou vulgares;

iii.

de cunho político-partidário e/ou religioso,

iv.

patrocínios feitos diretamente a agentes públicos, órgãos ou entidades do poder público,
ou feitos a parentes dos agentes públicos, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, que tenham por finalidade influenciar decisões nas quais a Companhia
tenha interesses;

v.

que incentivem o uso de drogas e/ou violência;

vi.

ligados a jogos de azar ou especulativos;

vii.

que explorem trabalho infantil, degradante ou escravo;

viii.

que possam ferir direitos de minorias;

ix.

que prejudiquem fisicamente animais;

x.

contrários às disposições legais e constitucionais;

xi.

de proponentes que cometerem qualquer tipo de corrupção ou fraude;

xii.

de proponentes que estão com prestação de contas de projetos sob sua responsabilidade
em atraso ou com pendências junto aos órgãos de cultura; ou

xiii.

de proponentes que apresentem débitos junto à Companhia ou que estejam em situação
de instalação irregular.

A área de Riscos e Compliance deve ser consultada para todas as dúvidas na interpretação das
vedações descritas acima.
Devem ser observadas, ainda, as seguintes orientações:
PATROCÍNIO
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i.

os recursos dos Patrocínios empregados na realização de eventos deverão custear
atividades intrinsecamente relacionadas à sua realização, sendo recomendável o
acompanhamento da Companhia quanto à realização do evento; e

ii.

os empregados, administradores ou membros dos Comitês de Assessoramento da
Companhia Estatuários não poderão realizar Patrocínio ou promessa de Patrocínio que,
direta ou indiretamente, vincule o nome ou a marca da Companhia.
Na entrega de ingressos ou convites para eventos patrocinados pela Companhia deverão ser
observadas as seguintes regras:

4.

i.

a área ofertante do ingresso/convite deve estar confortável em justificar publicamente a
participação do convidado no evento;

ii.

a oferta não deve ser provida com frequência desarrazoada para o mesmo convidado, de
forma que possa aparentar alguma suspeição ou troca de vantagens indevidas;

iii.

a oferta somente poderá ser realizada caso a área ofertante não tenha conhecimento de
negociações relevantes e de interesse da Companhia cuja decisão dependa do convidado
ou de sua influência direta;

iv.

não será permitida a entrega de ingressos ou convites para eventos patrocinados pela
Companhia a agentes públicos, exceto para eventos institucionais ou protocolares em que
não haja a comercialização de ingressos. Nessa situação, o ingresso/convite deverá
obrigatoriamente ser enviado pela Comissão de Ética;

v.

observadas as condições deste item, é permitida a entrega de ingressos ou convites que
possibilitem o acesso e a permanência na área restrita ou aberta ao público geral do
evento, (“ingressos ou convites massivos”), desde que respeitados os princípios éticos
previstos nas políticas internas, em especial no Princípios de Conduta e Ética e na Política
de Relacionamento com Agentes Públicos;

PROJETOS PATROCINADOS PELA ALPARGATAS
A Alpargatas patrocina Projetos que atendam uma ou mais das características abaixo:
i.

que contenham potencial para adequada divulgação da Alpargatas ou de suas marcas e
imagem, com ações que intensifiquem o reconhecimento e/ou agreguem novas dimensões
a elas;

ii.

que tenham a possibilidade de promover, reforçar e construir novos relacionamentos com
públicos estratégicos;

iii.

que promovam a saúde, qualidade de vida e bem-estar;

iv.

que promovam o desenvolvimento humano, a educação, a cultura e a autoestima da
comunidade atingida;

v.

que promovam a igualdade de gênero e as diversidades étnica e cultural; e

vi.

que atendam o interesse coletivo da comunidade.

Todos os Patrocínios realizados pela
comprovadamente legítimos e idôneos.

PATROCÍNIO
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5.

PROCEDIMENTO

5.1. SELEÇÃO DOS PROJETOS
A seleção dos Projetos irá priorizar as organizações parceiras que sejam éticas e tenham
imagem no mercado compatível com a da Alpargatas, com o objetivo de manter e promover a
reputação da Alpargatas, imagem e benefício social.
5.2. AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APROVAÇÃO DO PROJETO
i.

Cabe à área receptora do Projeto verificar se as propostas atendem a todos os requisitos
descritos na presente Política e, se necessário, avaliar o Projeto com as demais áreas
corporativas da Alpargatas. Após essa verificação, todas as propostas, independentemente
do valor e natureza, serão submetidas à aprovação prévia de acordo com a “Política de
Aprovações”.

ii.

Dentre as áreas relacionadas, a área de Riscos e Compliance, obrigatoriamente, deverá ser
acionada no caso de dúvidas acerca da idoneidade e veracidade do Projeto e/ou do
proponente, ou se a concessão do Patrocínio caracterizar condutas não toleradas pela
Alpargatas, nos termos do Princípios de Conduta e Ética.

Todos os Patrocinados deverão passar por processo de homologação, a ser realizado pela área
receptora do Projeto, de modo que o Patrocínio não seja usado para quaisquer fins ilegais ou
indevidos.
Para os contratos de patrocínios com prazo superior a 1 ano e com parcelas pendentes, faz-se
necessário novo procedimento de homologação, e, caso apresentado novo risco, será
reencaminhado para deliberação e aprovação nos termos da “Política de Aprovações”. A
homologação deve estar válida no momento da aprovação/reanálise do projeto.
As evidências do processo de homologação devem ser mantidas em arquivo pela área receptora
do Projeto.
5.3. APROVAÇÕES
i.

As aprovações dos Projetos serão efetuadas de acordo com a “Política de Aprovações” da
Companhia, a fim de obter a integridade ética de todas as aprovações e Projetos.

ii.

Quando o Patrocínio ou apoio ao Projeto for considerado inviável, o solicitante deverá ser
informado por escrito pela área receptora dos Projetos, garantindo, dessa forma,
comunicação com seus públicos.

iii.

Os departamentos envolvidos na ação ficarão responsáveis pela documentação e prestação
de contas do Projeto, para todos os patrocínios e não apenas os projetos que envolvam
recursos financeiros, bem como emissão de relatório de imagem contemplando benefícios
tangíveis ou intangíveis.

iv.

Todos os Projetos apoiados pela Companhia deverão ter, no seu início, objetivos e metas
específicas.

5.4. EXCEÇÃO
Quaisquer exceções a esta Política serão avaliadas e decididas pelo Presidente.
5.5. CONTRATO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS
Todo Patrocínio será concedido mediante contrato firmado entre o Patrocinado e a Alpargatas,
PATROCÍNIO
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ressaltando as obrigações e direitos de ambas as partes, bem como as formas de pagamento. O
contrato a ser formalizado deverá seguir os padrões e conter os requisitos mínimos exigidos
pela Diretoria Jurídica da Alpargatas.
Todos os documentos e evidências dos Patrocínios relacionados ao processo tais como análise,
homologação, aprovação, prestação de contas e contrato firmado devem ser arquivados pela
área receptora do Projeto.
5.6. PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
i.

Após a aprovação do Projeto, com o recebimento de toda a documentação solicitada, os
recursos financeiros concedidos serão depositados no prazo informado pela Alpargatas ao
proponente, na conta corrente específica, vinculada ao Projeto selecionado.

ii.

A prestação de contas é a comprovação de que os recursos previstos e aprovados tiveram
a devida e regular aplicação. A área receptora do Projeto será responsável por solicitar ao
Patrocinado e manter em arquivo o Relatório de Execução do Projeto e toda a
documentação comprobatória da execução física do Projeto, evidenciando que os recursos
foram utilizados conforme previsto e planejado. Como exemplos de documentos
comprobatórios da execução física do Projeto podem ser citados: material audiovisual,
relatórios descritivos, declarações, listas de presença, publicações na mídia/imprensa,
material de divulgação do evento ou qualquer outro tipo de material que possibilite a
avaliação da execução das ações propostas pelo Patrocinado.

iii.

O Relatório de Execução do Projeto e a respectiva documentação comprobatória deverão
ser avaliados pela área receptora do Projeto e eventuais dúvidas ou questionamentos da
aderência do objeto, objetivos e finalidades do Projeto ao contrato e contrapartidas
definidas devem ser questionadas. Essa documentação deve ser arquivada por referida
área.

5.7. RESULTADOS E COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS
As áreas de Marketing ou qualquer outra área da Companhia responsável pelo Patrocínio
deverão emitir, com base no último dia útil de cada ano, o Relatório Anual de Patrocínios. Nesse
relatório deverão constar as seguintes informações:
i.

Cronograma dos Patrocínios;

ii.

Objetivo do Projeto e retornos;

iii.

Valor do Patrocínio;

iv.

Objetivos alcançados;

v.

Tempo de parceria;

vi.

Retorno de imagem (imprensa) quando houver; e

vii.

Localidade e extensão do Projeto.

5.8. CANAIS DE DENÚNCIA
As dúvidas, suspeitas ou evidências de infrações a esta 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.

PATROCÍNIO

Página 5 de 6

Emissão:
07/12/2018
Revisão:

POLÍTICAS – ALPA
PATROCÍNIO
Descrição

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.

ser

relatadas

através

do

e-mail

5.9. 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.
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