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l. Parâmetros implementados, em atendimento aos Incisos do "caput" do artigo 4l do

Dccrcto 8..120/2015

Atuando em conionnidade com a transparência. ética e integridade. visando o t-ortalecimento

de seus valores, a ML Comercio implementou regrus voltadas à integridade. onde estão detinidas,

especialmente, no Código de Conduta e nas Políticas lnternas da empresa. Abordando regras sobre

Ambiente de Trabalho (assédio e discriminação), Combate a Corrupção (Cortesias Comerciais.

v Contribuições Políticas, Patrocínios e Doações, Contratação de Terceiros, Relações cont Agentes

Públicos), Cont'lito de Interesses, Concorrôncia, Prevenção conlra Lavageln de Dinheiro, tJso c

Proteção de Ativos (Proteção de dados pessoais). Meio Ambiente. Departamento de Compliance

(canais de denúncia e comunicação, descumprimento e consequências).

Além de todas essas normas, nós atuamos de Í'onna incisiva na prevenção. detecçâo e

mitigação de desvios, irregularidades, l'raudes e atos ilícitos praticados contra a administraçào

pública.

2. Descrição do modo de implementação dos parâmetros previstos nâ

alínea "a"

O nosso Programa de lntegridade é desenvolvido e implementado corn base nos pilares das

nossas atividades e no porte empresarial.

Assirr, concentramos nossas prirreipais regr;rs enl nusso Código de Condula. na l)olítica

Anticorupção; Política de Treinamcntos. Dessa Íbrma, a Alta Direção da enrpresa está

comprometida e atua constanlemente na implementação efttiva de todas as normas deÍlnidas.

atraves de comunicados aos colaboradores e terceiros, treinamentos. destinação de recursos

necessários e análise critica periódica para unr monitoramcnlo corlstante em busca da melhoria

contínua.
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Para que o Progmma de Integridade seia realmente eficaz, designarnos urn proÍissional

responsável, o qual possui autoridade, Certificação em Compliance Anticorrupção e independência

para desenvolver suas atividades.

lmportante mencionar, ainda, que nosso programa possui como l:rase o levantamento de

riscos de nossas atividades e setores. sua devida análise e classilicação e controles (linanceiros ou

não) deÍinidos para a detecção, prevenção c mitigação de irregularidades. desvios. t'raudes e atos

ilícitos que possam ser praticados conlra a Adnrinistraçào Pírblica.

Br: síntese. nosso programa é monitorado e rledido constantemeÍlte pala o devido

._ acompanhamento. análise e eventuais melhorias que possam ser feitas.

3. Importância da Implementação do Programa de Integridade

Nossa empresa preza por todas as nonlas delinidas no Programa dc Inlegridadc. as

consideramos importântes para o desenvolvimento empresarial e nos dedicarnos para que sejanr

cumpridas em sua totalidade.

lintendemos que estar ern conformidade vai muito alem de cumprir as normas e leis

estabelecidas. Nosso esforço diário ó para que a integridade esteja atrelada à nossa cultura

organizacional. pois sabemos que estaremos beneljciando a nós e a toda a sociedade.

Dessa Íbnla, temos como principal pilar o oomprometirnento da Alta Direção, atuando de

fbrma contínua para que o programa seia corretamente implementado, monilorado e cumprido

através de vár'ias ações.
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\'IODO DE FUNCIoNAN{ENTO I)O PROCRA]\TA DE INTE(;III I)A D},

A NIL Comércio tenr definida a seguintc estrLrtura pnla seu Progratra de lntegridade:

Comprometimento da Àlta Direção: Além da análise da necessidade de desenvolvimento

e implementação de um Programa de Integridade" nossa dileçâo tambóm veriÍlca se o mesmo está

se propagando conlbrme os valores e princípios da empresa. Dessa forma. atua de mancira contínua,

fiscalizando" enviando comunicados aos colaboradores e terceiros que rnantemos relacionamento,

há treinamento voltado exclusivamente para a Alta Direçâo. tratando de como deve ser o

comportamento da liderança e a importância das suas atitudes como exemplo para os demais, são

destinados lecursos para que haja melhoria contínua do progzlna, além dos demais est-orços

necessários para que surta os eÍêitos esperados.

Identificaçâo de Riscos: Sâo realizadas análises dos riscos de qualro em quatro meses ou

conforme haja necessidade. Nestas, identificam-se os possíveis riscos de desvios. kaudes.

irregularidades e atos ilícilos que possam ser praticados; a chance cle ocorrel o impacto que podem

causar, para que, baseados nessa identilicação, sejam delinidos os controles especificos (linancciros

ou não) para prevenção, detecção e nritigação. Aqui, inclui-se tânto os riscos residuais quanto os

inerentes ao negócio.

Designação de responsável: A Empresa <iesignou um responsável que possui autoridade,

conhecimento e irrdependêrrcia para o desenvolvimento de suas atividades. especialmente na

supervisão da concepção e implementação do programa; aconselhamento e orientaçào para os

colaboradores ; reporte do desempenho do programa à Alta Direção e melhoramento continuo.

Código de Conduta: No Código de Conduta da errpresa são determinadas as regras para o

Ambienle de 'l'rabalho (assédio e discriniinação). Combate a Corrupção (CoÉesias Cometciais.

Contribuições Políticas, Patrocínios e Doações, Contratação de Terceiros. Relações cor.n Agentes

Públicos). Conl'lito de lnteresses. Concorrência. Prevenção contra l,âvagem de Dinheiro, Uso e

Proteção de Ativos (Proteção de dados pessoais). N4eio Ambiente. DepâÍamento de Compliance

lcanais de denúncia e comunicação, descumprimento e consequências).
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Politica Anticorrupção: Tem como base a Lei Ânticolrupção, fornecendo meios e

lerrarnentas adequadas para o auxílio na identiÍicação de situaçôcs de risco, possívcis pagamentos

indevidos e a fbnna de agir nesses casos. Assinr como as demais. encontra-se disponível para todos

os Colaboradores e. sernpre que possível. é tratada nas reuniõss. treinamentos e encontros.

reaflrmando as diretrizes da cmpresa e sugerindo que quaisquer dúvidas sejam rsportadas ao

Departalnento de Compliance.

Política de Treinamentos: Nossos colaboradores, em sua tolalidade" possuenr aoesso aos

\/- treinamentos acerca do programa de integridade. sendo quc nosso maior objetivo é que todos

realmente entendam as regras para que possam cumpri-las dc ntaneira eÍices. estando preparatlos

para detectar e reagir a possíveis casos de corupção e demais fraudes. Dessa fonna. entendendo a

importância dos nossos canais de comunicaçào e denúrncias. saibaur utilizá-los, uma lez quc é

garantido o anonimato. a conÍidencialidade e nào retaliação. Nós consideramos essenoial a

participação de todos. Como possuímos vários setores conr funções dif'erentes. os treinamentos são

feitos de forma cspecilica para cada selor c. eln seguida, reafimrado a todos. Assim, conseguinros

direcionar melhor a mensagem a s€r entÍegue.

Canais de denúncias, investigação e medidas disciplinares: dispon ibilizamos Canais de

Comunicação com mecarrismos capazes de galantir a oonfidencialidade para receber inÍbnriações

ou denúncias, identificadas clu anônimas. sobre eventuais descumprimentos dos princípios e valores

da empresa. Os canais são: ouv idoria.cotrpliance@.tgrnail.com e aplicativo disponível para baixar

no Google Play. App Store e QR CODIi disponibilizado na enrpresa. Todos os relatos recebidos

serão apurados e discutidos pelo Departamento de Compliance, as denúncias de boa lé serâo

invesligadas e, se contirmada a procedôncia. aplicarros a nredida disciplinar adequada ao caso.

Medição e monitoramento: Nosso prograrna e monitoradcl e medido de Ítrrma constante

para que possamos acompanhar sua eÍ'etividade. detectar necessidades de correções e implementar

as melhorias necessárias.

Auditoria: Possuínros um plano de auditoria. que será realizado por proÍissionars

especializados e independentes. a partir do rnôs de Junho t1e 2021 todos os anos. Serão auditadas

todas as áreas de Compliance.
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Medidas disciplinares em caso de violação do progmma de integridade: Todos os que

inlringirem as norÍnas do nosso progranlar responderão de forma proporcional ao ato praticado,

conforme descrito no Código de Conduta da l\,ll Comér'cio.
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Nosso programa de integridade é estruturado de iorma que possamos prevenir. remediar e

detectar possíveis atos lesivos tanto para a própria empresa quânto para a administração pública.

Desenvolvemos regras claras e objetivas. bem como buscamos plopagá-las ao máximo para que não

existam dúvidas ou alegaçâo de falta de conhecimellto.

Incentivamos que sejarn feitas denúncias de boa fé, atraves dos C-anais de Comunicações e

proibimos qualcluer tipo de retaliação. Delitos que venham a ser comprovados serão inlormados à

Alta Administração que tomará as providências e rcportará. se necessário. às autoridades

competente s .

Um Conrpliance eficaz evita danos incalculáveis a qualquer organização. seja ela públioa ou

privada. Por isso" nos comprometemos c'm cLrnrprir e proprgar tudo aquilo que adotamos no nosso

Programa.

Mauricio e Luana LTDA
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ANEXOS

o Código de Conduta;

r Políticas lnternas;

. Matriz de riscos;

r Canal de comunicaçâo e denúncias (print «le telas do apiicativo, âlém do

Código de Conduta.
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Prccesso
Fciha;
RubiiàI

MISSAO:

Oferecer um atendimento exclusivo, prezando pela

pontualidade, excelência e qualidade nos nossos

produtos e serviços.

VISAO:

Desenvolver um trabalho diferenciado, entregando o
melhor que temos para que possamos ser referência

regional no nosso seguimento.

VALORES:

Prezamos pela ética, integridade, responsabilidade e

eficiência, não só com nossos empregados e

colaboradores, mas também com todos aqueles que

conosco se relacionam.
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1. APRESENTAÇAO Rubíca

lnspirado nos nossos Valores, este Código de Conduta representa o

compromisso que temos com a Ética e lntegridade empresariais. É um

importante instrumento que deve servir como um guia para compreensão das

condutâs esperadas por todos aqueles que, de alguma forma, se relacionem

conosco, pois sua aplicação se êstênde, obrigatoriamente, a todos estes.

Abordamos também a forma apropriada de relatar condutas

suspeitas ou violações. Assim sendo, é muito importante que você compreenda

todos os tópicos aqui abordados. Para ajudá-lo, cada um deles virá

acompanhado por uma seção que esclarece o que êsperamos de você,

lembramos que as atitudes permitidas e/ou proibidas, listadas neste Código

não são taxativas, podêndo variar conforme a conduta do autor.

1.2. GESTÃO

A aprovação deste Código e suas atualizações são de

responsabilidade da Alta Gestão da êmpresa. Sugestôes de melhorias devem

ser encaminhadas ao dêpartamênto de Compliance ou à Administração.

4
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Rul:3. AMBIENTE DE TRI\BALHO

Sabemos que a imagem de uma empresâ é formada com base na

qualidade dos seus serviços e nas suas condutas. Sendo assim, nos

comprometemos a agir em conformidôde com as leis e regulamentações de

segurançô do trabalho, saúde e meio ambiente e esperamos que você faça o

mesmo.

lncentivamos nossos colôboradores a adotarem os mais altos

padrões de convivência êntre si, não se restringindo somente à estes, como

também aos nossos clientes, parceiros, fornecedores e distribuidores.

3.2 DIVERSIDADE E INCLUSAO

Acreditamos que um local de trabalho, com pessoas competentes,

valorizadas e engajadas, potencializa nossos resultados. Buscamos um espaço

diversificado e de inclusão, que valorize a inovação e não tolêramos qualquer

tipo de desrespeito ou discriminação. Propiciamos um ambiente de trabalho

,usto e com oportunidades de crescimento profissional baseado nas

habilidades de cada um.

;*-F
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Folla:-
O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

NO NOSSO AMBIENTE INTERNO E IMPORTANTE FICAR ATENTO E GARANTIR:
. A igualdade de acesso às oportunidades
. O respeito no trato pessoal, independentemente da posição ocupada.
. O respeito às atribuições funcionais dos empregados, estando atento para

não as ultrapâssar.

3.3 coMBATE A ExpLoRAçÃo Do TRABALHo TNFANTTL E/ou ANÁLoGo

AO DE ESCRAVO

O QUE ESPERAMOS DE VOCE

Esperamos que você, assim como nós, apoie esta causa. Não aceite, não seja

cúmplice e, se souber ou suspeitar de situações que envolvam condiçôes de

trabalho inapropriada, nos comunique através do nosso canal de comunicação

ou reporte direto ao órgão governamental responsável ligando no número lOO.

7

O trabalho infantil, bem como o escravo, são fenômenos complexos e

inter-relacionados que afetam nêgativamente todô a sociedade. Sabendo disso,

nos comprometemos a combater estas violaçõês aos Direitos Humanos e

Trabalhistas. Repudiamos e não contribuímos, em nossas atividades ou dê

nossos parceiros, com nenhuma forma de exploração do trâbâlho de maneira

ilegal ou degradante.



3.4 DTSCRtMTNAçÃO E ASSEDTO
Folha: _
Ru[:ica:

Assédio caracteriza-se por condutas verba is ou f ísicas de humilhação,
coação ou ameâça a empregados. Refêre-se também à criação de um ambiente
de trabalho hostil que interfira no desempenho individual ou afete as condições
de trabalho dos demais envolvidos.

Não toleramos qualquêr forma de assédio, tais como sexual, moral ou

de qualquer outra natureza, nem situações que configurem discriminação,

desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre empregados,

independentemênte de seu nível hierárquico.

ATITUDES QUE NAO TOLERAMOS

o I desqualificação pública por meio de piadas, insultos ou insinuações

vexatórias;
. Tratar subordinados de forma desrespeitosa;
. Perseguir ou ameaçar empregado, cliente, fornecedor, visitante ou

quaisquer outras pessoas, aproveitando-se do côrgo que ocupa;

o O assédio sexual, praticado mediante declaraçôes não desejadas, carinhos

não correspondidos ou manifestações não verbais de natureza sensual;

O QUE ESPERAMOS DE VOCE

Esperamos que você trate todos com respeito e dignidade, buscando

sempre incentivar êsse comportamento para que tenhamos um ambiente de

trabalho livre de assédio. Para isso, nunca se comporte de uma maneira ofensiva,

insultântê, intimidadora, maliciosa ou humilhante.

Não faça piadas ou comentários sobre raça, etnia, religião, preferência

sexual, idade, aparência ou deficiênciâ física de uma pessoa. Jamais distribua ou

exponha material ofensivo, incluindo fotos ou desenhos inapropriados.

_.._,,.{l
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3.5 FRAUDE

ioiha:_
Ílub$car

A fraude ocorre quando o colaborador induz a empresa ou algum

terceiro a erro afim de obter vantagem para si ou para outrem. Além de prejudicar

o crescimento da organização, estê tipo de conduta é considerado crime pelo

Código Penal.

O QUE ESPERAMOS DE VÔCÊ

lncentivamos a denúncia aberta e imediata ao Departamento de

Compliance de qualquer tentativa, real ou suspeita, de fraude envolvendo nossa

empresa e/ou nossos Colaboradores. Dessa forma, se você tiver conhecimento

de práticas fraudulentas que nos envolvam, reporte imediatamente à nossa

Ouvidoria que está disponível para todos.

9
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4. RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

4.r coRRUPçÃO

Processo:
Foiha:
Rub;im:

Corrupção é todo ato que envolva a promessa, o oferecimento ou a

êntrega, direta ou indireta, de dinheiro ou de quaisquer outros benefícios,

independentemente do seu valor econômico, com o objetivo de obter alguma

vantagem ilícita para si, terceiros ou para a empresa. Para fins de apuraçâo

interna, atos dessa naturêza envolvendo quaisquer terceiros, sejam agentes
públicos ou privados, serão considerados corrupção.

Nós repudiamos todo e qualquer de atitude dessa naturêza. Um dos
pilares do nosso Programa de Compliance é a prevenção à corrupção, e, para isso,

desenvolvemos treinamentos periódicos sobre o assunto, bem como políticas

internas auxiliando todos os nossos empregados na compreênsão dos tipos de

corrupção existêntes, o impacto na imagem da Empresa e o quê deve ser feito
para evitá-los.

É de responsabilidade de cada um conhecer e aplicar as rêgras e os

cuidados expostos no nosso Programa de Compliance Anticorrupção, bem como

relatar, caso se tenha conhecimento, qualquer conduta duvidosa, utilizando-se

dos canais disponíveis.

tl



. No Brasil, a corrupção (ativa e passiva) é um crime previsto

pelo Código Penal, com penâ que pode chegar a até 12 anos de

reclusão.

. Em 2013, foi publicada a 1el n" 12.846/20ll l"Lei
Anticorrupção"f que prevê a responsabilização de empresas por

atos de corrupção praticados por seüs funcionários nas esferas

administrativa e judicial. Além das multas expressivas às quais a

empresa estaria exposta há até mesmo a possibilidade de

dissolução da pessoa jurídica infratora.
. De acordo com a Lei Anticorrupção, empresas são

responsáveis por qualquer ato de corrupção do qual elas se

beneficiem, ainda que nenhum de seus funcionários ou alta direção

saiba que tal ato foi cometido. Dessa forma, pÍecisamos ter cuidado

redobrado ao contÍatar intermedlários, conceder patrocínios ou

fazer doações para nossos clientes (atuais ou em potencial).

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Esperamos que você atuê sempre em conformidade com nossas

políticâs ê com a Lêi, ficando atento ao rêpresêntar a empresa em processos

licitatórios, pois ao lidarmos com o Poder Público, nos expomos a um risco maior.

Sempre que estiver em dúvida ou suspeitâr de alguma atitude ilícita,

consulte o Dêpartamênto de Compliance ou utilize nosso canal de denúncia

Foiha:-
Rut:;tca:

12

Ur"u SrÁia,?



Foiha.
iLlbÍr.rl

4.2 DOAçOES, PATROCíNtOS E pARTtCtpAçÃO pOLíTtCA

Respeitamos o direito individual do empregado de se envolver em

âssuntos cívicos e participar do processo político. Entretanto, tal participâção

deve ocorrer em seu tempo livre ê à sua custa. Nessa situação, o empregado deve

tornar claro que as manifestaçõês são suas, e não da Empresa.

Nossos recursos, espaço e imagem não podem ser usados para atender

a interesses políticos pessoais ou partidários. Também é vedado ao empregado

realizar em nosso nome qualquer contribuição em valor, bens ou serviços para

campanhas ou causâs políticas.

Realização de pagamentos, a título de gratificação, ou o ofêrecimento
de qualquer vantagem a funcionários públicos ou autoridades do governo para

agilização de serviços de rotina ou açõês administrativas são, êstritamente,
proibidas.

O QUE ESPERAMOS DE VCIC§

Caso tenha uma atividade política, nunca use ou deixe que usem

quaisquer dos nossos bens ou recursos para campanha política, partido político,

candidato político, funcionário público eleito ou para qualquer uma das

orgânizaçôes a elês afiliadas. Não utilize da sua função para tentar influenciar

outra pessoa a fazer contribuições ou a apoiar qualquer partido político ou

políticos.

I3



4.3 RELAçAO COM CONCORRENTES
Foiha
Rr-rLica

Repudiamos qualquer prática que possa restringir o comércio ou a livre
concorrência, em especial as práticas ilegais de formação de cartel, fraude a

licitações ou abusos de poder. Estamos totalmente comprometidos com o
cumprimênto das leis de concorrência.

Nenhum colaborador tem autorização para discutir nossos preços ou

informações confidenciais com concorrentes, manipular processos licitatórios,

ajustar ou combinâr valores com nossos concorrêntês, ou ter acesso antecipado

a informações que ainda não sejam públicas.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Fique atento à aparência e as implicaçôes ao interagir com um

concorrente, seja em uma situação pessoal ou comercial, e evite ações que

possam insinuar qualquer forma de combinação de preços. Todas as informações

de mercado devem ser obtidas de forma transparentes e idôneas, não se

admitindo sua obtenção por meios ilícitos.

Não devem ser discutidas com concorrentês, em qualquer hipótese,

informações sensíveis, como preços atuais e futuros, mârgens de lucros, políticas

de descontos, capacidade, processos, métodos e custos de produção, territórios

de vendas, entre outras.
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Prccssso
Foiha:5. CONFLITO DE INTERESSES Ruliilca:

Durante suas atividâdes na empresa, você irá se deparar com uma série
de decisões que podem configurar um conflito de interesses. Nesse sentido, é

importante compreender as situações em que você, um colega ou um terceiro
podem êstar ou parecer estar conflitados.

É de responsabilidade de cada um tomar decisõês imparciais, excluindo
os interessês pessoais, financeiros ou que possam, de alguma maneira, afetar sêu

próprio julgamento.

O conflito de interesses na relação empregado-empresa ocorre quando

o empregado usa a sua influência ou cometê atos com o intuito de beneficiar

intêresses particulares. Conflito interesses pode se apresentar de várias formas,

por isso é preciso estar atento!

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

5.'I BRINDES, HOSPITALIDADE E ENTRETENIMENTO

O recebimento de brindes, hospitalidade ou entretênimento, ainda que

possa sêr umâ manêira legítima de construção de bons relacionamentos

comerciais, é uma prática proibida, exceto ao que se refere a brindes

institucionais de valor insignificante, como canetas, cadernos ê semelhantes.

I6

Acima de tudo, você dêvê ser capaz de reconhecer situações em que

possa estar conflitado, para evitar que isso influencie no momento dê tomar
decisões. Sempre que você tiver dúvida sobre como agir, recorra ao seu superior,

ao Departamento de Compliance ou utilize nosso canal de comunicação.



No caso de recebimento de brindes que excedam as características
acima descritas, deve-se devolver a cortesia. É importante que nunca sejam

usados para influenciar as tomadas de decisões e, caso sejam acêitos, é exigido

o maior rigor para não parecer aos outros que tenha havido influência indevida.

De forma geral, você deve recusar ofertas de viagens e acomodações
pagâs. Se houver um propósito válido para participar de algum êvento ou curso,

nossa empresa deverá pagar quaisquer despêsas de viagem e/ou acomodação e

não um parceiro, fornecedor ou Poder Público,

§ QU§ ESP§RAMOS D§ VO€E

Esperamos que você tenha muito cuidado ao aceitar brindes,

devolvendo a cortesia, a menos que seja de valor insignificante. Dessa forma

você protêge â rêputação de terceiros e a nossa reputâção contra alegações de

comportamento indevido, assegurando também a conformidade com as leis

anticorrupção, nacional e estrangeiras.

Caso você recêba algo de valor que não possa, por alguma razão, ser

devolvido, você deve agradecer a cortesia, por meio de e-mail, carta, mensagem

ou outra forma de comunicação válida, explicando que das próximas vezes não

poderá aceitar, em função das regras de Compliance.

Fique âtento aos aspectos culturais e, no caso de dúvidas, procure a

área de Compliance da Empresa.

17
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6. TNTEGRTDADE DE TNFORMAÇÕES

A conf idenciâlidade e privacidade das informações, bem como dos
dados pessoais de clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros de nêgócios
devem ser protegidas e respeitadas.

Sendo assim, buscamos êstar sêmpre em conformidade com as Leis

vigentes, realizando o tratamento necessário para que nenhuma informação
privilêgiada, seja da êmpresa ou de terceiros, se torne disponível a quem não

tenha interesse legítimo.

No que se refere à participação em processos licitatórios, agimos com

total zelo, fazendo nossô parte enquanto interessados em contrâtar com o Poder

Público, além de proibirmos que qualquer informação sigilosa ou que ainda não

tenha se tornado pública, seja repassada.

O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ

Seu dever é impedir o acesso de quem quer que seja à informações

pertencentes à empresa, redobrando o cuidado com documentos, dados

pêssoais de tercêiros e até mêsmo com materiais deixados sobre as mesas ou

que você cârrêguê durante viagens a trabalho.

Caso você tenha, por força de seu cargo ou de suas responsabilidades,

acesso a informações estratégicas ou confidenciais, ainda não divulgadas

publicamente, não as forneça a terceiros.
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7. PROGRAMA DE COMPLIANCE

Nosso Programa de Compliance/lntegridade baseia-se nos cinco
pilares recomendados pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da

União (CGU), quais sejam:

l. comprometimento da alta direção;

ll. instância responsável e indepêndente;

lll. análise de perfil e riscos;

lV. êstruturação das regras e instrumentos;

V. monitoramentocontínuo;

Dessa forma, contamos com mecanismos para prevenção, detêcção e

remediação de atos contrários aos valores de integridâde e ética que adotamos,

desenvolvidos e administrados pelo Departamento de Compliance, que é
extêrno ê independentê.
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