
 

 

 

 

 

Due Diligence de Terceiros 

 

Este documento é simplesmente um guia e é complementar às regulamentações aplicáveis na 
República Argentina ou a qualquer outro regulamento ou norma governamental que as 

modifique ou substitua no futuro. Sua finalidade é complementar os regulamentos existentes, 
mas de modo algum substituí-los. Se qualquer procedimento estipulado aqui contradisser os 

regulamentos acima mencionados, o último prevalecerá. 
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I.DIRETRIZES DE DUE DILIGENCE DE TERCEIROS 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O objetivo desta política é explicar a posição da VICENTIN em relação à contratação de 

Terceiros (conforme detalhado abaixo), os padrões da Empresa aplicáveis a tais Terceiros e os 

procedimentos que cada colaborador deve seguir ao iniciar um novo relacionamento ou revisar 

uma relação existente com um Terceiro. 

 

Todas as pessoas que trabalham para a VICENTIN e contratam para a VICENTIN, assim 

como Terceiros agindo em nome da VICENTIN, independentemente de sua localização ou função, 

devem respeitar o Código e as políticas corporativas. 

 

Quem são os Terceiros? 

Um Terceiro é qualquer pessoa física ou jurídica que, sem ser contratada pela VICENTIN, 

interaja com entidades governamentais ou Agentes Públicos em nome da Empresa, ou qualquer 

outra pessoa de fora da VICENTIN com quem a VICENTIN interaja. Para fins desta política, 

consideram-se como Terceiros os seguintes, entre outros: agentes de vendas, corretores, 

agentes de compradores, brokers, fornecedores, parceiros de joint ventures, advogados, 

assessores fiscais e contadores, associações empresariais, consultores etc. 

 

Estas diretrizes serão aplicáveis a qualquer cliente ou fornecedor novo com quem a 

VICENTIN inicie um relacionamento comercial, mesmo que seja único ou ocasional. 

 

De acordo com as Leis aplicáveis, a VICENTIN e os Membros podem ser responsabilizados 

pela conduta imprópria de Terceiros. Por exemplo, a Empresa pode ser responsabilizada pela 

conduta corrupta de um Terceiro que faça subornos para obter uma vantagem ou benefício 

indevido para a VICENTIN, mesmo que a Empresa não tenha aprovado explicitamente tal 

conduta ou não tenha tido conhecimento da sua ocorrência. 
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A VICENTIN realiza negócios somente com Terceiros honestos e éticos e não aprova as 

condutas contrárias às Leis Anticorrupção. Antes de iniciar um relacionamento com Terceiros 

que representem a VICENTIN ou participem em nome da VICENTIN em atividades de venda de 

produtos ou marketing, ou que possam ter contato com organizações comerciais ou funcionários 

do governo em conexão com as operações comerciais da Empresa, a VICENTIN deverá conduzir 

uma investigação sobre os antecedentes e a reputação desse Terceiro. 

 

A conclusão do procedimento adequado de due diligence para Terceiros e a resolução de 

qualquer indicador de risco que surja durante esse processo são etapas obrigatórias que devem 

ser cumpridas antes de iniciar um novo relacionamento com um Terceiro. 

 

2. PROCESSO DE DUE DILIGENCE DE TERCEIROS 

 

A Empresa nunca deve entrar em um relacionamento com um Terceiro que tenha uma 

interação importante com Agentes Públicos em nome da Empresa, sem conduzir uma avaliação 

prévia do histórico, uma análise de riscos e uma verificação de reputação do Terceiro. 

 

Os Membros responsáveis pela condução da referida análise deverão informar o Gestor 

de Compliance, uma vez identificados os Terceiros que terão uma interação significativa com 

Agentes Públicos em representação da Empresa. 

 

O processo de due diligence de Terceiros será realizado através do formulário R CRP 

000034 “Registro de Terceiros” (dirigido a fornecedores e clientes). Além de preencher e assinar 

o formulário, o Terceiro deve apresentar a seguinte documentação: 

• cópia de documento que comprove sua identidade; 

• no caso de pessoa jurídica, documentação comprovando seu registro comercial e 

existência (por exemplo, certidão de regularidade ou estatuto); 

• arquivo fiscal; e  

• formulário de Pessoa Politicamente Exposta do indivíduo ou representante legal em caso 

de pessoa jurídica. 
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Da mesma forma, a reputação do Terceiro deve ser verificada, por exemplo, consultando 

bancos de dados com informações de adimplência e inadimplência de pessoas físicas e jurídicas 

(como o Veraz, na Argentina, ou o SPC, no Brasil) ou páginas web onde as listas de partes 

restritas ou proibidas são publicadas. 

Também é preciso conduzir o processo de due diligence nos processos de transformação 

e aquisições corporativas para a verificação de irregularidades, atos ilícitos ou vulnerabilidades 

das pessoas envolvidas. 

 

No momento de iniciar a negociação, a Empresa realizará um escrutínio rigoroso das 

informações financeiras, contábeis, fiscais, jurídicas, de reputação, trabalhistas, ambientais e 

outras similares, com o objetivo de identificar possíveis defeitos ocultos, passivos não declarados 

ou riscos contingentes. 

 

Qualquer procedimento de due diligence de terceiros deve ser realizado de acordo com 

os procedimentos e orientações estabelecidos nesta política, e utilizando os recursos anexos que 

permanecerão em poder da VICENTIN durante todo o relacionamento de negócios com o 

Terceiro e por um período de seis anos após sua conclusão. 

 

3. DECLARAÇÕES E GARANTIAS CONTRATUAIS 

 

Terceiros com contratos com a Empresa devem ter conhecimento de todas as Leis 

aplicáveis, do Código e das outras políticas da Empresa. Para esses fins, os Membros que 

realizarem as conversas ou negociações com Terceiros devem disponibilizar os documentos 

mencionados acima ou indicar a maneira de acessar e conhecer o Código. 

 

Da mesma forma, todos os acordos com Terceiros devem incluir uma Declaração de 

conhecimento e aceitação do Código e das políticas da Empresa assinada pelo Terceiro. Tal 

acordo escrito também deve conter declarações e garantias contratuais. Dúvidas com relação ao 

escopo das declarações e garantias contratuais devem ser encaminhadas ao Gestor de 

Compliance. Um modelo de texto antissuborno para vários tipos de acordos pode ser solicitado 

ao Gestor de Compliance ou a um membro do Comitê de Compliance ou do Departamento 

Jurídico. 
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A seguir, incluímos um modelo de declaração que pode ser usado em contratos com 

Terceiros: 

Este [Contrato/Acordo/Oferta] depende do cumprimento de todas as leis aplicáveis, 

particularmente da legislação da Argentina, (bem como das leis do(s) [país(es) em que o Terceiro 

fornecerá os serviços em nome da Empresa]. Como tal, [o Terceiro] concorda que, em relação às 

transações contempladas neste [Contrato/Acordo/Oferta], ou em relação a qualquer transação 

comercial envolvendo a VICENTIN, não transferirá nada de valor, direta ou indiretamente, a 

qualquer Agente Público, funcionário de uma empresa controlada pelo governo, partido político 

ou outra pessoa ou entidade privada (não-governamental) que atue em representação do 

governo, com a finalidade de obter qualquer vantagem ou benefício inadequado. O signatário 

também garante que nenhuma quantia em dinheiro paga ao [Terceiro] como compensação ou 

conceito similar foi ou será usada para pagar subornos ou propinas em violação das leis 

aplicáveis. [O Terceiro] concorda em fornecer a certificação, assim que possível, de seu 

cumprimento contínuo das leis aplicáveis, quando solicitado pela VICENTIN. 

[O Terceiro] declara e garante que [o Terceiro] e seus agentes e colaboradores não 

tomarão nenhuma ação que possa constituir uma violação ou transgressão de qualquer 

disposição do Código de Ética da VICENTIN. Ao assinar este [Contrato/Acordo/Oferta], [o 

Terceiro] confirma que leu e compreendeu a documentação mencionada acima e concorda em 

sujeitar-se a seus termos. 

 

Qualquer problema que surja durante o procedimento de due diligence a Terceiros deve 

ser encaminhado ao Gestor ou Comitê de Compliance antes de iniciar o relacionamento com o 

Terceiro. 

 

6 
 


