
 

 

 

 

 

Política Anticorrupção 

 

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.POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 

1. CONTEÚDO DA POLÍTICA 

 

A Empresa assume o compromisso de realizar sua prática comercial de maneira ética e 

espera que os Membros que atuam em nome da Empresa conduzam seus negócios de acordo 

com os mais altos padrões éticos e de acordo com a Lei, seguindo estritamente as diretrizes e 

procedimentos estabelecidos no Programa de Integridade. 

 

A natureza do nosso negócio geralmente requer que nós interajamos com Agentes 

Públicos de diferentes governos ao redor do mundo. Esta política estabelece padrões e requisitos 

da VICENTIN em relação à conformidade com a nossa política anticorrupção, bem como fornece 

orientações sobre como lidar com situações de corrupção. É necessário cumprir os elevados 

padrões éticos da VICENTIN em situações que possam acontecer na condução dos nossos 

negócios. 

 

Acreditamos firmemente que a corrupção estimula o comportamento anticompetitivo, 

distorce nossa capacidade de participar de forma justa no mercado e satisfazer nossos clientes, 

prejudica o crescimento de nossos negócios e dificulta o desenvolvimento econômico e social da 

sociedade em geral. 

 

O objetivo desta política é aumentar a conscientização sobre a aplicação das Leis, a fim de 

evitar violações involuntárias e detectar possíveis problemas a tempo para poder abordá-los 

adequadamente. As Violações das Leis podem resultar em penalidades civis e criminais graves; 

portanto, é vital que entendamos e valorizemos a importância da política e que respeitemos suas 

disposições em nosso trabalho diário. 

 

Visto que a Empresa é incorporada na República Argentina, onde o suborno de Agentes 

Públicos nacionais e estrangeiros é punível por lei, estas regras são aplicáveis a todos os 

Membros, estejam na Argentina ou no exterior.  
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A Empresa se compromete a conduzir seus negócios com integridade. Isso significa evitar 

todo tipo de atos de corrupção. Nós respeitaremos todas as Leis contra o suborno de Agentes 

Públicos (conforme definido abaixo) e outras práticas proibidas. 

 

Quem é Agente Público? 

 

O termo Agente público (“Agente Público”) abrange: 

 

(i) Qualquer funcionário, agente ou representante de uma autoridade governamental 

ou qualquer pessoa que, estando oficialmente autorizado, atua em nome e representação de 

uma autoridade governamental. 

(ii) Para fins deste Código, as autoridades governamentais são as instituições e 

agências de qualquer tipo do governo nacional, provincial/estadual ou municipal, incluindo 

hospitais, escolas e universidades. 

(iii) Qualquer indivíduo que atue no Poder Legislativo. 

(iv) Qualquer indivíduo que atue no Poder Judiciário. 

(v) Qualquer indivíduo que ocupe uma posição em algum partido político. 

(vi) Qualquer candidato a cargo público. 

(vii) Todo indivíduo que atue em organizações internacionais, tais como a Organização 

das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos, o Comitê da FIFA, o Banco Mundial 

etc. 

(viii) Qualquer indivíduo que, estando oficialmente autorizado, atue em representação 

de uma autoridade governamental de país estrangeiro. 

(ix) Os funcionários de empresas comerciais estatais ou controladas pelo Estado são 

considerados Agentes Públicos do governo conforme as Leis e o Código. Consulte o Gestor de 

Compliance em caso de dúvida. 

 

Este capítulo foi elaborado com base em evidências concretas das interações entre 

Membros e Agentes Públicos, considerando as interações mais frequentes ou que representam 

maiores riscos para a Empresa. 
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Este capítulo leva em consideração as interações dos Membros com os Agentes Públicos 

de diferentes níveis e setores do Estado e está dirigido àqueles que mantêm, supervisionam ou 

decidem sobre essas interações. 

 

Regra geral - Antes de entregar qualquer objeto de valor a um Agente Público, é preciso 

obter a autorização do Gestor de Compliance. 

 

Existem duas exceções a esta regra: 

(i) Quando a segurança de um Membro estiver em jogo, como, por exemplo, quando 

um pagamento deva ser feito imediatamente para garantir a saída segura de um lugar. Nesse 

caso, os Membros devem fazer qualquer pagamento que seja necessário para proteger sua 

segurança pessoal e, tão logo seja razoável, informar a natureza do incidente e o pagamento 

relacionado ao Gestor de Compliance. 

(ii) Quando tiver aprovação geral do Gestor de Compliance. O Gestor de Compliance 

poderá emitir uma “autorização geral” para certas interações de rotina com os Agentes Públicos 

(como refeições durante uma visita a um local da Empresa) para evitar a necessidade de revisão 

e aprovação prévia em cada ocasião. 

 

Os Membros que interagem direta ou indiretamente com Agentes Públicos em nome da 

Empresa devem entrar em contato com o Gestor de Compliance se tiverem dúvidas relacionadas 

ao cumprimento das Leis. 

 

2. PROIBIÇÃO DE SUBORNO 

 

O suborno é o ato de oferecer, prometer, autorizar ou entregar algum objeto de valor, 

seja direta ou indiretamente, a alguma pessoa, com a finalidade de obter uma vantagem 

indevida, como, por exemplo, ganhar ou manter um negócio para a VICENTIN. 

 

• Oferecer, prometer, autorizar ou entregar: Oferecer ou prometer um pagamento 

indevido é proibido, mesmo que o pagamento não tenha sido consumado. Não é um requisito 

que o suborno seja efetivamente feito para que seja ilegal. Desta forma, se o Agente Público não 

fizer nada em troca do suborno, mesmo que o pagamento tenha sido feito ou se o objeto de 
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valor tiver sido entregue, o referido pagamento ou entrega será considerado como suborno. 

 

• Algum objeto de valor: Um suborno pode ser feito de diferentes maneiras. “Qualquer 

objeto de valor” inclui dinheiro, presentes, viagens, hospitalidade, empréstimos, doações de 

caridade, favores ou oportunidades de emprego, entre outros. Não há uma quantia mínima 

definida para que algo seja considerado um suborno. Oferecer, prometer, autorizar ou entregar 

pagamentos mínimos de dinheiro, da mesma forma, se encaixam nesse tipo de crime. 

 

• A alguma pessoa: A maioria das leis anticorrupção se foca em presentes dados ou 

oferecidos a Agentes Públicos, embora alguns países também proíbam subornos no campo de 

empresas privadas. A VICENTIN adota uma abordagem de tolerância zero ao suborno, tanto no 

setor público quanto no privado. 

 

• Direta ou indiretamente: Mesmo que não seja você quem faz o pagamento indevido, você 

será responsável se autorizar outra pessoa a fazê-lo ou se, conscientemente, permitir que 

alguém o faça. Consequentemente, você pode ser responsabilizado pelos atos impróprios de 

seus colaboradores e subcontratados. 

 

• Com a finalidade de obter uma vantagem indevida para a VICENTIN: É proibida qualquer 

tentativa de influenciar ou afetar indevidamente a tomada de decisão de um indivíduo. Isso 

inclui tentativas de influenciar a concessão ou retenção de um contrato, reduzir tarifas ou taxas, 

garantir uma entrega mais pontual, apressar um processo de aprovação ou permissão ou afetar 

o resultado de uma decisão do governo. Conduzir os negócios com ética e dentro da lei é a coisa 

certa a fazer. 

 

3. PROIBIÇÃO DE PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO  

 

A VICENTIN proíbe os pagamentos de facilitação ou “caixinha”. Estes são pagamentos de 

pequeno valor oferecidos a Agentes Públicos com a intenção de assegurar ou apressar a 

expedição de atos ou deveres governamentais. 

 

A Empresa proíbe terminantemente os pagamentos de facilitação. 
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Se você tem feito pagamentos de facilitação ou está numa situação na qual você acha que 

precisa fazer um pagamento de facilitação, entre em contato com o Gestor de Compliance 

imediatamente. 

 

Por exemplo: P: Um gerente de área conhece o Agente Público responsável por conceder 

as habilitações para determinados produtos e sabe que geralmente o processo é muito 

lento. Também sabe que esse Agente Público, em troca de acelerar o processo, recebe 

pagamentos de facilitação. O gerente pode fazer uso dessa opção e fazer pagamentos de 

facilitação para acelerar o processo? 

R: Não. O gerente não pode fazer isso, pois estaria violando as Leis. 

 

4. LIVROS E REGISTROS PRECISOS 

 

A VICENTIN está empenhada em manter livros e registros comerciais e financeiros 

precisos e controles internos sólidos, e em conduzir seus negócios de maneira transparente. É 

proibido criar registros falsos, enganosos, incompletos, imprecisos ou artificiais. 

 

Garantir registros comerciais e financeiros precisos e completos é responsabilidade de 

todos, não apenas da equipe de contabilidade e finanças. A manutenção de informações e 

registros precisos reflete-se na reputação e credibilidade da Empresa e garante que ela esteja em 

conformidade com suas obrigações legais e regulamentares. 

 

O que devemos fazer? 

(i) Registrar e classificar sempre as transações no período contábil relevante e na 

conta e departamento correspondentes. Não atrasar nem acelerar registros de 

receitas ou despesas para atingir as metas orçamentárias. 

(ii) As estimativas e acumulações devem estar apoiadas pela documentação 

correspondente e devem basear-se no seu melhor julgamento. 

(iii) Garantir que todos os relatórios enviados às autoridades reguladoras sejam 

completos, razoáveis, precisos, oportunos e compreensíveis. 

(iv) Não falsificar documentos. 
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(v) Não distorcer a verdadeira natureza de uma transação. 

(vi) Não participar dos esforços de outra pessoa para sonegar impostos ou subverter 

as leis de moeda local.  

 

Os Membros devem procurar ser exatos ao preparar informações para a Empresa, mas 

erros honestos podem ocorrer ocasionalmente.  

 

Somente esforços intencionais para falsificar ou registrar incorretamente transações ou 

falsificar um registro comercial da Empresa são violações do Código. 

 

Por exemplo: 

Cobertura médica: Um colaborador tentou obter cobertura médica da Empresa para seus 

filhos adultos enviando um formulário que alegava que seus filhos eram estudantes em tempo 

integral. Na realidade, seus filhos não eram mais estudantes. O colaborador falsificou registros 

da Empresa. 

 

Registro de rendas: Um gerente de vendas estimou que não alcançaria suas metas 

mensais. Para compensar a diferença, ele contratou um depósito externo para colocar os 

produtos e registrou as remessas para o depósito como vendas. O gerente falsificou registros 

financeiros da Empresa. 

 

5. PROCESSOS DE COOPERAÇÃO 

 

Caso uma pessoa que afirma ser um Agente Público entre em contato com você em sua 

casa ou no trabalho para solicitar informações, mas não apresente prova de sua capacidade 

oficial, você deve: 

• informar a pessoa que tanto você quanto a Empresa desejam cooperar com as 

investigações do governo;  

• pedir o cartão de visita da pessoa ou dados pessoais;  

• explicar que contatará imediatamente os advogados da Empresa, para que possam se 

comunicar rapidamente com a agência governamental apropriada a fim de discutir e resolver o 

assunto; 
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• desculpar-se educadamente e sair.  

 

As autoridades governamentais podem obter acesso a cópias de nossos documentos 

corporativos se apresentarem provas de que foram devidamente autorizadas (por exemplo, 

mostrando uma ordem judicial). Nesses casos, você pode fornecer cópias dos documentos em 

questão, mas primeiro deve entrar em contato com o Departamento Jurídico. Em nenhuma 

circunstância deve fornecer informações detalhadas às autoridades governamentais. Lembre-se 

que, no caso de ser contatado por Agentes Públicos, você deve contatar imediatamente um 

representante do nosso Departamento Jurídico. 

 

6. POLÍTICA DE PRESENTES E ENTRETENIMENTO 

 

Como política geral, a VICENTIN permite a troca de presentes e entretenimento dentro do 

escopo permitido pelas Leis, desde que sejam realizadas como um sinal de boa vontade e para 

construir confiança nas relações com pares e parceiros de negócios. A menos que seja proibido 

pelas Leis, todos os que trabalham para a VICENTIN e Terceiros agindo em nome da Empresa, 

independentemente de sua localização ou função, podem pagar ou aceitar refeições razoáveis 

servidas em conexão com reuniões de negócios de rotina. Qualquer outro entretenimento ou 

hospitalidade a um Agente Público ou Terceiro que tenha sido aceito ou concedido deve ser 

informado ao Gestor ou Comitê de Compliance, preenchendo o Formulário de Notificação de 

Presentes R CRP 000036. 

 

Quais são as diretrizes quanto a presentes ou entretenimento aceitáveis? 

• Devem ser oferecidos ou aceitos de boa fé, ocasionais, apropriados de acordo com as 

circunstâncias e razoáveis em valor. 

• Devem cumprir todas as leis aplicáveis, incluindo aquelas que se apliquem a Agentes 

Públicos ou autoridades governamentais relevantes. 

• Devem representar uma prática de gentileza normal de negócios (por exemplo, pagar 

por uma refeição ou um táxi compartilhado). 

• Não podem ser razoavelmente interpretados como um suborno ou pagamento de 

facilitação, isto é, que tenham sido oferecidos, fornecidos, autorizados, solicitados ou 

recebidos como incentivo ou recompensa pelo desempenho indevido de uma função 
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do destinatário, ou que tenham sido inadequados de qualquer outra forma. 

• Não devem representar contribuições políticas nem doações em geral.  

• Não devem ser recebidos ou entregues durante um processo de negociação ou 

apresentação de projetos ou contratos. 

• Não devem ser recebidos ou entregues no endereço particular de Terceiros ou 

colaboradores (incluindo familiares ou amigos). 

• Não devem ser pagamentos em dinheiro. 

• Todos os presentes entregues em nome da Empresa devem ser registrados com 

precisão na conta correspondente dos livros e registros contábeis da Empresa. 

 

7. CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS 

 

A Empresa apoia a participação pessoal no processo político sempre que seja consistente 

com todas as Leis e procedimentos corporativos.  

 

A Empresa não reembolsará os Membros por atividades políticas pessoais. As opiniões 

políticas pessoais não devem afetar o trabalho e a atividade dos Membros dentro da Empresa. 

 

Não use a reputação ou os ativos da Empresa, incluindo seu tempo no trabalho, para 

conduzir suas próprias atividades ou defender interesses políticos. 

 

Se você planeja procurar ou aceitar um cargo público, você deve notificar imediatamente 

o Gestor de Compliance. 

 

Contribuições políticas incluem pagamentos diretos ou indiretos, adiantamentos, 

fornecimento gratuito de bens ou serviços, assinaturas, associações, compra de bilhetes para 

captação de fundos e compra de espaço publicitário para qualquer organização política ou 

candidato que esteja concorrendo a um cargo público.  

 

Desde que não seja proibido por Lei e dentro do escopo permitido por ela, a VICENTIN 

poderá fazer contribuições políticas. No entanto, uma contribuição política nunca deve ser feita 

em troca de um favor ou promessa de receber qualquer benefício de um Agente Público ou 
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partido político. Portanto, para evitar tais situações, a Empresa manterá um registro das 

reuniões entre representantes do governo e todos aqueles que trabalham para a VICENTIN ou 

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

registro deverá detalhar o motivo da reunião, local e data em que foi realizada e se o 

colaborador, Terceiro ou diretores da VICENTIN receberam algum benefício ou promessa de tal 

benefício, presente ou tratamento especial do Agente Público. Em todos os casos, a 

documentação relevante evidenciando a contribuição deve ser protegida. É proibido fazer 

contribuições em dinheiro. Todas as contribuições devem ser registradas com precisão na conta 

correspondente dos livros e registros contábeis da Empresa. 

 

Dúvidas com relação a contribuições políticas devem ser encaminhadas ao Gestor de 

Compliance. 

 

8. DOAÇÕES BENEFICENTES E COMPROMISSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Às vezes, as Leis permitem fazer doações diretamente a uma agência do governo (em vez 

de a um Agente Público) como parte de ações beneficentes ou para promover a boa vontade. 

Doações a entidades governamentais são permitidas desde que: 

 

(i) o Gestor de Compliance seja consultado sobre a aceitabilidade e legalidade da doação; 

(ii) não haja expectativa pelo governo de receber em troca um favor ou vantagem 

comercial; 

(iii) a doação não seja feita diretamente a um Agente Público individual e não haja 

indicações de que será redirecionada para uso pessoal dele; 

(iv) a doação seja ocasional e razoável em valor, dependendo das circunstâncias. 

 

As doações a instituições beneficentes privadas não devem ser efetuadas em nome de um 

Agente Público, pois pode ser visto como suborno. 

 

Antes de fazer qualquer doação a uma agência governamental, sempre procure a 

aprovação do Gestor de Compliance. Além disso, os Membros devem consultar o Gestor de 

Compliance para assegurar-se de que estejam agindo de acordo com as políticas e diretrizes da 
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Empresa relacionadas ao vínculo com o governo. 

 

As doações são um aspecto importante do compromisso da VICENTIN com a nossa 

comunidade. Os investimentos que fazemos na nossa comunidade ajudam a promover o 

desenvolvimento sustentável e a boa cidadania corporativa. 

 

Nosso apoio a causas beneficentes, culturais ou educacionais também pode ser 

direcionado a indivíduos na forma de bolsas de estudos, subsídios ou oportunidades de estágio. 

Em outros casos, as contribuições podem ser feitas para organizações beneficentes ou 

fundações, que poderiam ser apoiadas ou patrocinadas por autoridades ou entidades 

governamentais. 

 

É importante ter cuidado ao selecionar organizações beneficentes e sempre tentar 

escolher aquelas que tenham uma boa reputação, para garantir que os fundos doados serão 

usados para o propósito pretendido e não beneficiarão indevidamente um Agente Público. Deve-

se notar que a contribuição ou projeto não é uma maneira encoberta de proporcionar um 

benefício pessoal a um Agente Público.  

 

Além disso, é importante considerar e analisar com prudência quando fazer a contribuição, 

pois, por exemplo, uma contribuição aceitável poderia se tornar inadequada se naquele 

momento a VICENTIN estiver buscando aprovações de uma entidade governamental relacionada 

à caridade com a qual está contribuindo. 

 

Uma contribuição para uma causa de caridade nunca deve ser feita em troca de um favor 

ou promessa de receber um benefício de um Agente Público, mesmo que o beneficiário seja uma 

instituição beneficente de boa fé.  

 

Em todos os casos, a documentação relevante evidenciando a contribuição deve ser 

protegida. Contribuições em dinheiro devem ser evitadas. Todas as contribuições devem ser 

registradas com precisão na conta correspondente dos livros e registros contábeis da Empresa. 

 

9. TERCEIROS 
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Conforme este Código e as Leis, caso a VICENTIN contrate um Terceiro para agir em seu 

nome, as ações desse Terceiro poderão ser atribuídas à VICENTIN, e para todos os efeitos legais, 

essas ações serão consideradas como ações da Empresa. Nenhum diretor, gerente ou 

colaborador da Empresa poderá contratar um Terceiro para praticar atos, para ou em nome da 

VICENTIN, que sejam proibidos pelo Código ou pelas Leis.  

 

10. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

 

• Este Código não é taxativo: O Código não contém todas as políticas que a VICENTIN 

possui, nem abrange todos os detalhes das políticas ou processos específicos relacionados aos 

nossos esforços para cumprir as regulamentações anticorrupção. A VICENTIN pode adotar novas 

políticas e procedimentos ou modificar políticas e procedimentos existentes ao longo do tempo. 

Espera-se que todos os que trabalham para a VICENTIN, assim como Terceiros agindo em nome 

da Empresa, independentemente de sua localização ou função, entendam as políticas e 

procedimentos distribuídos a eles e observem as políticas e procedimentos novos ou 

modificados na medida em que forem comunicados. 

 

• Relacionamento com outras Políticas e Procedimentos do nosso Programa de 

Integridade: Este Código foi projetado para funcionar em conjunto e em harmonia com outros 

padrões, políticas e procedimentos estabelecidos em nosso Programa de Integridade. 

 

Na VICENTIN, estamos comprometidos em proteger nosso ativo comercial mais 

importante: a nossa integridade.  

 

Como membro da VICENTIN, você faz parte desse esforço e deve ler e entender todas as 

políticas e procedimentos estabelecidos nos documentos que compõem o nosso Programa de 

Integridade.  

 

Pedimos que você esteja sempre atento às irregularidades no local de trabalho e 

consulte, se necessário, alguma das pessoas designadas pela VICENTIN para lidar com o 

desenvolvimento, coordenação e supervisão do nosso Programa de Integridade.  
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II.POLÍTICA ANTITRUSTE E DEFESA DA CONCORRÊNCIA  

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Atue com prudência ao negociar com concorrentes e reunir informações sobre eles. Há 

Leis que governam essas relações. 

 

A Empresa concorre lealmente e cumpre todas as leis de concorrência aplicáveis. Muitas 

vezes, essas leis de concorrência são complexas e variam consideravelmente de um país para o 

outro, tanto no âmbito da sua cobertura como no seu âmbito geográfico. Uma conduta 

permitida num país pode ser ilegal em outro. E as penalidades pela violação das Leis são severas. 

 

Os Membros devem consultar o Gestor de Compliance para entender as leis e as políticas 

de concorrência aplicáveis. 

 

A Empresa proíbe a realização de comportamentos anticoncorrenciais, comprometendo-

se com a concorrência justa, honesta e transparente no desenvolvimento de suas atividades.  

 

A Empresa compromete-se a cumprir rigorosamente as leis de defesa da concorrência e a 

evitar qualquer tipo de conduta ilegal. Devemos realizar nossa atividade dentro da Empresa 

promovendo a concorrência leal e evitando todo tipo prática monopolista ou de cartelização. 

  

Os funcionários com responsabilidades comerciais, ou aqueles que integram ou fazem 

parte de associações, grupos ou câmaras comerciais, devem estar especialmente informados e 

particularmente atentos ao cumprimento de suas obrigações de acordo com as regras de defesa 

da concorrência.  

 

Inteligência Competitiva 

Os Membros podem captar, compartilhar e usar informações sobre a concorrência, mas 

sempre e somente dentro do escopo permitido pelas Leis e de maneira ética. Valorizamos e 

protegemos as informações não-públicas da VICENTIN, bem como as de outras empresas. 
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É aceitável reunir inteligência competitiva por meio de informações disponíveis 

publicamente. Por exemplo, é possível reunir e usar informações das seguintes fontes: 

(i) apresentações de agências governamentais disponíveis ao público; 

(ii) discursos públicos de executivos da empresa; 

(iii) relatórios anuais; e  

(iv) notícias, artigos e publicações de jornais do setor. 

 

Também pode perguntar a Terceiros sobre nossos concorrentes ou aceitar a inteligência 

competitiva oferecida por Terceiros, desde que não haja razão para acreditar que o Terceiro 

tenha uma obrigação contratual ou legal de não divulgar essas informações. 

 

2. ATIVIDADES VEDADAS EM RELAÇÃO À DEFESA DA CONCORRÊNCIA 

 

(i) Não participe de atividades ilegais para obter informações competitivas. A proibição 

inclui roubo, entrada não-autorizada, escuta clandestina, escutas telefônicas, hacking, 

invasão de privacidade, suborno, deturpação ou busca no lixo. 

(ii) Não aceite, divulgue ou use informações competitivas que você conheça ou tenha 

motivos para acreditar que foram divulgadas em violação de um contrato de 

confidencialidade entre um terceiro e um de nossos concorrentes. 

 

Contate o Gestor de Compliance se tiver alguma dúvida.  

 

III.MECANISMOS DE DENÚNCIA 

 

1. CONTEÚDO 

 

Este capítulo apresenta um modelo para a prevenção de comportamentos contrários às 

Leis, o Código ou quaisquer outros regulamentos aplicáveis à atividade da Empresa (doravante 

denominadas as “Violações”). As atividades de controle exercidas pela Empresa concentram-se 

nas operações ou negócios que apresentam riscos potenciais de comissão de atos ilícitos, com o 

objetivo principal de que sejam prevenidos ou detectados precocemente, evitando, assim, sua 
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materialização.  

 

2. APRESENTAÇÃO DE DENÚNCIAS 

 

A Empresa entende que um dos pontos-chave na implementação do Código é a existência 

de canais de denúncia. Todos os Membros da VICENTIN, incluindo colaboradores de qualquer 

hierarquia, diretores, terceiros, fornecedores etc. têm o direito e o dever de reportar Violações.  

 

Caso qualquer Membro da Empresa tenha suspeita fundada da ocorrência de uma 

Violação, deve apresentar a denúncia ao Gestor de Compliance ou Comitê de Compliance. 

 

A VICENTIN disponibiliza o Formulário de Denúncia para todos os colaboradores. O 

formulário requer todos os dados e informações necessários (bem como qualquer 

documentação de apoio) que possam ser inicialmente necessários com o propósito de iniciar 

uma investigação formal da conduta alegada. O Formulário de Denúncia R CRP 000037 também 

pode ser acessado eletronicamente no site www.vicentin.com.ar.  

 

Você pode apresentar uma denúncia não só através do nosso Formulário de Denúncia, 

como também informalmente através de qualquer um dos canais listados abaixo.  

 

A Empresa mantém uma cópia de todos os formulários de denúncia e relatórios de 

investigação. 

 

3. POLÍTICA DE PROTEÇÃO CONTRA RETALIAÇÃO 

 

Todas as pessoas que trabalham para a VICENTIN e Terceiros agindo em nome da 

Empresa, independentemente de sua localização ou função, são responsáveis por denunciar 

possíveis violações desta Política, do Código de Ética ou das Leis, para que a conduta ofensiva 

seja revisada e para que a VICENTIN possa resolver a situação e tomar as medidas apropriadas. 

 

Qualquer membro da VICENTIN que retalie ou ameace retaliar contra denunciantes de 

boa fé estará sujeito a ações disciplinares. 
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O denunciante que acredite ter sido vítima de retaliação devido à denúncia de uma 

violação (real ou suspeita) das Leis ou políticas anticorrupção poderá: 

• conversar com seu supervisor imediato ou outro supervisor; 

• preencher o formulário de contato disponível em www.vicentin.com.ar; 

• comunicar a sua preocupação através das caixas de sugestões localizadas em cada 

instalação/local da Empresa; 

• enviar um e-mail para compliance@vicentin.com.ar; 

• contactar-nos por telefone através do número 0-800-345-4780 de segunda a sexta-feira 

das 9 às 18 horas; 

• contatar pessoalmente ou por telefone o Gestor de Compliance ou um membro do 

Comitê de Compliance. 

 

Os mecanismos referidos acima também estão incluídos no Guia de Comunicações 

Internas da Empresa. 

 

A Empresa oferece proteção contra retaliação aos denunciantes que reportem uma 

preocupação ou apresentem uma denúncia com honestidade; mas é uma violação do Código 

fazer, conscientemente, uma falsa acusação, mentir, ou recusar-se a cooperar nas investigações 

relacionadas ao Código ou às Leis.  

 

Apresentar uma denúncia honesta não significa que você esteja certo em relação à 

preocupação. Apenas deve assegurar-se de que as informações fornecidas sejam precisas. 
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