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Brenntag AG / Brenntag Química Brasil Ltda. 

 

Orientação Anticorrupção 

 

1. Introdução 

O objetivo deste informativo é fornecer orientações e normas adicionais para garantir que nossos 

funcionários se comportem adequadamente, a fim de evitar sujeitar a si mesmo e à Companhia a 

responsabilidade por corrupção ou suborno. A presente orientação, juntamente com o Código de 

Conduta, constitui o quadro global para o Programa Anticorrupção da Brenntag e estabelece padrões 

mínimos da Brenntag. 

 

Orientações e/ou procedimentos mais específicos podem ser fornecidos nas políticas locais ou regionais, 

tais como políticas de presentes e hospitalidade ou anti-suborno. Todas as exigências locais mais 

rigorosas também se aplicam para além dos padrões mínimos estabelecidos na presente orientação 

Anticorrupção. 

 

2. Corrupção e suborno 

A Brenntag não tolera qualquer tipo de corrupção, suborno ou quaisquer outras práticas ilegais. 

 

Suborno é, geralmente, definido como oferecer, dar, receber ou solicitar qualquer vantagem pecuniária 

indevida ou outra vantagem para, de ou por qualquer pessoa, a fim de influenciar as ações de um 

funcionário ou outra pessoa para ganho pessoal ou para garantir uma vantagem comercial. 

 

A Brenntag exige que todos os seus funcionários, diretores, joint ventures e representantes de terceiros 

(tais como agentes, consultores etc.) abstenham-se de todas as formas de corrupção e suborno em 

qualquer lugar do mundo. Devido à natureza internacional da atividade do Grupo Brenntag, as 

exigências de várias leis com um alcance global, como os USA Foreign Corrupt Practices Act e a Lei de 

Suborno do Reino Unido, também devem ser respeitadas. 

 

Todos os funcionários da Brenntag são estritamente proibidos de oferecer, prometer ou conceder, 

direta ou indiretamente, a qualquer funcionário público 1ou agente estrangeiro ou para qualquer 

funcionário nacional ou estrangeiro ou representantes de uma empresa qualquer, benefício indevido 

com a intenção de: 

                                        
1 Os funcionários públicos são tipicamente definidos como empregados ou representantes que trabalham em 
qualquer nível de instituições governamentais ou públicas, tais como candidatos a cargos políticos, qualquer 

funcionário, empregado ou representante de qualquer governo ou Empresa Estatal ou organização internacional. 
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• influenciar qualquer ato ou decisão; 

• garantir uma vantagem imprópria; 

• fazer uma pessoa executar indevidamente uma função ou ação; 

• induzir uma pessoa a usar sua influência para afetar indevidamente um ato ou decisão oficial. 

 

Da mesma forma, os funcionários não podem, direta ou indiretamente, solicitar ou aceitar benefícios 

pessoais indevidos, como dinheiro ou presentes, favores ou outras vantagens de parceiros de negócios 

ou outras pessoas ou terceiros. 

 

Leis anticorrupção também se aplicam a formas indiretas (ou ocultas) de corrupção, tais como 

pagamentos sob a forma de "taxas" para os serviços de pouco ou nenhum valor ou propinas. Ex.: aceitar 

ou conceder devolução de um valor já pago ou devido como forma de recompensa pelo fechamento de 

negócios adicionais2, descontos ilegais ou bônus, excesso de preços (overpricing) etc. 

 

Envolver-se nesses tipos de práticas pode levar a consequências muito graves para o Grupo Brenntag e 

para os funcionários envolvidos. 

 

Qualquer pessoa envolvida em atos de suborno ou corrupção pode estar sujeito a demissão, danos à 

reputação, processo criminal, ações por danos, prisão, multas e/ou outras sanções em conformidade 

com a legislação aplicável. Suborno ou corrupção também podem levar a consequências muito graves 

para o Grupo Brenntag, tais como sanções significativas criminais, perdas de classificação de crédito, 

perda de reputação, perda de contratos e autorizações, a exclusão de concursos, etc.  

 

3. Presentes e Hospitalidade 

Brenntag permite Presentes3 corporativos e Hospitalidade4 e gastos promocionais ou comerciais, que 

visem melhorar a imagem da nossa empresa e estabelecer relações cordiais com os nossos parceiros 

comerciais, pois isso faz parte do nosso negócio. Não é intenção da presente orientação proibir qualquer 

atividade desse tipo. 

                                        
2  Ações baseadas em metas-alvo (ou seja, vendas anuais e metas de volume) que foram previamente acordadas 

com os fornecedores ou clientes não são considerados suborno ou corrupção. 
3  "Presente" significa qualquer pagamento, gratuidade, benefício, presente ou vantagem, dado ou recebido, que 

não faz parte da contrapartida formal para qualquer ação ou omissão. 
4 "Hospitalidade" significa toda forma de amenidade social, como almoços e jantares, entretenimento, viagens ou 
hospedagem, ou um convite para um evento cultural ou desportivo. 
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As seguintes diretrizes devem ser seguidas quando presentes ou hospitalidade são recebidos ou 

concedidos a fim de evitar quaisquer alegações de corrupção ou a aparência de impropriedade. 

 

Quaisquer presentes ou hospitalidade oferecidos ou recebidos devem: 

• ser razoáveis e adequados; presentes ou hospitalidade não podem exceder convenções de negócios 

locais normais; para determinar se um presente ou hospitalidade é apropriado, a posição/cargo do 

destinatário deve ser levado em consideração. Antes de aceitar ou conceder presentes ou hospitalidade 

de valor significativo, o gestor direto do funcionário ou o Gerente Regional de Compliance deve ser 

consultado. 

• ser feitos de forma transparente; Qualquer oferta ou convite deve ser enviado ou recebido no 

endereço oficial da empresa do destinatário ou ser entregue pessoalmente no curso normal dos 

negócios. 

• não afetar de forma inadequada, ou ser razoavelmente esperado que influencie indevidamente o 

desempenho do destinatário ou de suas funções; as circunstâncias não devem dar origem à impressão 

de que é esperado do destinatário agir de uma determinada maneira por causa da hospitalidade ou 

presente ou a devolução do favor; conflitos de interesses devem ser evitados o que pode ocorrer se um 

presente é recebido ou dado em conexão com a execução de uma tarefa ou dever. 

• Não infringir conscientemente as disposições do código de conduta do receptor ou as políticas 

pertinentes; antes de oferecer um presente ou hospitalidade funcionários devem garantir que isso não 

irá violar o código de conduta do destinatário (processo de aprovação, limites de valor etc.). 

• não ser oferecidos com demasiada frequência ou em um momento inadequado; benefícios oferecidos 

ou recebidos devem ocorrer raramente com o mesmo parceiro de negócios; exemplos de momento 

inadequado incluem oferecer ou receber presentes ou convites de alto valor de quem têm o potencial 

de influenciar o beneficiário durante um determinado concurso, processos judiciais em andamento, de 

concessão/processo de autorização ou em conexão com a negociação, adjudicação ou execução de um 

contrato. 

• não ser oferecidos para obter ou manter um negócio ou outra vantagem indevidamente; se um 

presente ou convite ou qualquer coisa de valor é oferecido com a intenção de obter uma vantagem 

injusta, este sempre será visto como uma tentativa de suborno. Certos países proíbem a oferta de 

presentes ou hospitalidade a funcionários públicos, enquanto outros países permitem tais práticas 

apenas sob condições estritas. Em todos os casos, presentes ou hospitalidade apenas podem ser 

oferecidos aos funcionários públicos na medida permitida pelas leis internacionais e locais aplicáveis em 

vigor. 

• não ser fornecidos nem recebidos em dinheiro ou equivalente (tais como vales); 

• ser apropriados, considerando a cultura e o padrão de vida no país em que a vantagem é dada ou 

recebida; o tipo, natureza e valor monetário das formas aceitáveis de hospitalidade ou presentes será 
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diferente de país para país; portanto, é imperativo que presentes ou hospitalidade dados ou recebidos 

levem esses costumes locais em conta. 

 

Em caso de dúvida quanto à possibilidade ou não de um presente ou hospitalidade poderem ser 

oferecidos ou aceitos, consulte o seu supervisor ou com o Gerente Regional de Compliance. 

 

Estamos cientes de que muito do acima exposto pode ser coberto por políticas de presentes e 

hospitalidade locais ou regionais; no entanto, esta orientação representa os padrões mínimos que se 

aplicam a todos os funcionários da Brenntag em todo o mundo. Onde uma política local ou regional é 

mais restritiva ou mais específica, a política local será aplicada. 

 

Além disso, é de extrema importância que todos os presentes e hospitalidade cumpram todas as leis 

locais e as leis estrangeiras aplicáveis. 

 

4. Doações e Patrocínio 

A Brenntag permite doações corporativas e patrocínios que procurem melhorar a imagem da nossa 

empresa e estabelecer relações cordiais com as nossas comunidades ou o público em geral, pois isso faz 

parte do nosso negócio. Os seguintes critérios devem ser considerados quando se encara uma 

oportunidade de doação (incluindo merchandising) ou patrocínio ou qualquer atividade de doação: 

 

• cumprir a legislação local aplicável 

• estar em consonância com os valores e objetivos da Brenntag como negócio e não ser feito para 

benefício ou ganho pessoal. 

• Não ser feito para obter qualquer vantagem desleal ou servir a qualquer propósito desonesto ou 

impróprio. 

• ser apropriado em termos de valor e não criar a impressão de que é esperado que o destinatário deve 

retornar o favor ou agir de uma determinada maneira por causa do mesmo. 

• ser realizado de forma transparente (documentação deve incluir a identidade do destinatário, 

finalidade, razões para patrocínio / doação) 

• ser previamente aprovado pela Administração Executiva Regional ou o Conselho, se necessário. 

 

Contribuições políticas não podem ser feitas em nome da Companhia. Note-se, no entanto, que não há 

limitações sobre doações políticas pessoais ou contribuições. 
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5. Pagamentos de facilitação 

Pagamentos de facilitação envolvem pagamentos não oficiais de pequenas quantias a funcionários 

públicos para os serviços aos quais já se têm direito, mesmo sem pagamento, a fim de obter ações do 

governo que são de rotina e não-discricionários, como concessão de licenças, autorizações, alvarás etc., 

fornecimento de serviços de utilidade pública, permitir ou acelerar a importação ou exportação de 

mercadorias, proporcionar proteção policial, registrar veículos ou carregar carga. 

 

A Brenntag tem uma política de tolerância zero em pagamentos de facilitação, pois podem constituir um 

suborno. Consequentemente, pagamentos de facilitação não podem ser feitos em qualquer 

circunstância. 

 

6. Relações com Terceiros 

A Brenntag vai estabelecer relações comerciais apenas com Terceiros de boa-fé e de boa reputação. 

Terceiros nesta orientação referem-se a todos os agentes ou outros intermediários usados para fazer 

negócios em nome da Brenntag, como obter ordens e autorizações, incluindo, mas não limitado a, 

representantes de vendas não empregados, subdistribuidores, agentes aduaneiros, advogados e 

consultores. 

 

A Brenntag pode ser responsabilizada por atos de suborno ou corrupção exercidos por um terceiro 

agindo em seu nome. Terceiros devem agir com integridade e em conformidade com todas as leis 

aplicáveis. O uso de agentes de vendas ou intermediários deve ser considerado com cuidado, avaliando-

se caso a caso. 

 

Os seguintes procedimentos devem ser seguidos antes de um agente / intermediário ser envolvido: 

• A seleção de um agente, que pode estar envolvido na busca de clientes, venda e comercialização de 

produtos ou que vai estar em contato com os clientes da Brenntag, fornecedores ou qualquer 

funcionário público, deve ser baseada em critérios objetivos e verificáveis. 

• Um processo de due diligence minucioso deve ser realizado e devidamente documentado (verificação 

de validade da empresa e os serviços prestados via pesquisas na Internet ou outras referências, como 

registos comerciais, demonstrações financeiras, brochuras da empresa, normas éticas, etc.). 

• Quaisquer taxas ou comissões a pagar ao agente ou intermediário devem ser baseadas no mercado e 

não ser demasiadamente altas, e refletir o verdadeiro valor dos serviços comerciais legítimos a serem 

prestados. 

• Um acordo assinado deve ser obtido a partir de todos os agentes e intermediários que agem em nosso 

nome. Este acordo deve descrever em detalhe os serviços a serem executados e as nossas expectativas 

em termos de desempenho, os requisitos para o faturamento, relatórios de atividade e / ou outros 
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meios de prova escrita de atividade, a remuneração específica (valor ou percentual, por exemplo, taxa 

de comissão e a base para seu cálculo e datas de pagamento). 

• Uma cópia impressa desta orientação, bem como do Código de Conduta para Fornecedores da 

Brenntag deve ser dada a cada agente ou intermediário e um reconhecimento do cumprimento destes 

princípios devem ser obtidos a partir de cada agente de vendas ou intermediário, agindo em nosso 

nome (ver anexo I como exemplo). 

 

• Os pagamentos aos agentes ou intermediários nunca deve ser feito em dinheiro e só através de 

métodos de pagamento documentados, isto é, através de uma conta bancária em nome do prestador de 

serviços no seu país de constituição ou organização. Pagamentos antecipados devem ser evitados na 

medida do possível. 

 

Qualquer terceiro que atue direta ou indiretamente em nome da Brenntag, que se envolva em 

corrupção ou qualquer outra forma de corrupção, será permanentemente desqualificado para futuros 

negócios. Qualquer relação contratual existente com tais terceiros também será encerrada. 

 

7. Relatos e medidas de correção 

Funcionários e terceiros são encorajados a reportar ao seu gestor direto ou ao Gerente Regional de 

Compliance qualquer instância ou suspeita de não cumprimento da presente orientação ou de 

quaisquer tentativas para suborna-lo ou outros colaboradores do Grupo Brenntag. 

 

Possíveis violações de leis ou à presente orientação também pode ser apresentados de forma 

confidencial via: compliance@brenntag.de ou para o respectivo endereço de conformidade regional de 

e-mail (eticabrasil@brenntagla.com). 

 

A Companhia irá investigar plenamente quaisquer casos reportados ou suspeitas de suborno e, se 

necessário, medidas corretivas disciplinares serão tomadas. 

 

Brenntag AG 

Brenntag Química Brasil Ltda. 

abril/2016 

mailto:compliance@brenntag.de
mailto:eticabrasil@brenntagla.com
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Anexo I 

 

Prezado, 

 

Segue anexo o nosso Código de Conduta do Fornecedor e orientação Anticorrupção. 

Esta orientação e o código de conduta estabelecem os princípios fundamentais da nossa conduta e os 

requisitos para o comportamento legal, ético e honesto por todos os funcionários Brenntag, 

subsidiárias, entidades controladas e parceiros de negócios ao redor do mundo. 

 

A fim de manter a reputação da Brenntag, esperamos que cada um de nossos parceiros de negócios aja 

de forma legal e ética em estrita conformidade com os princípios estabelecidos no Código de Conduta 

do Fornecedor e na Orientação Anticorrupção. Sob nenhuma circunstância a Brenntag, seus 

funcionários, subsidiárias, entidades controladas e seus parceiros de negócios buscarão qualquer 

oportunidade de negócio que exija violar leis ou qualquer um desses princípios aplicáveis. 

 

Qualquer violação da lei por nossos parceiros de negócios pode prejudicar seriamente a reputação da 

Brenntag e resultar em danos e penalidades significativas e pode ter consequências graves para os 

nossos parceiros de negócios no âmbito do direito civil ou criminal. 

 

Requeremos a sua confirmação por escrito como prova da sua concordância com as declarações e os 

princípios gerais contidos no Código de Conduta do Fornecedor e Orientação Anticorrupção e de seu 

compromisso em observá-los nas suas atividades do dia a dia, que vai formar a base de nosso 

relacionamento comercial. 

 

O abaixo assinado confirma que cumpriu e continuará em conformidade com as disposições do Código 

de Conduta de Fornecedor da Brenntag e Orientação Anticorrupção Orientação. 

 

Data: ……………………………………………….......................………………………… 

 

Assinatura: …………….……………………………………….....................…………… 

 

Nome: .................................................................................................. 

 

Posição: ............................................................................................... 

 

Empresa: ............................................................................................. 


