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Politica Anticorrupção
OBJETIVO E ESCOPO
 
Na qualidade de empresa com atuação nacional, estamos
sujeitos a diversas disposições nacionais e internacionais.
Esperamos de nossos colaboradores uma atuação em
conformidade com a lei e com os valores e normas de nossa
empresa. Nesse sentido, estamos comprometidos com o
cumprimento das leis anticorrupção e anti-suborno.
 
Com as presentes políticas esperamos poder garantir
práticas comerciais justas, honestas e éticas.
 
Essas políticas se aplicam a todos os colaboradores
da Pelican Container em todos os níveis, incluindo membros
da diretoria, funcionários em cargo de liderança, gerentes,
funcionários (tanto efetivos quanto
temporários), consultores, contratados, aprendizes,
funcionários externos, voluntários, representantes,
patrocinadores e demais pessoas associadas a nós ou a
uma de nossas filiais ou seus funcionários,
independentemente do local (resumidamente denominados
“colaboradores” no presente documento).
 
Área de aplicação

Suborno
Presentes e convites
Propinas para facilitação
Ajuda financeira a associações políticas
Doações de caráter filantrópico
Descrição detalhada
Cumprimento
Procurando aconselhamento e informando condutas
suspeitas

 
SUBORNO
 
Nossas empresas não se envolvem em subornos de
qualquer natureza, seja diretamente ou através de
intermediários (representantes ou agentes). Nossa definição

Fica vedado oferecer presentes, almoços/jantares, convites,
pagamento por despesas com viagens e demais cortesias
comerciais (doravante “Presentes e Convites”) a autoridades
oficiais ou parceiros comerciais como incentivo ou
compensação e/ou pagamento por benefícios indevidos ou
vantagens não permitidas que venham a ser concedidas à
empresa. 
 
Temos ciência de que a abordagem no tocante a presentes
e convites varia de país para país e também de região para
região, pois o que é considerado normal e aceitável em uma
região, pode ser visto como inapropriado em outra. Em
nossa empresa consideramos que os presentes e convites
devem estar de acordo com os princípios éticos e legais
conforme os costumes e leis da jurisdição no qual são
concedidos. Não é permitido dar ou receber presentes que
possam ser considerados como indevidos ou injustificados
ou que violem as políticas da Pelican Container ou do
beneficiário de tais cortesias. 
 
O recebimento e a distribuição de presentes e benefícios
deve se limitar a um valor de baixa significância (aplica-se
como referência o valor máximo de R$150). Presentes de
valor superior a R$150 necessitam do consentimento do
CEO da Pelican Container; caso sejam recebidos presentes
acima de tal valor, o CEO deverá ser informado. Os
presentes devem ser encomendados através do
departamento de marketing, que faz os registros de tais
despesas. Para presentes de valor superior a R$150 deve-
se solicitar previamente a autorização do CEO.
 
Convites para almoços/jantares e demais benefícios
relacionados a transações comerciais devem ser sempre
bem ponderados, se restringir à esfera profissional e não se
tornarem rotina. Devendo a ocasião dos mesmos ser
sempre justificável e coerente. Almoços/jantares permitidos
e demais convites relacionados às transações da empresa
devem ser adequados, apropriados e serem feitos de boa
fé.
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para suborno é: Suborno é o oferecimento, promessa,
garantia ou aceitação de vantagem de qualquer natureza
como incentivo para conduta ilegal, que caracterize má fé,
ou que seja adotada para obter benefícios econômicos,
contratuais, burocráticos ou pessoais ou ainda para obter
benefícios a terceiros.Aos funcionários fica vedado qualquer
tipo de suborno, seja direta- mente ou através de terceiros
(como representantes ou agentes).Essa proibição geral
compreende, entre outros, qualquer forma de suborno ou
pagamentos indevidos para ou em benefício de autoridades
oficiais. Para os efeitos do presente documento, são
considerados “autoridades oficiais” funcionários ou oficiais
do governo, de repartições públicas ou de empresas
estatais, pessoas com cargos oficiais relativos a essas
instituições (como consultores), partidos políticos e seus
funcionários (incluindo candidatos), bem como oficiais,
funcionários e pessoas que atuem em nome de
organizações públicas internacionais. 
 
PRESENTES E CONVITES
 
Quaisquer presentes, almoços/jantares, convites e
despesas com viagens estão sujeitas às políticas anti-
suborno da Pelican Container.
 

 
Qualquer tipo de convite ou participação não relacionados
às transações da empresa devem ser previamente
acordados com o CEO.
 
PROPINAS PARA FACILITAÇÃO
 
Para os efeitos do presente documento, propinas para
facilitação são uma forma de suborno feita para acelerar ou
garantir desembaraços oficiais de rotina e não para receber
ou manter contratos ou para obter benefícios comerciais não
permitidos. Propinas para facilitação normalmente são
cobradas por funcionários públicos de baixo escalão para a
obtenção de serviços aos quais é garantido o direito sem o
pagamento de tais benefícios.
 
Nossa rígida política nesses casos é: Propinas para
facilitação são proibidas, salvo nos raros casos quando uma
pessoa não tiver outra escolha além de oferecer algo de
valor com o objetivo de se proteger contra ameaça imediata
de danos físicos graves. Nesses casos, o pagamento
deverá ser informado imediatamente ao supervisor de
conformidade (gerente de RH) e devidamente documentado.
 

AJUDA FINANCEIRA A ASSOCIAÇÕES POLÍTICAS
 
A Pelican Container não auxilia nenhum candidato ou
partido político, seja com benefícios monetários ou
materiais, uma vez que tal apoio pode caracterizar a
tentativa de obtenção de benefícios comerciais indevidos.
 
DOAÇÕES DE CARÁTER FILANTRÓPICO
 
O apoio de instituições filantrópicas e doações para tais fins
podem ser permitidos, seja na forma de doações materiais,
contribuição com know how ou tempo ou ainda na forma de
apoio financeiro direto. Apenas realizamos doações para
fins éticos e permitidos conforme a lei e as práticas locais.
Todos os beneficiários sugeridos estarão sujei- tos a
auditoria e todas as doações serão devidamente

PROCURANDO ACONSELHAMENTO E INFORMANDO
EVENTOS RELEVANTES
 
Em caso de dúvidas com respeito a essas políticas, favor
procurar o supervisor de conformidade (supervisor de RH)
ou o CEO.
 
O supervisor de conformidade ou o CEO devem ser
informados o mais rápido possível sobre conflitos ou
violações, reais ou supostas, destas políticas. Caso você
reconhecer ou tomar conhecimento de indícios de violação
às presentes políticas, você deve informar o supervisor de
conformidade e/ou o CEO o mais rápido possível.
 
Os funcionários podem enviar dúvidas ou informar eventuais
violações das presentes políticas de maneira anônima
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documentadas. Não deverão ser feitas doações para fins
indevidos. Não deverão ser oferecidas ou concedidas
doações sem a autorização prévia do CEO.
 
DESCRIÇÃO DETALHADA
 
Os livros contábeis, registros financeiros e contas da
empresa devem reproduzir corretamente as atividades,
transações e o estado do patrimônio financeiro da empresa.
Não é permitido em hipótese alguma manter “caixas dois”
ou valores não registrados.
 
CUMPRIMENTO
 
Todos os colaboradores da Pelican Container devem estar
familiarizados com essas políticas, agir sempre de acordo
com elas e evitar tudo o que possa violar ou ser interpretado
como uma violação dessas políticas. As violações dessas
políticas implicarão na adoção de medidas disciplinares e,
conforme o caso, também trabalhistas contra o colaborador
envolvido que, no caso de violação grave, poderão
ocasionar demissão.
 

através do correio interno da Pelican Container que se
encontra nas filiais da Pelican Container.
 
A empresa não permite retaliação contra pessoas que de
boa fé informam a suspeita de violação contra as presentes
normas.
 
A empresa se reserva o direito de alterar essas políticas a
qualquer momento.
 
 
 
 
 
 
Adauto dos Reis
CEO
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