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LEADERSHIP MESSAGE 
 
 

Garra is constantly growing, we are present all over the world and 
every day we seek to evolve more, bringing more complete and 
personalized services, delivering quality products around the world. 

For Garra, complying with legal and ethical conduct is not just an 
obligation, but a commitment, as we understand that this is the way to 
consolidate our objective of building relevant connections with our 
partners and collaborators. 

As a global company, with several collaborators in the most varied 
countries, it is essential that our objectives and strategies head to a 
single direction and following the same ethical principles. With this in 
mind we established our code of ethics and conduct, a guide for our 
collaborators, partners, members, and directors, considering that the 
incessant search for high standards of governance is a constant within 
our principles. 

 
 

 
SIDNEI MORAIS DE BARROS                                                                             
Global Compliance & Audit Director                                                            
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1. PURPOSE, POSITIONING AND VALUE PROPOSITION 
 
Proposal 

Promote relevant connections to feed the world with quality. 
 
Positioning 

Develop solid connections between producers and customers, through efficient negotiations, smart 
strategies, and confidence to grow together. 
 
Value Proposition 

We promote connections and use efficient logistical processes to deliver quality products. 
Our financial expertise, breadth and diversified portfolio enable us to establish powerful global 

business relationships. 
 
 
2. OUR COMMITMENT 
 

Garra's Code of Ethics and Conduct is a commitment to the Company's values and to the ethical and 
integrity commitments that we assume with all stakeholders - collaborators, directors, advisors, customers, 
suppliers, regulatory offices, government, and society, among others. 

The purpose of this Code of Ethics and Conduct is to state our strong commitment to the highest 
standards of legal and ethical conduct in our business practices. Our reputation is vital to our continued 
success, and everyone plays an important role in building and maintaining it. 

This Code applies to all Garra’s officers, directors, and collaborators, and we also expect those with 
whom we do business to adhere to the standards set in this Code.  

The expected behaviors are: 
 Honest and ethical conduct, including how to handle real and perceived conflicts of interest. 
 Disclosure of complete, accurate and timely information in reports, documents, and other 

media, whether internally or publicly distributed. 
 Compliance with laws, rules, and regulations. 
 Prompt internal reporting of Code violations to the appropriate officers.  
 Responsibility for Compliance with the Code.  

 
 
3. MISCONDUCT REPORT AND SEARCH FOR GUIDELINES 
 

If Collaborators have any questions about this Code or are aware of any misconduct, they should 
contact a Manager, Compliance area or Human Resources. 

Garra supports and protects its Collaborators in reporting concerns in good faith. These reports will 
be treated confidentially and may be anonymous. Collaborators can report concerns without fear of 
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retaliation. Retaliation against any individual who sincerely and in good faith reports a possible violation of 
conduct or who participates in an investigation is strictly prohibited.  
 
 
4. DIVERSITY IN THE WORKPLACE 
 

Garra is committed to ensuring that all candidates and Collaborators have the same opportunity for 
employment, regardless of race, color, ethnicity, nationality, age, gender, religion, disability, or sexual 
orientation.  

We aim to maintain a diverse and inclusive workforce, recognizing that a diverse mix of backgrounds, 
skills and experience maximizes our ability to achieve our goals and provides us with a sustained competitive 
advantage. 

 
 

5. HARASSMENT 
 

Harassment refers to behavior that is considered offensive, immoral and (often) illegal. Garra 
considers actions that are offensive, intimidating, discriminatory or any other type of harassment to be 
unacceptable. All collaborators must maintain a relationship of respect with each other, fostering inclusion 
and diversity in work relationships. 

 Moral Harassment: Exposure of people to humiliating and embarrassing situations in the 
work environment in the exercise of their activities. 

 Sexual Harassment: Embarrass or pressure an individual with the objective of obtaining 
sexual advantage or favoring, using a superior hierarchical position in the exercise of a job, 
position, or function.  
 
 

6. HUMAN RIGHTS 
 

Garra does not condone the use of child or forced labor and will not tolerate exploitation, physical 
punishment, or any form of abuse and conditions similar to slavery. All are equal before the law and, without 
distinction, are entitled to equal protection against any discrimination or incitement that violates UN 
Resolution No. 217-A of 12/10/1948. 
 
 
7. CONFLICTS OF INTEREST 
 

We do not allow for actual and potential conflicts of interest in the performance of your duties for 
Garra and you must not advance personal interests to the detriment of the company. A conflict of interest 
can arise whenever the personal or professional interests of an individual or group of collaborators are at 



 

5 
 

CODE OF ETHICS AND  
CONDUCT 

odds with the best interests of the company. 
A conflict of interest can also arise when you have an interest that makes it difficult to do your job 

objectively and effectively. 
In the event of a commercial conflict, without prior authorization, Garra International collaborators 

cannot:  
 Use or permit the use of Garra International’s property or services. 
 Use Garra International's financial resources for personal use and/or family members. 
 Provide a business opportunity for you or a family member that was found out through Garra 

International's property or information. 
 Use your position in the company to directly or indirectly through influence, hire, promote, 

benefit family members. 
 Hire or influence the contracting of products and services from companies in which family 

members are directly or indirectly involved in the negotiation. 
 

For labor disputes, without prior authorization, Garra International’s collaborators and service 
providers cannot: 

 
Collaborators 

 Simultaneously work in any company with which Garra does business or competes.  
 Work or engage in any business that interferes with a collaborator's ability to make objective 

decisions and/or perform the job as per the employment contract. 
Service Providers 

 Simultaneously provide services in any company with which Garra does business or 
competes. 

 Offer products and/or services the same or similar to those offered to Garra International. 
 Work or engage in any other activity that interferes with carrying out the activities and 

meeting work goals and schedules. 
 Work or engage in any business that interferes with a service provider's ability to make 

objective decisions and/or perform the job as per the service provision contract. 
 
It is important to be aware that the conflicts described above are examples, but not limited to just 

those described in this document.  
All collaborators must inform the company of potential conflicts of interest that they become aware 

of. Some conflicts are permissible if they are disclosed and approved in advance. As it is impossible to 
describe every possible conflict, we rely on your commitment to exercise good judgment and seek advising 
when appropriate. 

 
 

8. SPECIAL HIRING CONTRACTS 
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Garra always values transparency in hiring collaborators and is committed to complying with all 
legislation in force in each country in which it operates. That said, there are contracts that will receive special 
attention and or that are subject to compliance with legal requirements, such as: 

Family members: The hiring of collaborators' family members will be carefully analyzed to make sure 
that there is no type of favoritism or the existence of a conflict of interest. A conflict of interest may arise 
when: 

 the position held by a person reporting directly to a relative within the same area and/or 
organization. 

 the position held has any level of interaction with the area in which the relative is a 
collaborator, and there may be a risk of favoritism. 
 

Former Collaborators:  The hiring of former collaborators will be allowed as long as it meets the 
requirements described in the Global Institutional Policy for Recruitment and Selection and as long as it is in 
accordance with the labor rules of each location where Garra operates. 

Former Public agents: Garra may only hire a current or former public official, public servant or people 
related to them after duly verifying that the contract is permitted by law and that it does not have an 
improper purpose. 

These and other topics related to the hiring of collaborators are set in a specific internal policy, 
issued, and regularly reviewed by Garra's Human Resources department. 
 
 
9. ANTI-CORRUPTION PRACTICES 
 

Garra does not tolerate any type of bribery or corruption. Bribery and corruption consist of receiving, 
providing, offering, or promising, directly or through third parties, something of value to customers, 
suppliers, entities or public and/or private agents, with the purpose of improperly influencing their actions 
or obtaining an undue advantage.  

Garra's collaborators, administrators and business partners are not allowed to offer or receive undue 
advantage or facilitating payments. 
 
 
10. MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING 
 

Money laundering is an attempt by individuals or organizations to hide the proceeds of their crimes 
by making these resources appear legitimate. Financing terrorism, on the other hand, is the contribution to 
obtaining assets, goods, or financial resources for financing criminal activities.  

Garra conducts its business in a transparent, honest, and lawful manner, and all financial transactions 
must be duly registered and certified by its collaborators, administrators, advisors, and business partners. 

For further clarification of this issue, the company provides its own policy to guide our partners and 
collaborators. Everyone must know and understand the guidelines set in this policy. 
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11. RELATIONSHIP WITH THE GOVERNMENT 
 

Garra conducts its business in a transparent and lawful manner, and all financial transactions must 
be duly registered and certified by its collaborators, administrators, directors, shareholders, and business 
partners, always complying with applicable local legislation. 

Cooperation from companies is full and unrestricted with the authorities of inspection, national or 
foreign, in all the places where it operates. No collaborator shall obstruct the action, inspection or 
investigation of any authority and must fully cooperate with their activities as provided by law.  
 
 

12. ANTITRUST 
 

We believe in fair and open competition, and that our success depends in part on our ability to 
provide quality products and services at competitive prices.  

Collaborators, managers, directors, shareholders, and business partners are prohibited from 
engaging in actions that may reduce free and fair competition, such as agreements with other companies or 
manipulation of bidding processes. 

 
 

13. ACCOUNTING RECORDS 
 

Garra values accounting and financial records that are transparent, accurate, complete and in 
compliance with the law. In all our offices, the applicable accounting standards in force for each country are 
respected. False, misleading, or incomplete accounting records are strictly prohibited.  
 
 
14. COMPANY’S ASSETS 
 

The company's assets are highly valuable and intended for commercial use. We all have a 
responsibility to protect and safeguard company assets from loss, theft, misuse, unauthorized disclosure to 
third parties, damage, and waste in order to preserve their value. 

Garra reserves the right to inspect, monitor and control the use of these assets at any time, including 
email systems and other forms of electronic communication. 

Garra also has its own policy that defines the guidelines for the use and care of computer equipment 
and communication media in the work environment. All collaborators must know and observe the rules set 
in the Usage of Technology in the Workplace Policy and should consult it whenever necessary. 

 
 

15. CONFIDENTIAL INFORMATION 
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All collaborators, directors, advisors, and business partners must be committed to the privacy of 

personal and/or confidential information of any individual or corporate, including the company itself. 
Information cannot be shared without the consent of the company or the individual and all access to 
personal information must be legitimately justified. 
 
 
16. GIFTS, ENTERTAINMENT AND HOSPITALITY 
 

Collaborators are not authorized to accept any gift from customers, partners and or from any person 
who may characterize that this action is intended to influence them or may in fact result in the influence of 
a business decision that exceeds USD 50. 

Any type of offering or receiving, directly or indirectly, of gifts, presents, entertainment or hospitality 
is prohibited when these are intended or offered by public agents or third parties acting on their behalf.  

Garra has guidelines for offering and receiving gifts, presents and entertainment that are intended 
to guide our collaborators, managers, directors, and shareholders on how to proceed in these situations. 
Everyone must know and observe the rules set in the Third-Party Relationship Policy and should consult it 
whenever necessary. 
 
 
17. COMMUNICATION WITH THE MEDIA 
 

Garra seeks to convey transparent, accurate and truthful communications to the public. 
Collaborators must not interact with the media or speak on behalf of the company unless previously 
approved in accordance with applicable internal policies. 

In case of interviews, official surveys, or any other type of contact with the media, this demand must 
be directed to the marketing department. 
 
 
18. COMPLAINT CHANNEL 
 

Garra's reporting channel is open to receive reports of situations in which any rule has been 
breached, whether those contained in this document or any other illegal or improper practice.  

Facts and suspicions regarding situations in which people, whether collaborators or third parties, feel 
harmed by any action or behavior by Garra and its collaborators or partners can be reported on this Channel. 

The channel can be accessed through the following means: 
 

Email: compliance@garrainternational.com 
Telephone: +55 45 99105 0030 Call or WhatsApp 
Site: www.garrainternational.com/about-us/complaint-channel/ 
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MENSAGEM DA LIDERANÇA 
 
 

A Garra vem em uma constante crescente, estamos presentes no 
mundo todo e a cada dia buscando evoluir mais, trazendo serviços mais 
completos e personalizados, entregando produtos de qualidade ao 
redor do mundo. 

Para a Garra, estarmos em conformidade com uma conduta legal e 
ética não é apenas uma obrigação, mas um compromisso, pois 
entendemos que este é o caminho para consolidarmos nosso objetivo 
de estabelecer conexões relevantes com nossos parceiros e 
colaboradores. 

Sendo uma empresa global, com diversos colaboradores presentes 
nos mais variados países, torna-se indispensável que nossos objetivos e 
estratégias estejam em uma só direção e seguindo os mesmos princípios 
éticos, foi pensando nisso que estabelecemos aqui o nosso código de 
ética e conduta, um guia para nossos colaboradores, parceiros, sócios e 
conselheiros, considerando que a busca incessante pelos altos padrões 
de governança é uma constante dentro de nossos princípios. 
 
 
 
SIDNEI MORAIS DE BARROS                                                                             
Diretor Global de Compliance & Auditoria                                                            
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1. PROPOSTA, POSICIONAMENTO E PROPOSTA DE VALOR 
 
 
Proposta 

Promover conexões relevantes para fornecer alimentos de qualidade em qualquer lugar do mundo.  
 
Posicionamento 

Desenvolver conexões sólidas entre produtores e clientes, por meio de negociações eficientes, 
estratégias inteligentes e confiança para crescer juntos. 
 
Proposta de valor 

Promovemos conexões e utilizamos processos logísticos eficientes para entregar produtos de 
qualidade no menor custo e com a máxima agilidade. 

Nossa expertise financeira, abrangência e portfólio diversificado nos permitem estabelecer 
poderosas relações comerciais globais. 
 
 
2. NOSSO COMPROMISSO 
 

O Código de Ética e Conduta da Garra é um comprometimento com os valores da Companhia e com 
os compromissos éticos e de integridade que assumimos com todas as partes interessadas – colaboradores, 
diretores, conselheiros, clientes, fornecedores, órgãos reguladores, o governo e a sociedade, entre outros. 

O objetivo deste Código de Ética e Conduta é afirmar o nosso forte compromisso com os mais 
elevados padrões de conduta legal e ética em nossas práticas de negócios. Nossa reputação é vital para 
nosso sucesso continuado, e todos desempenham um papel importante na sua construção e manutenção. 

Este Código se aplica a todos os diretores, conselheiros e funcionários da Garra, assim como, também 
esperamos que aqueles com quem fazemos negócios sigam os padrões estabelecidos neste Código.  

São comportamentos esperados: 
 Conduta honesta e ética, incluindo como lidar com conflitos de interesses reais e percebidos; 
 Divulgação de informações completas, precisas e oportunas em relatórios, documentos e 

outros meios de comunicação, sejam internos ou distribuídos publicamente; 
 Conformidade com as leis, regras e regulamentos; 
 Relato interno imediato de violações do Código para as pessoas apropriadas;  
 Responsabilidade pela conformidade com o Código.  

 
 
3. REPORTE DE DESVIOS E BUSCA POR ORIENTAÇÃO 
 

Caso os Colaboradores tenham perguntas sobre este Código ou conhecimento de um possível desvio 
de conduta, devem entrar em contato com algum Gestor, área de Compliance ou Recursos Humanos. 
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A Garra apoia e protege seus Colaboradores no reporte de preocupações de boa-fé. Esses reportes 
serão tratados de forma confidencial e podem ser anônimos. Os Colaboradores podem reportar 
preocupações sem receio de retaliação. A retaliação, contra qualquer indivíduo que denuncie uma possível 
violação de conduta de forma sincera e de boa-fé ou que participe de uma investigação, é estritamente 
proibida.  
 
 
4. DIVERSIDADE NO LOCAL DE TRABALHO 
 

A Garra está comprometida em garantir que todos os candidatos e Colaboradores tenham a mesma 
oportunidade de emprego, independentemente de raça, cor, etnia, nacionalidade, idade, gênero, religião, 
deficiência ou orientação sexual.  

Nosso intuito é manter uma força de trabalho diversificada e inclusiva, reconhecendo que uma 
combinação diversificada de origens, habilidades e experiências maximiza nossa capacidade de atingir 
nossos objetivos e nos proporciona uma vantagem competitiva sustentada. 

 
 

5. ASSÉDIO 
 

Assédio diz respeito a comportamentos considerados ofensivos, imorais e (frequentemente) ilegais. 
A Garra considera inaceitáveis ações que se configurem como ofensivas, intimidadoras, discriminatórias ou 
qualquer outro tipo de assédio. Todos os colaboradores devem manter uma relação de respeito entre si, 
fomentando a inclusão e diversidade nas relações de trabalho. 

 Assédio Moral: Exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no 
ambiente de trabalho no exercício de suas atividades; 

 Assédio Sexual: Constranger ou pressionar indivíduo com o objetivo de obtenção de 
vantagem ou favorecimento sexual, utilizando-se de posição hierárquica superior no 
exercício de emprego, cargo ou função.  
 
 

6. DIREITOS HUMANOS 
 

A Garra não compactua com o uso de trabalho infantil ou forçado e não tolerará a exploração, 
punição física, ou qualquer forma de abuso e condição análoga à escravidão. Todos são iguais perante a lei 
e, sem distinção, têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação ou incitamento que viole a 
Resolução da ONU nº 217-A de 10/12/1948. 
 
 
7. CONFLITOS DE INTERESSE 
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Não permitimos conflitos de interesses reais e potenciais no desempenho de seus deveres para a 
Garra e não se deve avançar nos interesses pessoais em detrimento da empresa. Um conflito de interesse 
pode surgir sempre que os interesses pessoais ou profissionais de um indivíduo ou grupo de colaboradores 
estiverem em desacordo com os melhores interesses da companhia. 

O conflito de interesses também pode surgir quando você tem um interesse que faz com que seja 
difícil realizar seu trabalho de forma objetiva e eficaz. 

No caso de conflito comercial, sem autorização prévio, os colaboradores da Garra International não 
poderão:  

 Usar ou permitir o uso da propriedade ou serviços da Garra International; 
 Utilizar recursos financeiros da Garra International para uso pessoal e ou de membros da 

família; 
 Dar oportunidade de negócio para si ou para membro da família, que foi descoberto por meio 

da propriedade ou informação da Garra International; 
 Utilizar-se de sua posição na empresa para diretamente ou indiretamente através da 

influência, contratar, promover, beneficiar membros da família; 
 Contratar ou influenciar na contração de produtos e serviços de empresas as quais membros 

da família estejam diretas ou indiretamente envolvidos na negociação. 
 

Para os conflitos de trabalho, sem autorização prévia, os funcionários e prestadores de serviços da 
Garra International não poderão: 

 
Funcionários 

 Trabalhar simultaneamente em qualquer empresa com a qual a Garra realize negócios ou da 
qual seja concorrente;  

 Trabalhar ou se envolver em qualquer negócio que interfira na capacidade do colaborador de 
tomar decisões objetivas e/ou executar seu trabalho conforme previsto em contrato de 
trabalho. 

 
Prestadores de serviços 

 Prestar serviços simultaneamente em qualquer empresa com a qual a Garra realize negócio 
ou da qual seja concorrente; 

 Oferecer produtos e ou serviços iguais ou semelhantes aos que são ofertados para a Garra 
International; 

 Trabalhar ou se envolver em qualquer outra atividade que interfira no cumprimento de suas 
atividades e cumprimento de metas e cronogramas de trabalho; 

 Trabalhar ou se envolver em qualquer negócio que interfira na capacidade do prestador de 
serviços de tomar decisões objetivas e/ou executar seu trabalho conforme previsto em seu 
contrato de prestação de serviços. 

 
É importante a ciência de que os conflitos descritos acima, são exemplos, mas não se limitam a 
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apenas aos descritos neste documento.  
Todo colaborador deve comunicar à companhia os potenciais conflitos de interesses que tome 

conhecimento. Alguns conflitos são admissíveis se forem divulgados e aprovados com antecedência. Como 
é impossível descrever cada possível conflito, contamos com seu compromisso de exercer o bom senso e 
procurar orientação quando apropriado. 

 
 

8. CONTRATAÇÕES DE CARÁTER ESPECIAL 
 

A Garra sempre preza pela transparência nas contratações de colaboradores e se compromete em 
seguir todas as legislações vigentes de cada país em que atua. Dito isso, existem contratações que terão 
atenção especial e ou que estão sujeitas a atendimento de requisitos legais, são elas: 

Parentes: Será criteriosamente analisado a contratação de parentes de colaboradores para que se 
tenha a certeza de que não exista nenhum tipo de favorecimento ou a existência de conflito de interesse. 
Um conflito de interesse pode vir a surgir quando: 

 o cargo ocupado por uma pessoa reportar-se diretamente para um parente dentro de uma 
mesma área e ou organização; 

 o cargo ocupado tiver qualquer nível de interação com a área em que o parente é 
funcionário, podendo existir risco de favorecimento. 
 

Ex-Funcionários: A contratação de ex-funcionários será permitida desde que atenda as exigências 
descritas na Política Institucional Global de Recrutamento e Seleção e desde que esteja em acordo com as 
regras trabalhistas de cada localidade em que a Garra possua operação. 

Ex-Agentes públicos: A Garra só pode contratar um atual ou ex-agente público, servidor público ou 
pessoas relacionadas a eles após verificar devidamente que o contrato é permitido por lei e que não 
caracterize uma finalidade imprópria. 

Estes e outros tópicos referente a contratação de colaboradores estão previstos em política interna 
própria, emitida e regularmente revisada pelo departamento de Recursos Humanos da Garra. 
 
 
9. PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO 
 

A Garra não tolera qualquer tipo de suborno ou corrupção. O suborno e a corrupção consistem em 
receber, fornecer, oferecer ou prometer, diretamente ou por meio de terceiros, algo de valor a clientes, 
fornecedores, entidades ou agentes públicos e ou privados, com a finalidade de influenciar indevidamente 
seus atos ou obter uma vantagem indevida.  

Não é permitido aos colaboradores, administradores e parceiros de negócio da Garra oferecerem ou 
receberem vantagem indevida ou pagamentos facilitadores. 
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10. LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 
 

A lavagem de dinheiro é uma tentativa, de indivíduos ou organizações, de ocultar o produto de seus 
crimes, fazendo com que esses recursos pareçam legítimos. Já o financiamento do terrorismo é a 
contribuição para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro com a finalidade de financiar atividades 
criminosas.  

A Garra conduz seus negócios de modo transparente, íntegro e lícito e, todas as operações 
financeiras devem estar devidamente registradas e comprovadas por seus colaboradores, administradores, 
conselheiros e parceiros de negócio. 

Para um maior esclarecimento deste tema, a companhia disponibiliza política própria para orientar 
nossos parceiros e colaboradores. Cabe a todos conhecer e entender as orientações dispostas nesta política. 

 
 
11. RELACIONAMENTO COM O GOVERNO 
 

A Garra conduz seus negócios de modo transparente e lícito, e todas as operações financeiras devem 
estar devidamente registradas e comprovadas por seus colaboradores, administradores, conselheiros, 
acionistas e parceiros de negócios, sempre atendendo a legislação local aplicável. 

A Cooperação por parte das empresas é plena e irrestrita com as autoridades de 
inspeção, nacional ou estrangeira, em todos os locais em que atua. Nenhum colaborador deve obstruir a 
ação, inspeção ou investigação de qualquer autoridade e deve cooperar plenamente com suas atividades 
conforme previsto em lei.  
 
 

12. ANTITRUSTE 
 

Acreditamos na concorrência leal e aberta, e que nosso sucesso depende em parte de nossa 
capacidade em oferecer produtos e serviços de qualidade a preços competitivos.  

Os colaboradores, administradores, conselheiros, acionistas e parceiros de negócios são proibidos 
de envolvem-se em condutas que possam reduzir a livre e justa concorrência, tais como acordos com outras 
empresas ou manipulação de processos de licitação. 

 
 

13. REGISTROS CONTÁBEIS 
 

A Garra preza por registros contábeis e financeiros transparentes, precisos, completos e em 
conformidade com a lei. Em todos os nossos escritórios são respeitadas as normas contábeis aplicáveis e 
vigentes para cada país. Registros contábeis falsos, enganosos ou incompletos são estritamente proibidos.  
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14. ATIVOS DA EMPRESA 
 

Os ativos da empresa são altamente valiosos e destinados para uso comercial. Todos nós temos a 
responsabilidade de proteger e salvaguardar os ativos da empresa contra perda, roubo, uso indevido, 
divulgação não autorizada a terceiros, danos e desperdícios, a fim de preservar seu valor. 

A Garra reserva-se o direito de inspecionar, monitorar e controlar o uso desses ativos a qualquer 
momento, incluindo os sistemas de e-mail e demais formas de comunicação eletrônica. 

A Garra possui ainda uma política própria que define as diretrizes para o uso e cuidados dos 
equipamentos de informática e meios de comunicação no ambiente de trabalho, cabe a todos os 
colaboradores conhecer e observar as regras estabelecidas na Política do uso da tecnologia no ambiente de 
trabalho, devendo consultá-la sempre que for necessário. 

 
 

15. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 
 

Todos os colaboradores, diretores, conselheiros e parceiros de negócio devem estar comprometidos 
com a privacidade das informações pessoais e/ou sigilosas de qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo 
as da própria companhia. As informações não podem ser compartilhadas sem o consentimento da 
companhia ou do indivíduo e todo o acesso a estas informações pessoais deve ter justificativa legítima. 
 
 
16. BRINDES, ENTRETENIMENTOS E HOSPITALIDADES 
 

Os colaboradores não estão autorizados a aceitar qualquer brinde de clientes, parceiros e ou de 
qualquer pessoa que possa caracterizar que esta ação tenha o objetivo de influenciá-los ou pode de fato 
resultar na influência de uma decisão de negócio que ultrapassem USD 50 dólares. 

É vetado todo e qualquer tipo de oferecimento ou recebimento, direta ou indiretamente, de brindes, 
presentes, entretenimentos ou hospitalidades quando estes forem destinados ou ofertados por agentes 
públicos ou terceiros que estejam agindo em nome destes.  

A Garra possui diretrizes para o oferecimento e recebimento de brindes, presentes e 
entretenimentos que têm a finalidade de orientar nossos colaboradores, administradores, conselheiros e 
acionistas sobre como proceder nessas situações. Cabe a todos conhecer e observar as regras estabelecidas 
na Política de Relacionamento com Terceiros, devendo consultá-la sempre que for necessário. 

 
 
17. COMUNICAÇÃO COM A MÍDIA 
 

A Garra busca transmitir comunicações transparentes, precisas e verdadeiras para o público. Os 
Colaboradores não devem interagir com a mídia ou falar em nome da companhia a menos que previamente 
aprovado de acordo com as políticas internas aplicáveis. 
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Em caso de entrevistas, pesquisas oficiais ou qualquer outro tipo de contato com a mídia, esta 
demanda deve ser direcionada para o departamento de marketing. 

 
 
18. CANAL DE DENÚNCIA 
 

O canal de denúncia da Garra está aberto para receber relatos de situações em que alguma regra foi 
descumprida, sejam as constantes neste documento ou qualquer outra ação de prática ilícita ou imprópria.  

Podem ser relatados neste Canal, fatos e suspeitas referentes a situações em que as pessoas, sejam 
estas colaboradores ou terceiros, sintam-se lesadas por alguma ação ou comportamento da Garra e seus 
colaboradores ou parceiros. 

O canal pode ser acessado através dos seguintes meios: 
 

Email: compliance@garrainternational.com 
Telefone: +55 45 99105 0030 Ligação ou WhatsApp 
Site: www.garrainternational.com/pt/sobre-nos/canal-de-denuncia/ 
 


