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1.

GOAL

The purpose of this policy is to establish guidelines for the detection and prevention of possible illicit
practices and operations with sanctioned countries or entities for asset concealment, money laundering and
terrorist financing.
It is also intended to guide related parties, employees and third parties who are acting on behalf of the
company, on the expected practices and behaviors, as well as presenting means for detecting these nonconformities through internal controls.

2.

DEFINITIONS

Company: All subsidiaries, affiliates, or companies linked to the Garra Group, regardless of their
geographical location, acting on its behalf.
Suppliers: It is every legal entity, of a public or private nature, national or foreign, that perform or may
carry out the commercialization or distribution of its products to the company.
Clients: They are all those who, natural or legal person, of a public or private nature, will become
effective or potential acquirers of any products that the company makes available.
Third Parties: These are entities and individuals that act on behalf of a company that are or may have
any relationship with the company, and may be subcontractors, consultants, representatives, customs
agents, service providers, or any other related company.
Interested Parties: These are the controllers, shareholders, and directors.

3.

AUDIENCE

This policy applies to all employees of the company, related parties and third parties who act on their
behalf, regardless of their location.

4.

CONTENT

Compliance with this policy is essential for the smooth running of the business, always aiming at the
company's integrity, transparency, and good reputation. That said, Garra does not tolerate the practice of
any illegal acts, such as acts of corruption, money laundering or terrorist financing.
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4.1.

Clients and Suppliers

During business, you come across many companies from different sectors, countries, and cultures
and, therefore, special attention should always be paid to how their business is conducted, since the
company's image and reputation become directly affected by the actions their business partners take.
Garra is a company that operates in the most diverse markets and countries, and the
commercialization of products and preservation of ties with its customers and suppliers represents a
strategic factor of the company. In this way, knowing your partners is essential to ensure that everyone's
values are in accordance with Garra's guidelines and standards.
To be protected, we need to act on the prevention and constant monitoring of our customers and
suppliers. The complete registration is a mandatory requirement for us to conduct any type of negotiation,
this procedure should be properly documented.
4.2.

Receipt and payment of resources

Any receipts or payments of funds by the company must be supported by documents that prove the
operation that gave rise to this financial transaction. The amounts must always come from or destined to
bank accounts held by the customer/supplier or from financing banking institutions that are related to the
operation.
In case the receipt comes from, or the payment is destined to a third-party account, for it to be
accepted, it must be previously and duly registered, having fulfilled all the requirements contained in the
internal procedure for registering customers and suppliers. If this procedure is not complied with, the
partner must be notified that the funds will not be processed until there is complete satisfaction regarding
the origin or destination of the funds.
In cases where the customer requests the return of funds, for any reason, this return must be made
to an account held by the customer.
4.3.

Special monitoring

Some companies must have special monitoring due to the nature of their business or their way of
acting. Companies that need special monitoring are considered:
 Third parties who are based or maintain relationships with countries or persons subject to
sanctions.
 Agents responsible for intermediation in commercial transactions.
 Third parties who are based or have relationships with favored taxation countries (tax
havens).
 People or companies known in the media for involvement in illegal activities.
 Companies that have a partner with more than 5% interest or have a member of the top
management who is a Politically Exposed Person (PEP).
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4.4.

Signs of money laundering and terrorist financing

There are some indications that should be monitored because they may be related to illegal practices,
and all employees need to be aware of them so that they can identify these transactions and take
appropriate action. They are:
 When a third party, not belonging to the transaction, makes payment to the Company
through some financial/commercial transaction.
 When requested that the payment be made to a third party, who is not involved in the
operation.
 Impossibility of identifying the final beneficiary or using artifice to circumvent the effective
identification of those involved.
 When the customer or third party provides resistance to pass the necessary information
requested by the company.
 Statement of various bank accounts and/or modify them frequently.
 Sudden and unjustified change in the operating modality generally used by those involved.
4.5.

Prevention actions

The company always values the prevention and prior identification of evidence to avoid any
involvement in an illegal or immoral act. This policy is an important part of the guidance provided to
employees and third parties on how to identify and, in the event of an occurrence, to know what treatment
should be provided.
For prevention and monitoring to be effective, there are some important actions here:
 Registration procedure is complete and faithfully complied with.
 Implementation of tools that can assist in the identification of customers, suppliers and third
parties with suspicious activity.
 Effective interaction between the financial, commercial, and operational areas of the company.
 All business transactions must be preceded by extensive verification of the parties involved.
4.6.

Training

Garra, based on its commitment to combating money laundering and the financing of terrorism, must
provide all its employees with training that addresses the subjects mentioned in this policy for a better
understanding of the company.

5.

COMPLAINT CHANNEL

Garra's whistleblowing channel is open to receive reports of situations in which some rule has been
broken, whether it is the information contained in this document or any other action of illegal or improper
practice.
Suspicions concerning any part of the operation presenting suspicious transactions or evidence of
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fraud, money laundering, and any illegal acts may be reported on this Channel.
The channel can be accessed through the following means:
Email: compliance@garrainternational.com
Phone: +55 45 99105 0030 Call or WhatsApp
Website: https://www.garrainternational.com/about-us/complaint-channel/
6.

PUBLICATION

This policy becomes valid from the date of its publication and can be updated at any time, without
prior notice, as required by the company's management.
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1.

OBJETIVO

O objetivo desta política é estabelecer as diretrizes para detecção e prevenção de possíveis práticas
ilícitas e de operações com países ou entidades sancionadas de ocultação de ativos, lavagem de dinheiro e
financiamento ao terrorismo.
Visa-se ainda orientar as partes relacionadas, os colaboradores e terceiros que estejam agindo em
nome da empresa, sobre as práticas e comportamentos esperados, assim como, apresentar meios para
detecção destas não conformidades através de controles internos.

2.

DEFINIÇÕES

Companhia: Todas as filiais, coligadas, ou empresas ligadas ao Grupo Garra, independentemente de
sua localização geográfica, que ajam em nome desta.
Fornecedores: É toda pessoa jurídica, de caráter público ou privado, nacional ou estrangeira, que
realizem ou possam vir a realizar a comercialização ou distribuição de seus produtos para a companhia.
Clientes: São todos aqueles que, pessoa física ou jurídica, de caráter público ou privado, venham a ser
efetivos ou potenciais adquirentes de todo e qualquer produto que a companhia disponibilize.
Terceiros: São as entidades e indivíduos que agem em nome de uma empresa que sejam ou possam
ter algum relacionamento com a companhia, podendo estes ser subcontratados, consultores,
representantes, agentes aduaneiros, prestadores de serviços, ou toda e qualquer outra empresa
relacionada.
Partes Interessadas: São os controladores, acionistas e conselheiros.

3.

PÚBLICO

Esta política aplica-se a todos os colaboradores da companhia, as partes relacionadas e aos terceiros
que agem em seu nome, independentemente de sua localização.
4.

CONTEÚDO

O cumprimento desta política é fundamental para o bom andamento dos negócios, sempre visando a
integridade, transparência e a boa reputação da companhia. Dito isso, a Garra não tolera a prática de
quaisquer atos ilícitos, como atos de corrupção, lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo.
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4.1.

Clientes e Fornecedores

Durante o andamento dos negócios, depara-se com muitas companhias de diferentes setores, países
e culturas e, portanto, deve-se sempre dar uma atenção especial para como a condução dos negócios destes
são feitas, uma vez que a imagem e reputação da companhia passam a ser diretamente afetadas pelas ações
que seus parceiros de negócios tomam.
A Garra é uma empresa que atua nos mais diversos mercados e países, sendo a comercialização de
produtos sua atividade fim e a preservação dos vínculos com seus clientes e fornecedores representa um
fator estratégico da companhia. Desta forma, conhecer os seus parceiros é essencial para garantirmos que
os valores de todos estejam de acordo com as diretrizes e normas da Garra.
Para estarmos protegidos, precisamos agir na prevenção e monitoramento constante de nossos
clientes e fornecedores. O cadastro completo é um requisito obrigatório para realizarmos qualquer tipo de
negociação, este procedimento deverá estar devidamente documentado.
4.2.

Recebimento e pagamento de recursos

Todo e qualquer recebimento ou pagamento de recurso pela companhia deverá estar suportada
pelos documentos que comprovem a operação que deu origem a esta movimentação financeira. Os valores
deverão sempre ser provenientes ou destinados às contas bancárias de titularidade do cliente/fornecedor
ou de instituições bancárias financiadoras que estejam relacionadas com a operação.
Em caso de o recebimento ser proveniente ou o pagamento ser destinado a uma conta de terceiros,
para este ser aceito, deve estar previamente e devidamente registrado, tendo cumprido todos os requisitos
constantes no procedimento interno de cadastro de clientes e fornecedores. Em caso deste procedimento
não ser cumprido, o parceiro deverá ser notificado que os recursos não serão processados até que exista a
total satisfação em relação a origem ou destino dos recursos.
Nos casos em que o cliente solicite a devolução de recursos, por qualquer motivo, esta devolução
deverá ser feita para uma conta em titularidade do cliente.
4.3.

Monitoramento especial

Algumas empresas devem possuir um monitoramento especial devido à natureza de seus negócios
ou sua forma de atuação. São consideradas empresas que precisam de monitoramento especial:
 Terceiros que sejam sediados ou mantenham relacionamento com países ou pessoas sujeitas
a sanções.
 Agentes responsáveis por intermediações em transações comerciais.
 Terceiros que estejam sediados ou mantenham relacionamento com países de tributação
favorecida (paraísos fiscais).
 Pessoas ou empresas conhecidas midiaticamente por envolvimentos em atividades ilícitas.
 Empresas que possuam sócio com mais de 5% de participação ou possuam integrante na alta
administração que seja Pessoa Politicamente Exposta (PEP).
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4.4.

Indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

Existem alguns indícios que devem ser monitorados pois podem estar relacionados a práticas ilícitas,
e todos os colaboradores precisam estar atentos a estes a fim de que possam identificar estas transações e
tomar as devidas providências. São elas:
 Quando uma terceira parte, não pertencente a operação, realiza o pagamento para a
Companhia através de alguma transação financeira/comercial.
 Quando solicitado que o pagamento seja feito a uma terceira parte, que não esteja envolvida
na operação.
 Impossibilidade de identificar o beneficiário final ou então utilizar de artifícios para burlar a
identificação efetiva dos envolvidos.
 Quando o cliente ou terceiro fornecer resistência para passar as informações necessárias
solicitadas pela companhia.
 Declaração de diversas contas bancárias e/ou modificá-las com frequência.
 Mudança repentina e injustificada na modalidade operacional geralmente usada pelos
envolvidos.
4.5.

Ações de prevenção

A companhia preza sempre pela prevenção e prévia identificação de evidências para evitar qualquer
envolvimento em ato ilícito ou imoral. Esta política é parte importante da orientação fornecida aos
colaboradores e terceiros sobre como identificar e, em caso de ocorrência, saber qual tratamento deve ser
providenciado.
Para que a prevenção e o monitoramento sejam eficazes, destacam-se aqui algumas ações importantes:
 Procedimento de cadastro seja completo e fielmente cumprido;
 Implementação de ferramentas que possam auxiliar na identificação de clientes, fornecedores
e terceiros com atividade suspeita.
 Interação efetiva entre as áreas financeira, comercial e operacional da companhia.
 Todas as transações comerciais devem ser precedidas de ampla verificação de todas as partes
envolvidas.
4.6.

Treinamentos

A Garra com base em seu comprometimento ao combate a Lavagem de dinheiro e ao financiamento
ao terrorismo, deve disponibilizar para todos os seus colaboradores treinamentos que abordem os assuntos
mencionados nesta política para um melhor entendimento na companhia.

5.

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.
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Podem ser relatados neste Canal, suspeitas referentes a alguma parte da operação que apresentem
transações suspeitas ou com indícios de fraude, lavagem de dinheiro, e todo e qualquer ato ilegal.
O canal pode ser acessado através dos seguintes meios:
Email: compliance@garrainternational.com
Telefone: +55 45 99105 0030 Ligação ou WhatsApp
Website: www.garrainternational.com/pt/sobre-nos/canal-de-denuncia/
6.

PUBLICAÇÃO

Esta política passa a ter validade a partir da data da sua publicação e pode ser atualizado a qualquer
momento, sem aviso prévio, conforme necessidade da administração da empresa.
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