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1. GOAL 
 

The purpose of this policy is to establish the guidelines for communication and relationship with third 
parties, whether suppliers, service providers, public agents, or any other related party. 

This document aims to determine an ethical standard of compliance in the actions in order to avoid 
any misconduct that could cause harm to the company, third parties or regulatory bodies.  

 
 

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. 

 
Public agents: It is any government employee or agent who is exercising an official position for or on 

behalf of any government entity, belonging to Direct or Indirect Administration, whether national or 
International. 

 
Public administration: It is the structure composed by the government of each country, which has the 

power to manage the state, which includes legislating, taxing, supervising, and regulating, either through 
its direct bodies or other institutions that act on its behalf. 

 
Competitors: It is any company that has in its portfolio products or services like those offered by the 

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. 
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4. CONTENT 

 
4.1. Competition 

 
Garra is bound by the good functioning of the market, always ensuring free competition, and aiming 

at the economic development of countries, as well as their customers and suppliers. 
Our relationship with our competitors is always one of mutual respect and we reject all comments 

or actions that could harm the image of any of our competitors. That said, the company does not condone 
illicit practices to obtain an undue commercial advantage. 

 
4.2. Conflict of interest 

 
A conflict of interest is any situation in which an entity, whether physical or legal, has power in a 

decision-making process over which he has influence to redirect that decision to his pleasure, thus ensuring 
a gain/benefit for himself, for someone of his family, friends or related parties. Situations like this can 
interfere with the judgment of responsible individuals. 

In situations in which the individual identifies that there is a possibility of characterization of a 
conflict of interest, the company requires that he communicates to those responsible so that the 
appropriate measures are taken and thus, promote transparency and integrity in the relationships with our 
customers and suppliers.  

 
4.3. Corporate courtesies 

 
The offer or receipt of presents, gifts, entertainment, or any related items must always respect the 

items set out in this document, otherwise it is recommended that it be immediately returned or refused. If 
it is not possible to return the courtesy received, it is necessary to immediately communicate to the 
company's Human Resources department so that the appropriate measures and records are taken, as well 
as it will guide as to the best destination of the same. 

 
Receiving or offering courtesies is prohibited when they: 
 

I. Have a direct or indirectly influence on the conduct of a business or in obtaining an unlawful 
advantage, whether before public or private agencies. 

II. They are offered with any explicit or implied obligation to exchange favors, as well as any act 
of bribery or corruption. 

III. They are from a private entity, when they are considered of extravagant values and totally 
disproportionate for such. Courtesies of up to approximately US$50.00 or equivalent in local 
currency are considered appropriate, if they do not violate any item of this policy.  

IV. Are from (or to) the public entity or agent. 
V. Cash transactions or bank transactions of any kind are offered/received, such as transfers, 

commissions, and equivalents. 
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General provisions: 

I. Courtesies of any kind must not be requested by the company's employee or by third parties 
on their behalf. 

II. They must be offered/received in a transparent and public manner. 
III. It must be properly documented and registered according to company records. 

 
If you have any questions about which procedure to follow, you can contact the Compliance 

Department for verification. 
 

4.4. Legal Obligations 
 
Garra encourages all its employees, suppliers, customers and related third parties to perform within 

their respective obligations the correct compliance with applicable local legislation, whether in the tax, 
human rights, environment, or anti-corruption. 
 
4.5. Public agents 

 
The company requests that all its employees, service providers and any third party acting on behalf 

of Garra pay special attention to the treatment and relationship provided to public agents.  
It is not allowed to accept or offer, under any circumstances, special treatment, economic favors, 

gifts, even if of small value, through hospitality, entertainment invitations, or even in cash, from public 
agents or indirectly through third parties. 

It is forbidden to promise or offer, under any type of benefit, undue advantage or exchange of favors 
with public agents or through third parties, this practice can be characterized as bribery, or corruption, 
generating undue advantages for the company. 

When necessary to hold meetings with public agents regarding the normal course of business, this 
must have a previously defined and formalized agenda, together with the list of participating people. This 
information must be available for consultation. It is good practice for this meeting to take place with more 
than one company employee present. 

In case of meetings where it is not related to the normal course or operation of the company, it is 
necessary to be notified in advance to the Compliance Department by e-mail 
compliance@garrainternational.com with the following information: 

Data of employees who will participate in the meeting. 
Public agent data. 
Indicate the date and time of the meeting. 
Indicate the objective and agendas that will be dealt with at the meeting. 
Any misconduct, whether of any kind, will be subject to legal and disciplinary action. 
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5. COMPLAINT CHANNEL 
 

Garra's whistleblower 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. 

Attempts of bribery or corruption, information leakage that may compromise the integrity of the 
company or its employees, customers, suppliers, and competitors, as well as any situations in which any 
related party was unfairly harmed, can be reported on this Channel.  

The channel can be accessed by through the following: 
 

Email: compliance@garrainternational.com 
Phone: +55 45 99105 0030 Call or WhatsApp 
Website: www.garrainternational.com/about-us/complaint-channel/ 
 

 
6. PUBLICATION 

 
This procedure 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. 
 



  

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO 
COM TERCEIROS 



 

1 
 

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO 
COM TERCEIROS 

1. OBJETIVO 
 

O objetivo desta política é estabelecer as diretrizes de comunicação e relacionamento com terceiros, 
sejam eles fornecedores, prestadores de serviço, agentes públicos ou qualquer outra parte relacionada.  

Com este documento, visa-se determinar um padrão ético de conformidade nas ações a fim de que se 
possa evitar qualquer desvio de conduta que possa causar prejuízos a empresa, terceiros ou órgãos 
reguladores.  

 
 

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. 

 
Agentes públicos: É qualquer funcionário do governo ou agente que esteja exercendo um cargo oficial 

para ou em nome de qualquer ente governamental, pertencentes a Administração Direta ou Indireta, seja 
esta nacional ou Internacional. 

 
Administração pública: É a estrutura composta pelo governo de cada país, que possui o poder de 

gestão do estado, no qual inclui legislar, tributar, fiscalizar e regulamentar, seja através de seus órgãos 
diretos ou outras instituições que ajam em nome deste. 

 
Concorrentes: É toda e qualquer empresa que tenha em seu portfólio produtos ou serviços 

semelhantes a aqueles ofertados pela companhia. 
 
Partes Interessadas: São os controladores, acionistas e conselheiros. 
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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 
 

4.1. Concorrência 
 

A Garra presa pelo bom funcionamento do mercado, assegurando sempre a livre concorrência e 
visando o desenvolvimento econômico dos países, bem como dos seus clientes e fornecedores. 

Nossa relação com nossos concorrentes é sempre de respeito mútuo e repudiamos todo e qualquer 
comentário ou ação que possa vir a prejudicar a imagem de algum de nossos competidores. Dito isso, a 
companhia não compactua com práticas ilícitas para obtenção de vantagem comercial indevida. 

 
4.2. Conflito de interesse 

 
Considera-se conflito de interesse qualquer situação na qual uma entidade, seja física ou jurídica, 

possua poder em um processo decisório sobre o qual ela possui influência para redirecionar essa decisão 
ao seu agrado, assegurando assim um ganho/benefício para si, para alguém de sua família, amigos ou partes 
relacionadas. Situações como esta podem interferir na capacidade de julgamento dos indivíduos 
responsáveis. 

Em situações em que o indivíduo identifique que há a possibilidade de caracterização de conflito de 
interesse, a companhia requer que ele faça a comunicação aos responsáveis para que sejam tomadas as 
medidas cabíveis e assim, promover a transparência e integridade nos relacionamentos com nossos clientes 
e fornecedores. 

 
4.3. Cortesias corporativas 

 
A oferta ou recebimento de brindes, presentes, entretenimento ou quaisquer itens relacionados 

deve sempre respeitar os itens dispostos neste documento, caso contrário, é recomendado que este seja 
imediatamente devolvido ou recusado. Caso não seja possível fazer a devolução da cortesia recebida, é 
necessário a imediata comunicação ao departamento de Recursos Humanos da empresa para que sejam 
tomadas as devidas providências e registros, assim como, orientará quanto a melhor destinação da mesma. 

 
É vedado o recebimento ou oferta de cortesias, quando estas: 
 

I. Tiverem influência direta ou indiretamente na realização de algum negócio ou na obtenção 
de vantagem ilícita, seja perante órgãos públicos ou privados; 

II. Forem oferecidos com qualquer obrigação explícita ou implícita para troca de favores, assim 
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como qualquer ato de suborno, corrupção ou propina; 
III. Forem de entidade privada, quando estes forem considerados de valores extravagantes e 

totalmente desproporcionais para tal. Considera-se adequado, desde que não infrinja algum 
item desta política, cortesias de até aproximadamente $50.00 dólares ou equivalente na 
moeda local.  

IV. Forem de (ou para) entidade ou agente público. 
V. Forem oferecidas/recebidas transações em dinheiro ou transações bancárias de qualquer 

natureza, como transferências, comissões e equivalentes;  
 

Disposições gerais: 
I. Cortesias de qualquer tipo, não devem solicitados pelo colaborador da companhia ou por 

terceiros em seu nome; 
II. Devem ser oferecidos/recebidos de forma transparente e pública; 

III. Deve ser adequadamente documentado e ser registrado de acordo nos registros da 
companhia. 
 

Em caso de dúvida sobre qual procedimento seguir, pode-se entrar em contato com o Departamento 
de Compliance para verificação. 

 
4.4. Obrigações Legais 

 
A Garra incentiva a todos os seus colaboradores, fornecedores, clientes e terceiros relacionados que 

realizem dentro de suas respectivas obrigações, a correta obediência a legislação local aplicável, seja no 
âmbito fiscal, tributário, aos direitos humanos, meio ambiente ou anticorrupção. 
 
4.5. Agentes públicos 

 
A companhia solicita que todos os seus colaboradores, prestadores de serviços e todo e qualquer 

terceiro que esteja agindo em nome da Garra destinem atenção especial quanto ao tratamento e 
relacionamento dispensado a agentes públicos.  

Não é permitido aceitar ou ofertar, em hipótese alguma, tratamento especial, favores econômicos, 
presentes, mesmo que de pequeno valor, por meio de hospitalidades, convites de entretenimento, ou 
mesmo em dinheiro, de agentes públicos ou indiretamente por meio de terceiros.  

É vedado prometer ou ofertar, sob qualquer tipo de benefício, vantagem indevida ou troca de 
favores com agentes públicos ou por meio de terceiros, esta prática pode ser caracterizada como propina, 
suborno ou corrupção, gerando vantagens indevidas para a companhia. 

Quando necessário a realização de reuniões com agentes públicos referente ao curso normal dos 
negócios, esta deve possuir pauta previamente definida e formalizada, juntamente com a lista das pessoas 
participantes. Estas informações precisam estar disponíveis para consulta. É de boa prática, que esta 
reunião ocorra com mais de um colaborador da companhia presente.  

Em caso de reuniões onde não seja referente ao curso ou operação normal da empresa, precisa-se 
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previamente ser avisado ao Departamento de Compliance através do e-mail 
compliance@garrainternational.com com as seguintes informações: 

Dados dos colaboradores que participarão da reunião. 
Dados do agente público. 
Indicar a data e hora da reunião. 
Indicar o objetivo e pautas que serão tratadas na reunião. 
Qualquer conduta indevida, seja esta de qualquer natureza, será passível de aplicação de medidas 

legais e disciplinares. 
 
 
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.  

Podem ser relatados neste Canal, as tentativas de suborno ou corrupção, vazamento de informações 
que possam comprometer a integridade da companhia ou de seus colaboradores, clientes, fornecedores e 
competidores, assim como toda e qualquer situação em que alguma parte relacionada foi prejudicada 
injustamente. 

O canal pode ser acessado pelos por meio dos seguintes: 
 

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

 
 

6. PUBLICAÇÃO 
 

Este procedimento 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. 


