
 

 

 

 

POLÍTICA CORPORATIVA DE PREVENÇÃO DA FRAUDE, CORRUPÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARGO 

 

1. Objetivo 

Estabelecer as diretrizes gerais, o quadro de referência e os procedimentos a serem seguidos para a prevenção e detecção de 
atos de fraude, exploração ou abuso de poder e corrupção - tanto de funcionários públicos quanto de corrupção privada. 
 

2. Alcance 

Esta política (doravante, "a Política") aplica-se a todos os funcionários da "Alicorp S.A.A." e subsidiárias (doravante, "a 

Companhia"), bem como da Pastifício Santa Amália S.A., no território brasilerio.  

A Alicorp adota a posição de tolerância zero se qualquer funcionário (independente do cargo ocupado ou do tempo que ele 
tenha desempenhado suas atividades na Alicorp) ou membro do Conselho, cometer, participar, contribuir e/ou tiver 
conhecimento e não relatar qualquer ato ou conduta que constitua fraude, exploração ou abuso de ofício ou corrupção. 
 

3. Responsabilidades 

O Comitê de Auditoria é responsável por supervisionar e garantir o cumprimento da Política. 
 
A Gerência Geral da Companhia é responsável por promover uma cultura antifraude e um comportamento ético em todos os 
níveis, bem como por comunicar a importância de prevenir atos irregulares (como fraude e aproveitamento do cargo) e 
tolerância zero para atos de corrupção; providenciar a implementação de mecanismos para detectar e prevenir tais atos e 
disponibilizar aos responsáveis os recursos necessários para assegurar o cumprimento da Política Corporativa para a Prevenção 
de Fraude, Aproveitamento do Cargo e Corrupção (doravante, "a Política") . 
 
A Vice-Presidência Corporativa de Finanças e a Direção Legal e de Cumprimento são responsáveis pela implementação efetiva 
da Política. Os Vice-Presidentes e os Gerentes Nacionais são responsáveis pelo fortalecimento da cultura antifraude e do 
comportamento ético em suas áreas, com especial consideração e cuidado com as ações que constituem fraudes previamente 
indicadas. 
 
Os funcionários e membros do Conselho de Administração são responsáveis por cumprir esta Política, bem como por relatar 
qualquer situação que possa ser percebida como irregular ou inadequada. No caso dos empregados, podem fazê-lo através do 
chefe imediato, da Vice-Presidência Corporativa de Recursos Humanos, da Linha de Ética da Alicorp e do Comitê de Ética 
Corporativo ou Local, conforme apropriado. No caso de membros do Conselho, deverão apelar para o Comitê de Auditoria. 
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4. Definições 

• Fraude: qualquer ato ou omissão intencional, destinado a enganar os outros, realizado por uma ou mais pessoas, a 
fim de apropriar-se, aproveitar ou fazer um bem para os outros, seja material ou intangível, de maneira imprópria, 
em detrimento de outro e, geralmente, pela falta de conhecimento ou malícia dos afetados. Para fins desta Política, 
considera-se fraude o uso da posição atribuída pela Companhia para obter benefício pessoal ou para terceiros por 
meio do uso indevido de recursos ou ativos da Companhia. 
 

De forma ilustrativa, entende-se dentro da definição de Fraude como Uso Indevido de Ativos e Alteração de Demonstrações 
Financeiras (ou outros relatórios): 
 

a) Uso Indevido de Ativos: ato de dispor os ativos da Companhia ou daqueles pelos quais seja responsável, e/ou estejam em 
custódia permanente ou temporariamente, em benefício próprio ou de terceiros, por parte das pessoas atingidas por esta 
política. Em geral, apropriação indébita de ativos é considerada como qualquer apropriação, desvio ou uso indevido de bens 
de propriedade ou sob custódia da Companhia, para ser destinados para finalidades diferentes daquelas para as quais foram 
especificamente adquiridas ou recebidas. 

b) Alteração de informações contábeis ou financeiras: alteração, deturpação ou apresentação falsa intencional de informações 
contábeis ou financeiras, por imprecisão ou omissão de certas transações de uma maneira que não reflita a realidade das 
operações e decisões financeiras adotadas. 

 
 

• Aproveitamento do Cargo: qualquer atividade desonesta na qual as pessoas atingidas por esta Política atuem contra 
os interesses da Companhia e abusem de sua posição, funções ou meios para obter um benefício pessoal ou uma 
vantagem para ele ou para terceiros. 
 

• Corrupção de funcionários públicos: Oferecer, dar ou prometer, sob qualquer modalidade, a um funcionário 
público, uma doação, promessa, vantagem ou benefício, para si ou para terceiros, com o objetivo de executar ou 
omitir atos, o que impliquem em cumprimento ou violação de sua função, ou que influencie outros funcionários 
públicos ou atos de decisão administrativa ou pública 

 

• Corrupção privada: Prometer, oferecer ou conceder a um representante de uma entidade legal1 (incluindo 
associações, ONGs, fundações, entre outros) uma vantagem ou benefício indevido - para si ou para terceiros - como 
compensação por executar ou omitir um ato a ser favorecido - quem faz a promessa ou um terceiro - na aquisição 
ou comercialização de bens ou mercadorias, na contratação de serviços comerciais ou em relações comerciais. 
Aqueles que aceitam, recebem ou solicitam tal vantagem ou benefício indevido também incorrem nessa prática. 
 

• Suborno: Benefício concedido a um funcionário público (como resultado de um ato de Corrupção por funcionários 
públicos) ou privado (como resultado de um ato de corrupção privada). 
 

• Presente: presente que é dado gratuitamente ou recebido voluntariamente ou por costume. É dado na forma de 
bem ou serviço como um símbolo de amizade ou apreciação, ou para promover boas relações pessoais, profissionais 
e comerciais. Os presentes incluem, mas não estão limitados a, itens promocionais, cestas de alimentos, vales de 
consumo, ingressos para eventos esportivos e culturais; passagens aéreas e qualquer outro item de valor que é 
concedido a um indivíduo ou grupo de pessoas em que o anfitrião não esteja presente. 
 

• Serviço: cortesia concedida a terceiros para o seu usufruto pessoal com o objetivo de iniciar ou incentivar uma 
relação comercial ou profissional. Isso inclui, mas não se limita a, eventos, refeições, reuniões de negócios, 
treinamentos, conferências, viagens ou outros em que o anfitrião - ou um terceiro designado pelo anfitrião - esteja 
presente. 

 
1  Levar em conta que o conceito de "representante" inclui todos os sócios, acionistas, gerentes, diretores, administradores, 
representantes legais, advogados, funcionários ou consultores da entidade legal. 
 



 

 

• Terceiros: pessoas, clientes ou empresas que fornecem bens e serviços à Companhia, incluindo agentes 
alfandegários, advogados, consultores fiscais, consultores, processadores, organizações de recebimento de fundos 
ou outros. 
 

• Funcionário público: qualquer pessoa que preste serviços em entidades da Administração Pública, em qualquer nível 
hierárquico ou funcional, seja nomeado, contratado, designado, de confiança ou eleito para exercer atividades ou 
funções na Administração Pública. Para tais fins, o regime jurídico da entidade na qual os serviços são prestados ou 
o regime de trabalho ou contratação a que está sujeita não será relevante. 

 

5. Atos não tolerados na Companhia 

Os atos proibidos por esta Política são os seguintes: 

4.1 Fraude 

A Companhia exige o cumprimento das normas contábeis aplicáveis e proíbe a preparação de registros, documentos ou 
relatórios que não reflitam a realidade, bem como a destruição ou manuseio inadequado dos mesmos. 

 
Alguns exemplos de fraude incluem: 

a) Alteração ou manipulação indevida de renda criando a aparência de que a Companhia teve um desempenho que 
não corresponde à realidade. 

b) Alteração ou manipulação indevida de despesas para sonegar impostos, distribuir menos lucros, manipular os 
lucros, apresentar melhor desempenho, entre outros. 

c) Reajustar de maneira indevida e não consistente as provisões da Companhia para manipular o lucro líquido, 
apresentar um melhor desempenho, entre outros. 

d) Alterações indevidas de gratificações na folha de pagamento e salários, no registro de adiantamentos ou no 
registro de férias. 

e) Alteração ou manuseio inadequado das informações da Companhia. 
f) Apropriação física de bens, sem o devido consentimento, pela Companhia. 
g) Apropriação de dinheiro, títulos que representam valor ou similar, mesmo que temporariamente. 
h) Realização de despesas não autorizadas, para benefício próprio ou de terceiros. 
i) Apropriação ilícita de dinheiro, certificados, inventários ou ativos fixos, evitando controles e procedimentos da 

Companhia (por exemplo, fraude de aquisições ou folha de pagamento). 
j) Uso ilegal ou roubo de segredos comerciais. 
k) Tirar proveito de fundos, valores, materiais ou outros ativos para benefício pessoal e/ou de terceiros. 
l) Destruição, remoção ou uso indevido dos bens da Companhia. 
m) Conduta indevida no manuseio ou relatório de dinheiro, demonstrações financeiras ou qualquer tipo de 

informação da Companhia. 
 

Também é proibido qualquer apropriação, utilização e/ou uso indevido de ativos da Companhia para fins pessoais, incluindo, 
mas não limitando a, bens móveis ou imóveis (por exemplo: uso de equipamentos ou veículos para fins familiares ou de outro 
trabalho), como também a apropriação e/ou utilização de valores em qualquer de suas formas, tais como: roubo, desembolsos 
fraudulentos (por exemplo: colaboradores fantasmas, pagamentos a empresas inexistentes, compras pessoais) ou alteração 
de relatórios para ocultar apropriação irregular. 
 
Para evitar a ocorrência desses atos, entre outras medidas, será necessário: 

a) Mantenha livros, contas e registros que reflitam com exatidão todas as operações e disposições de dinheiro da 
Companhia. 

b) Implementar auditorias internas que identifiquem os pontos de risco do processo contábil. 



 

 

c)  Registrar as operações de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos localmente e normas 

internacionais de relatórios financeiros. 

Os supostos casos de adulteração de registros, relatórios ou outras informações financeiras devem ser comunicados 
diretamente ao Comitê de Auditoria. 
 

4.2 Aproveitamento do cargo 

A Companhia não tolera abuso de poder de funções ou meios para obter benefícios econômicos ou outros, tais como: 
• Revelar informações confidenciais da Companhia para terceiros. 
• Especular financeiramente como resultado de conhecer informações privilegiadas. 

 
Da mesma forma, está estritamente proibido aceitar ou solicitar benefícios pessoais de valor material de contratados ou 
fornecedores, cuja outorga pode ser entendida como tendo o objetivo de ser um incentivo para realizar um ato que contrarie 
suas responsabilidades na Companhia e suas políticas, como é a Política Corporativa de Presentes e Serviços. Todos os 
presentes, serviços ou doações a entidades privadas deverão ser feitos em seu nome, seguindo as disposições estipuladas 
tanto na Política Corporativa de Presentes e Serviços quanto na Política Corporativa sobre Doações e Patrocínios. 
 
5.2. Corrupção 

De acordo com as disposições do Guia de Compromissos Éticos, a política da Companhia é de tolerância zero à corrupção no 
desempenho de sua atividade comercial, tanto no setor público (Corrupção de funcionários públicos) quanto no setor privado 
(Corrupção Privada). Nenhum fim justifica um comportamento fora dos princípios éticos que norteiam as atividades da 
Empresa. Por tanto: 
 
 

• O suborno não é tolerado na empresa 

• É proibido induzir um funcionário público, seja ele local ou estrangeiro, a cometer atos ilegais ou antiéticos, bem 
como ajudar ou permitir que violem as regras. Especificamente, nenhum membro do Conselho de Administração, 
colaborador da Companhia ou terceiro agindo em seu nome deve oferecer, prometer ou dar qualquer objeto de 
valor ou outra vantagem a eles, a fim de obter, reter ou assegurar qualquer negócio, benefício pessoal ou para a 
Companhia. Tais favores ou objetos de vantagem incluem, mas não estão limitados a: 

- favores (v.g. contratação de pessoal) 
- Presentes e serviços 
- Compra de bens e serviços 
- Contribuições políticas 
- Ações 
- Descontos em produtos 
- Assumir ou perdoar dívidas 
- Outros 

• O relacionamento da Companhia com seus clientes e fornecedores é baseado na legalidade, eficiência e 
transparência. O comportamento ético e responsável é um dos nossos pilares de ação. Deste modo: 
 
a) Nenhum cliente ou fornecedor deverá oferecer ou conceder a funcionários públicos, no contexto da atividade 

empresarial desenvolvida para ou em nome da Companhia, direta ou indiretamente, presentes ou outras 
vantagens - como as indicadas no item anterior - com o objetivo de obter algum tratamento favorável. 

b) Os clientes e fornecedores da Companhia não deverão oferecer ou conceder a nenhum colaborador - nem o 
colaborador deve recebê-los - nenhum tipo de benefício com o objetivo de ser favorecido na aquisição de bens 
ou na contratação de serviços comerciais. 

c) Da mesma forma, nenhum colaborador deverá oferecer a um cliente ou fornecedor da Companhia qualquer 
benefício com o objetivo de alcançar um acordo comercial. 

 



 

5. Atividades de prevenção de fraude  
 
A Companhia está comprometida em estabelecer e manter um sistema de controles internos que forneça uma garantia 
razoável de conformidade com esta Política. É por isso que todos nós devemos contribuir para a execução e conformidade, 
conforme aplicável, dos seguintes procedimentos: 
 

• Desenvolvimento da cultura ética e compromisso, dando uma mensagem clara de tolerância zero à fraude, ao uso 
de cargos e corrupção. 

• Desenvolvimento do gerenciamento de riscos na Companhia, através do estabelecimento de mecanismos de 
monitoramento para desenvolver práticas para a melhoria contínua de procedimentos e controles específicos. 

• Treinamento constante em políticas e processos que fortaleçam a cultura ética e a posição da Companhia contra a 
fraude e a corrupção, bem como a implantação de outras políticas relacionadas. 


