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POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO 
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Sobre essa Política1
1.1

1.5

1.6

1.2

1.3

Esta Política estabelece as diretrizes a serem se-
guidas pelos Colaboradores e Terceiros da Softli-
ne como forma de assegurar e reforçar o com-
promisso do seu sistema de Compliance, que 
visa combater a corrupção e práticas de subor-
no, bem como demais requisitos aplicáveis.  Está 
alinhada às práticas e políticas globais anticor-
rupção do Grupo Softline.

A Softline Brasil conta com uma estrutura local 
e apoiada pela matriz internacional, destinada 
a estabelecer, analisar criticamente e alcançar 
os objetivos anticorrupção e antissuborno, dos 
quais esta política é parte integrante.  

A presente Política se aplica a todos os colabora-
dores da Softline (em conjunto definidos como 
“Colaboradores”) e todos os parceiros de negó-
cios, fornecedores, representantes, consultores, 
distribuidores, revendedores (definidos aqui 
como “Terceiros”) atuando em nome ou em in-
teresse da Softline. 

É um complemento do Código de Conduta da 
Softline, tratando de maneira específica o tema 
de antissuborno e anticorrupção. Entende-se 
por corrupção, na sua forma mais ampla, a dis-
posição em agir de maneira desonesta em tro-
ca de benefício financeiro ou qualquer outro 
ganho pessoal. 

A Softline Brasil garante que conduz todas as ati-
vidades em conformidade com a legislação brasi-
leira, em total atendimento à Lei nº 12.846/13 (Lei 
Anticorrupção Brasileira) e suas regulamentações, 
em especial o Decreto Federal nº 8.420/2015, as-
sim como entende os requisitos e implicações ge-
rais de leis internacionais de anticorrupção, espe-
cialmente o Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), 
bem como busca atender requisitos de normas 
como a ISO 37.001 e a DSC 10.000.
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1.4 A Softline envida todos os esforços possíveis em 
ações de mitigação de riscos que engendram a 
corrupção. O desenvolvimento contínuo dessas 
ações é essencial para a evolução da Softline e 
exige comprometimento e cooperação efetiva 
de seus parceiros, fornecedores, clientes e fun-
cionários em relações de negócios com os seto-
res público e privado. 



Termos e Definições  2
2.1 Quando apresentado nesta ou em qualquer outra Políti-

ca Softline, o termo “Autoridade Pública”, ou outros seme-
lhantes que dizem respeito a funcionários públicos em ge-
ral, é definido por, mas não se limita a: 

• Qualquer indivíduo que atue no Poder Executivo, Legislati-
vo, Judiciário ou no Ministério Público Estadual ou Federal; 

• Qualquer funcionário ou empregado de um governo e/ou 
departamento, agência, ou organização pública incluindo, 
mas não se limitando:  instituições de ensino, de saúde, mi-
litares, policiais, alfandegárias, de serviços fiscais e de imi-
gração e órgãos emissores de licenças, credenciamento e 
autorização; 

• Qualquer dirigente ou funcionário de companhia, negó-
cio, empresa ou entidade comercial que seja propriedade 
ou controlada, total ou parcialmente, pelo governo;

• Qualquer dirigente ou funcionário de uma organização in-
ternacional pública, como as Nações Unidas, Comitê Olím-
pico Internacional, Cruz Vermelha ou Crescente Vermelho; 

• Qualquer dirigente ou membro de partido político; 

• Qualquer candidato a cargo público. Além disso, de acor-
do com esta Política, o pagamento de qualquer coisa de 
valor a filhos, cônjuges ou parentes próximos de uma Au-
toridade Pública será considerado um pagamento direto a 
tal Autoridade Pública;

• Qualquer pessoa física que, embora temporariamente ou 
sem receber pagamento, detenha um cargo, emprego ou 
função no setor público

2.2 O termo “qualquer coisa de valor”, ou outros semelhantes que 
dizem respeito a um dos elementos de troca no ato de corrupção, 
é definido por: 

• Dinheiro em espécie ou equivalentes em valor (ações, opção 
sobre ações, empréstimos, vale-presente, etc.); 

• Presentes (que não se enquadrem nas normas presentes na 
“Política de Brindes”); 

• Entretenimento (ingressos a shows, teatro, eventos esportivos, etc.); 

• Ofertas ou promessas de emprego (incluindo a pessoas re-
lacionadas a funcionários do governo); contratos ou outras 
oportunidades de negócios concedidos a uma empresa sobre 
a qual uma Autoridade Pública tenha a titularidade ou algum 
direito legal;

• Descontos em produtos que geralmente não estão disponí-
veis aos clientes;

• Pagamento indevido de despesas de viagem, hospedagem e 
hospitalidade;

• Favores pessoais;

• Contribuições políticas.
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2.3 2.5

2.4

O termo “Parceiros” ou “Terceiros” inclui: 

• Fornecedores: toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes des-
personalizados, que prestam serviços à Softline, sendo es-
tes diferentes do seu objeto social e atividade principal;

• Parceiros: toda pessoa, física ou jurídica, tais como agen-
tes, consultores, representantes, distribuidores, reven-
dedores, prestadores de serviços ou qualquer outro, que 
atue representando a Softline ou em seu interesse direto 
na realização de negócios; 

• Terceiros: em conjunto e de forma genérica, fornecedo-
res e parceiros são referidos unicamente como Terceiros. 
Eventuais obrigações específicas para algum dos grupos 
será devidamente apontada. Caso contrário, entende-se 
o direcionamento aos Terceiros tde forma geral.

O termo “Vantagem Indevida” significa: 

• Influenciar ou evitar uma ação da autoridade pública, ou 
qualquer outra ação, como a obtenção ou manutenção de 
contratos, imposição de tributos ou multas, ou o cancela-
mento de contrato ou obrigação contratual existente (ma-
nipular o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, 
por exemplo); 

• Obter licença, alvará ou outra autorização de uma enti-
dade estatal ou autoridade pública a qual a empresa não 

teria direito, de acordo com a lei ou políticas e normas 
internas da Softline; 

• Obter informações confidenciais sobre oportu-
nidades de negócios, licitações ou atividades de 
concorrentes (por exemplo, fraudar licitações e 
formar acordos para frustrar a competitividade 
da licitação).

• Qualquer outro tipo de vantagem obtida em desa-
cordo com quaisquer regras aplicáveis, mediante condu-
tas ilícitas ou atos de corrupção.

A Softline está ciente de que pode ser responsabili-
zada pela conduta corrupta de seus Terceiros, pelo 
que busca firmar parcerias apenas com empresas 
e indivíduos idôneos. A Softline realiza obrigato-
riamente processo de Due Diligence para atestar 
a idoneidade de todos os Terceiros, bem como re-
aliza processos de auditorias periódicas através de 
sua área de Compliance.

Termos e Definições  2
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Responsabilidades   3
3.1

3.2

3.3É dever dos Colaboradores da Softline: 

• Ler, entender, e agir de acordo com esta Política e outros 
documentos elaborados para a implantação e comple-
mentação desta Política; 

• Formalizar a sua ciência sobre esta Política por meio de as-
sinatura do Termo de Responsabilidade;

• Completar o treinamento anticorrupção requerido pela 
Softline;

• Informar suspeitas ou violações desta Política por parte de 
outros Colaboradores ou Terceiros; 

• Informar aos Terceiros sobre os requisitos desta Política;

• Em especial, cumpre aos gerentes e executivos da Softline 
garantir que os requisitos e procedimentos desta Política 
sejam comunicados a todos os colaboradores.

No mesmo sentido, é requerido e esperado que os Terceiros 
da Softline, quando aplicável mediante análise de risco:

• Leiam, entendam e ajam de acordo com esta Política;

• Formalizem a sua ciência sobre esta Política por meio de 
assinatura do Termo de Responsabilidade.

Para o cumprimento desta Política, é dever do Departa-
mento de Compliance e da pessoa apontada para a fun-
ção antissuborno:

• Atualizar este e quaisquer outros documentos destinados 
à implantação desta Política quando necessário, como 
parte do comprometimento de melhoria contínua do Pro-
grama de Compliance;

• Manter registros e documentações que suportem as nor-
mas desta Política (termos assinados, treinamentos apre-
sentados etc.);

• Fornecer aos Colaboradores e Terceiros o assessoramento 
e a orientação necessários para cumprir com os requisitos 
desta Política e da legislação vigente. 

• Exercer a autoridade necessária e atuar de forma indepen-
dente para cumprimento eficaz dos requisitos desta políti-
ca e do Programa de Compliance de forma geral. 
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Diretrizes Gerais4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5Os Colaboradores e Terceiros têm o dever de informar po-
tenciais situações que possam resultar em Conflito de In-
teresses (por exemplo, contratação de empresas de fami-
liares e amigos ou participação financeira em sociedade 
com as quais a Softline tenha negócios) de modo que me-
didas apropriadas sejam aplicadas.

A Softline proíbe o pagamento de hospitalidade, custeio 
de despesas ou doações políticas a Autoridade Públicas, 
em qualquer situação, independentemente do valor. Per-
mite-se apenas a entrega de brindes com valores irrisó-
rios, de acordo com a Política de Brindes e Presentes da 
Softline.  

Pagamentos de facilitação, que normalmente referem-se 
a quantias pequenas de dinheiro ou promessas de outras 
vantagens para benefício pessoal de um agente público, na 
maioria das vezes de baixo nível hierárquico, com o objetivo 
de acelerar um determinado processo, não serão tolerados.

Nenhum colaborador ou terceiro atuando em nome da 
Softline deverá prometer, fornecer, oferecer ou autorizar 
pagamento de qualquer coisa de valor como forma de 
suborno, direta ou indiretamente, a qualquer autoridade 
pública ou pessoa relacionada a esta. Da mesma forma 
aplica-se tal proibição na relação com pessoa jurídica ou 
pessoa física do setor privado com o objetivo de garantir 
vantagem indevida.

Se os colaboradores ou terceiros enfrentarem situações 
de solicitações de pagamentos impróprios, seja na con-
dição de pagante ou receptor dos valores, de modo a se 
protegerem de eventual responsabilidade, devem seguir 
as seguintes instruções: 

• Recusar o pagamento e explicar que a Softline não realiza 
tais pagamentos porque contraria os requisitos da legis-
lação vigente, as normas de ética empresarial e as regras 
internas da Softline; 

• Explicar que a recusa é definitiva e não aceitar qualquer 
tipo de negociação; 

• Sob hipótese alguma, os Colaboradores ou Terceiros de-
vem utilizar comunicação não verbal (incluindo gestos, 
postura etc.) e sugestões de entendimento implícito, para 
evitar a mínima possibilidade que suas ações possam ser 
consideradas contrárias à presente Política;

• O colaborador ou terceiro deverá explicar que não está 
autorizado a fazer ou receber tais pagamentos em nome 
da Softline, ou ainda que em seu nome ou de Terceiros 
em benefício da empresa, destacando a possibilidade de 
a Softline romper qualquer tipo de relação com o propo-
nente do negócio ilícito;

• O colaborador ou terceiro deve comunicar imediatamen-
te os fatos acontecidos à área de Compliance da Softline, 
com todas as circunstâncias dos fatos.
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Diretrizes Gerais4

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11Da mesma forma, ressaltamos ainda a proibição de atos 
de corrupção passiva, ou seja, o recebimento indevido de 
algo de valor como forma de conceder vantagem indevi-
da. Colaboradores e Terceiros da Softline não devem acei-
tar, receber ou concordar em aceitar qualquer coisa de 
valor em troca de qualquer vantagem indevida, devendo 
comunicar imediatamente a ocorrência da solicitação. 

Os Colaboradores e Terceiros da Softline devem cumprir 
estritamente as regras de contabilidade e de escrituração 
da empresa, registrando acuradamente todas as transa-
ções nos livros e registros financeiros e contábeis, de modo 
a suportar o sistema de auditoria contábil interno. As tran-
sações serão registradas devidamente com detalhamento 
razoável nos principais livros e registros, bem como, nas 
notas fiscais, recibos e documentos de despesas. Esses re-
quisitos impedem a ocultação de subornos pelas empre-
sas e a falsificação de livros e registros contábeis. 

A Softline não tolerará Colaboradores e Terceiros que alcan-
cem seus objetivos violando a lei ou por ações impróprias 
de qualquer sorte. A Softline dará apoio total a quaisquer 
Colaboradores ou Terceiros que se recusem a realizar paga-
mentos impróprios, mesmo que isso resulte em perda de 
negócios para a Softline.

Para garantir o cumprimento da Política Anticorrupção da 
Softline, é requerido que todos os empregados participem 
de treinamentos anticorrupção, devendo ser renovado com 
periodicidade mínima anual. 

Todos os Colaboradores e Terceiros deverão assinar o Ter-
mo de Responsabilidade referente à Política Anticorrupção 
da Softline e ao Código de Conduta. 
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4.6 Tais orientações se aplicam ainda que não sejam utiliza-
dos recursos da Softline para a oferta de qualquer coisa 
de valor, direta ou indiretamente, através de um terceiro 
(tais como agentes, consultores, representantes de ven-
das, distribuidores, revendedores e subcontratados). 



Canais de Denúncia5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Qualquer colaborador da Softline que obtiver informações 
ou suspeite de práticas de corrupção por parte de outro 
colaborador ou terceiro, como a possibilidade de ofereci-
mento ou recebimento de um suborno, deverá relatar o 
caso através do e-mail compliancebr@softline.com ou di-
retamente na página de Canal de Ética disponibilizado em 
https://brasil.softlinegroup.com/compliance.

Caso o colaborador queira realizar um relato diretamente 
à matriz, é possível realizar o relato pelo e-mail complian-
ce@softline.com. O Chief Compliance Officer Global rece-
berá o reporte sem qualquer intermediação no Brasil.

Relatos efetuados de má-fé (com o intuito de prejudicar 
outros colaboradores, terceiros ou clientes) também cons-
tituem violações às nossas normas e políticas, não deven-
do ser realizados sob nenhuma hipótese

A Softline não é obrigada a divulgar os resultados deta-
lhados da investigação ao denunciante ou qualquer co-
laborador, que esteja ou não envolvido na investigação, 
devendo apenas informar ao denunciante o desfecho. 

A Softline não permitirá, nem tolerará, qualquer tipo de 
retaliação contra qualquer indivíduo que apresente uma 
denúncia de boa-fé sobre suposta violação desta política 
e de outras políticas ou de leis e regulamentações apli-
cáveis, independentemente dos resultados da análise das 
alegações pela empresa.
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Red Flags6
6.1

6.3

6.2

Enquanto todo pagamento proposto de operações co-
merciais, contratações etc. deva ser avaliado com base em 
seus fatos específicos, deve-se atentar para eventuais Red 
Flags (sinais de alerta) relacionadas a suborno e corrup-
ção. Red Flags são consideradas existentes sempre que al-
gum fato ou circunstância sugerir que uma operação, re-
lação ou contratação em particular envolve risco provável 
de suborno e/ou corrupção. 

Ao identificar potencial Red Flag, se a dúvida persistir em uma 
negociação ou durante qualquer relacionamento comercial, 
o colaborador ou terceiro envolvido deve considerar: 

• A transação está dentro da lei e das Políticas da Softline?

• É possível visualizar consequências negativas que de al-
guma forma conflitam com os valores pessoais e éticos?

• Existe algum desconforto com a transação efetuada? 

• Seria desejável ter a atitude em questão divulgada publi-
camente? 

• Persistindo dúvidas, entrar em contato com a Área de 
Compliance. 

Ao identificar uma Red Flag, devem ser consideradas quais 
providências precisam ser tomadas para minimizar ou eli-
minar risco de suborno ou corrupção advinda de relação 
particular (clientes, fornecedores, agentes, representan-
tes, etc.), inclusive com a eventual extinção de tal relação, 
sempre precedida de comunicação à Área de Compliance. 
Seguem alguns exemplos de Red Flags: 

• Pagamentos oferecidos ou efetuados em dinheiro; 

• Presentes ou hospitalidade envolvendo autoridade pública; 

• Comissões ou honorários de terceiro que excedam a taxa 
habitual praticada para serviços semelhantes em determi-
nada região ou em desacordo com contrato; 

• Cliente (público ou privado) que recomenda ou insiste no 
uso de um determinado intermediário, consultor ou par-
ceiro de negócios;

• Descontos excessivos e em desacordo com os preços pra-
ticados; 

• Contratos de consultoria e marketing com vaga descrição 
dos serviços; 

• Parceiro não qualificado ou que não apresenta recursos 
necessários para desempenhar as funções para as quais 
foi contratado; 

• Parceiro que apresenta histórico de práticas de pagamen-
tos impróprios, ainda que não confirmado; 

• Parceiro que se recusa a cumprir com as leis anticorrupção 
ou assinar qualquer forma de termo de comprometimen-
to neste sentido; 

• Parceiro que tenha relacionamento comercial com autori-
dades governamentais; 

• Parceiro que insiste para que sua identidade permaneça 
confidencial ou se recusa a revelar a identidade de seus 
proprietários; 

• Pagamentos ou despesas documentadas de forma incom-
pleta ou inadequada (ex. faturas com documentos duvi-
dosos e contratos fora do padrão). 
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Responsabilidade por Violações7
7.1

7.2

7.3

A Softline se reserva ao direito de conduzir investigações 
internas baseadas em informações recebidas sobre su-
postas práticas de atos de corrupção. Após investigação 
conduzida pela Área de Compliance, o Comitê de Ética da 
Softline, formado pela Alta Administração da empresa, é 
responsável por decidir sobre as medidas disciplinares a 
serem aplicadas, bem como pela eventual comunicação 
dos fatos às autoridades públicas competentes. 

Todos os Colaboradores e Terceiros são responsáveis pelo 
cumprimento dos requisitos desta Política e de outros do-
cumentos destinados à sua aplicação. O descumprimento 
desta Política pode acarretar medidas disciplinares e, in-
clusive, a rescisão contratual, entre outras sanções decor-
rentes de eventuais investigações conduzidas pelas auto-
ridades competentes. 

Ressaltamos ainda, o risco de imagem, perda de confiança de 
investidores, multas e intervenções governamentais. O con-
trole da conformidade com a Política Anticorrupção deve ser 
garantido por toda a Alta Administração da Softline. 
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