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PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA GLOBALWEB CORP.
_____________________________________________________________________________________

1. APRESENTAÇÃO
O Grupo GLOBALWEB CORP. possui um Programa de Compliance
instituído com base nos princípios da Ética, Integridade, Respeito Social e
Sustentabilidade. O seu Programa de Integridade é estruturado por meio de um Comitê
de Ética, um Código de Ética e Conduta de Negócios, Política de Relacionamento
com Terceiros e de uma Política Anticorrupção, onde são estipuladas diretrizes
pautadas em condutas íntegras e em conformidade com as leis e regulamentos,
principalmente com a Lei nº 12.846/13 - Lei Anticorrupção, assim como as leis
internacionais anticorrupção, como FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) e a UKBA
(UK Bribery Act).
O Comitê de Ética, responsável pela manutenção e efetividade do
Programa de Integridade da empresa, mantém ações de controle e monitoramento
contínuo visando detectar, tratar e eliminar riscos de possíveis irregularidades e falhas
na condução de seus negócios.
Adicionalmente, são realizadas auditorias internas e externas
periodicamente, a fim de garantir a correta execução de todos os contratos, seja na
iniciativa privada ou pública.
Desse modo, o Grupo GLOBALWEB CORP. reafirma o seu
compromisso e propósito de assegurar que suas relações e contratos estejam sempre em
conformidade com a legislação e a ética.

2. ESTRUTURA DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
a. Compromisso da Alta Direção
Alta Direção no cumprimento do compromisso assumido de apoiar o Programa de
Integridade, realiza periodicamente avaliação dos processos de riscos de Compliance
e de controles internos que visam mitigar eventuais ocorrências de práticas contrárias
as políticas, normas internas e leis de combate à corrupção e das demais
irregularidades de Compliance.
Referência: Código de Ética e
www.globalweb/compliance.com.br

Conduta

de

Negócios

da

GlobalWeb:

b. Comitê de Ética
O Comitê de Ética atua de maneira estruturada e independente, conscientizando e
auxiliando os colaboradores e parceiros de negócios da GLOBALWEB CORP. na
condução adequada de seus negócios. Para tanto, realiza ações em conformidade com
as legislações vigor, tais como:



Análise periódica de riscos de Compliance de acordo com ambiente
regulatório.
Elaboração e atualização de normas de conduta internas (ex. Código de
Ética e Conduta de Negócios, Norma de Credenciamento de Parceiros etc.)
aplicáveis para empregados e terceiros.
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Elaboração de Políticas Anticorrupção em conformidade com os requisitos
gerais das leis anticorrupção vigentes (FCPA, UKBA, Lei 12.846/13,
Decreto 8.420/15, ISO NBR 19.600:14).



Elaboração de Treinamento do Programa de Integridade periódico para os
colaboradores e terceiros.
Manutenção e divulgação do Programa de Integridade para os
colaboradores e parceiros de negócio.



O Regimento do Comitê de Ética pode ser acessado no link:
www.globalweb.com.br/compliance
c. Código de Ética e Conduta de Negócio e Política Anticorrupção
O Código de Ética e Conduta de Negócios e a Política Anticorrupção da GLOBALWEB
CORP. apresentam os princípios essenciais (Integridade, Respeito, Responsabilidade e
Compromisso com a Sociedade) que devem ser seguidos por todos os colaboradores,
parceiros de negócios ou quaisquer outros que atuem em nome da empresa ou em seu
interesse, servindo como base para todas as nossas políticas. Os documentos podem ser
acessados no link: www.globalweb.com.br/compliance
d. Comunicação e Divulgação
O Comitê de Ética da GLOBALWEB CORP. atua na comunicação e divulgação do
Programa de Integridade em todos os níveis da empresa e junto aos clientes e parceiros
de negócio. O Plano de Comunicação e Divulgação do Programa de Integridade foi
elaborado visando alcançar a todos os colaboradores e parceiros, de modo a prestar
informações e orientações necessárias ao cumprimento do Programa de Integridade da
GLOBALWEB CORP.
Referência:

Código

de

Ética

e

Conduta

de

Negócios

da

GlobalWeb:

www.globalweb.com.br/compliance
e. Treinamento para colaboradores e parceiros
O Treinamento do Programa de Integridade da GLOBALWEB CORP., tem como
escopo disseminar o conhecimento e a cultura de Compliance no ambiente
corporativo, a partir do estudo sistematizado do Código de Ética e Conduta de
Negócios da empresa e das demais normais de Compliance em vigor. Está prevista a
aplicação de treinamentos para todos os colaboradores, para clientes e parceiros de
negócios.
Os
manuais
de
treinamentos
podem
ser
acessados
no
link:
www.globalweb.com.br/compliance
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f. Due Diligence
Para garantir e resguardar a integridade dos seus negócios, a GLOBALWEB CORP.
visa realizar a pesquisa de avaliação prévia junto aos seus parceiros de negócios e com
todos que se relacionam com a empresa. Dessa forma, objetiva demonstrar que a
GLOBALWEB CORP. está alinhada com as normas em vigor e com as boas práticas
de negócios.
A Política de Relacionamento com Terceiros pode ser acessada no link:
ZZZJOREDOZHEFRPEUFRPSOLDQFH
g. Canal de Denúncias
Havendo quaisquer suspeita sobre a ocorrência atividades irregulares, a área de
Compliance pode ser acionada a qualquer momento, seja por seus colaboradores e
parceiros de negócios ou qualquer membro da sociedade por intermédio do Canal de
Denúncia, disponível no site ZZZJOREDOZHEFRPEUFRPSOLDQFH. As informações
podem ser prestadas de forma anônimas e serão tratadas com total sigilo, sendo
assegurado ao denunciante que não sofrerá qualquer retaliação, caso deseje
identificar-se.
3. NORMAS E POLÍTICAS DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE
POLÍTICAS IMPLEMENTADAS
Código de Ética e Conduta de Negócios

Política Anticorrupção

Política de Relacionamento com Terceiros
(Due Diligence)

ADERÊNCIA A LEGISLAÇÃO
Lei Federal nº 12.846/13, Decreto nº 8.420/15
- Leis Internacionais FCPA e UKBA; NBR
ISO 9600:2014 (gestão de compliance)
Lei Federal nº 12.846/13, Decreto nº 8.420/15
- Leis Internacionais FCPA e UKBA; NBR
ISO 9600:2014 (gestão de compliance)
Lei Federal nº 12.846/13, Decreto nº 8.420/15
- Leis Internacionais FCPA e UKBA; NBR
ISO 9600:2014 (gestão de compliance)
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2 – Nomes e cargos do comitê de Compliance com
contatos.

Comitê de Ética Globalweb Corp

FUNÇÃO
Presidente
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

NOME
Pedro Rondon
Bruna Boner
Paulo César
Zeredo
Tatiane Araújo

Conselheiro

Elaine Silvestre

Secretário

Carlos Zeredo

Assessoria

Claudionor
Santos

CARGO
CEO
Acionista
Estimation
Center
Gerente do
Departamento
Jurídico
Gerente de
Recursos
Humanos
Gerente do
Escritório de
Projetos
Compliance
Officer

E-MAIL
pedro.rondon@globalweb.com.br
bruna.boner@globalweb.com.br
paulo.zeredo@globalweb.com.br

TELEFONE
55 (61) 99997-5930
55 (11) 97416-7537
55 (61)99800-3339

tatiane.Araujo@globalweb.com.br

55 (61) 98507-8284

elaine.Silvestre@globalweb.com.br

55 (61) 98145-3299

carlos.zeredo@globalweb.com.br

55 (61) 98112-9780

claudionor.Santos@globalweb.com.br

55 (61) 98127-2110
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1.

Código de Ética

2.

Política Anticorrupção

3.

Política interna de Segurança da
Informação

4.

Política de Relacionamento com Terceiros
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CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA DE
NEGÓCIOS
GLOBALWEB DATA SERVICES CORP
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Prezados,

Um comportamento ético é fundamental para o nosso sucesso.
Esperamos que todos os colaboradores da Globalweb Corp. ajam a
todo o momento com integridade, honestidade, responsabilidade e
respeito. Manter a nossa reputação é essencial. Você é responsável por
seguir padrões éticos, aliados aos nossos valores, princípios e missão
como organização.
Nós precisamos agir de acordo com todos os requerimentos legais e
com o nosso Código de Ética e Conduta de Negócios.
É importante que você leia-o e compreenda-o. Você é responsável por
agir conforme os padrões definidos neste Código.
Os dispositivos aqui apresentados tem como objetivo auxiliá-lo na
condução de questões de relacionamento interpessoal, relacionamento
com as leis locais, costumes e práticas que podem variar de estado
para estado e de país para país. À medida que novas questões surjam,
ou caso você se encontre numa situação em que a resposta não seja
clara, sinta-se a vontade para discutí-las com sua supervisão ou com a
Diretoria de Administração e Recursos Humanos.
Lembre-se que seu comportamento afeta a Globalweb Corp. como
um todo. Ao cumprirmos o que determina o nosso Código de Ética e
Conduta de Negócios, consolidamos a nossa reputação de empresa
que age de acordo com padrões éticos de mercado, valores e
princípios da Globalweb Corp.
Globalweb Corp - Diretoria de Recursos Humanos
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1. Missão, valores e princípios da
Globalweb Corp

2. O que esperamos de você

Construir soluções simples, inteligentes e
funcionais em produtos e serviços, fornecendo
nossa competência e experiência para os clientes
alcançarem seus resultados de negócio.

Que aja sempre de acordo com o nosso Código de
Ética e Conduta de Negócios e atue sob os quatro
princípios essenciais que compõem nosso Código:

VALORES E PRINCÍPIOS
1. Uma equipe motivada e que aprende
constantemente é imbatível;
2. Acreditamos em liderança e gestão, pois é isso
que constrói sonhos, atrai e mantém talentos, traz
resultados e cria vantagem competitiva;
3. O cliente é o nosso foco da mesma forma que
trabalhamos para sempre estarmos no foco dos
clientes;
4. Disciplina é fundamental para o bom
funcionamento da organização;
5. Lucratividade garante o presente e o futuro da
empresa, atrai investidores, talentos e as melhores
oportunidades;
6. O processo decisório pode ser compartilhado,
mas a responsabilidade de decidir é do gestor;
7. A gestão e motivação das pessoas e equipes são
funções indelegáveis do gestor;
8. Cada pessoa deve agir como um exemplo a ser
seguido pelos demais;

INTEGRIDADE: seja honesto em todas as suas
atividades.
RESPEITO: respeito mútuo, tratando a todos com
dignidade e justiça.
RESPONSABILIDADE: seja responsável por todos
os seus atos e honre todos os seus compromissos.
COMPROMISSO COM A SOCIEDADE: conduza
as suas atividades profissionais como cidadão
responsável, de acordo com as leis e regulamentos
vigentes em todos os países nos quais operamos.

Apesar do Código não cobrir todas as situações
possíveis, ele fornece orientações gerais. Se
você tiver dúvidas sobre como agir em uma
determinada situação profissional, consulte
o Código e, o que é mais importante, busque
orientação junto ao seu gestor ou à área de
Recursos Humanos.

Se tiver dúvidas, pergunte!

9. Saber gastar é tão importante quanto ganhar.
Gerenciar custos e despesas com austeridade e
seriedade é crucial para o sucesso dos negócios;
10. Agir com ética traz resultados financeiros,
constrói reputação e marca.
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3. Aplicação do Código de Conduta

5. Conflitos de interesses

O Código aplica-se a todos os colaboradores da
Globalweb Corp.e terceiros que a representam,
inclusive consultores, agentes, prestadores
de serviços, fornecedores e assessorias. Os
colaboradores que trabalham com estes terceiros
podem e devem fornecer a eles uma cópia do
Código e obter deles o compromisso de cumprir
seus dispositivos.

Deve-se evitar relacionamentos, circunstâncias,
investimentos ou situações na qual sua lealdade
esteja em conflito entre os interesses da Globalweb
Corp. e pessoais. É importante evitar, até mesmo,
situações que tenham a aparência de um conflito de
interesses.

4. Respeito às leis e regulamentos
vigentes e às normas da Globalweb Corp
A Globalweb Corp. está empenhada em conduzir
seus negócios dentro do total cumprimento da lei e
das melhores práticas de mercado. Esperamos que
você, cumpra todas as leis, normas e regulamentos
vigentes em todos os países, estados ou localidades
onde operamos.
O número e a complexidade dessas leis aumentaram
muito. Sabemos que não é possível que o
funcionário conheça profundamente cada lei que
afeta suas responsabilidades profissionais. No
entanto, esperamos que você tenha o conhecimento
necessário das atividades permitidas em sua
área de trabalho. Algumas das leis que você deve
cumprir dizem respeito às áreas de concorrência e
anti-suborno, com base em informações sigilosas,
segredos comerciais, segurança e práticas
relacionadas ao local de trabalho. Se você tiver
dúvidas sobre as leis ou regulamentos que se
aplicam a uma determinada situação, se precisar
interpretar uma exigência legal ou regulamentar
específica, entre em contato com a Diretoria
Jurídica, Auditoria e Governança e/ou com a
Diretoria de Recursos Humanos.
Você também é responsável por familiarizar-se com
as normas e os procedimentos da empresa, que
estão disponíveis na Intranet da Globalweb Corp. e
por cumpri-los.
Nenhum funcionário ou consultor da Globalweb
Corp. está autorizado a cometer atos ilícitos ou
antiéticos, nem a instruir ou encorajar os outros,
direta ou indiretamente, a fazê-lo, por qualquer
razão que seja.

Os colaboradores e prestadores devem formalizar
e analisar, juntamente com os seus supervisores e
com a Diretoria Jurídica, Auditoria e Governança
e/ou Diretoria de Recursos Humanos, qualquer
situação que possa envolver um potencial conflito
de interesses.
5.1 Atividades fora da empresa
Antes de assumir qualquer tipo de atividade externa
que seja conflitante, ou mesmo, que pareça ser
conflitante com suas obrigações e responsabilidades
dentro da Globalweb Corp., o colaborador ou
consultor deve formalizar uma consulta ao seu
gestor e à Diretoria de Recursos Humanos sobre a
amplitude dos trabalhos e das atividades externas.
5.2 Parentesco
Pode haver conflito de interesses, caso um membro
da família de um funcionário ou de um consultor da
Globalweb Corp. seja funcionário de uma empresa
concorrente, cliente ou fornecedora do Grupo, ou
realize negócios com os mesmos. Evite estabelecer
relações comerciais entre a empresa e membros
de sua família. Diante deste tipo de situação, é
obrigação do colaborador comunicar formal e
previamente ao superior imediato e à Diretoria de
Recursos Humanos.
5.3 Uso de Oportunidades da empresa para ganho
pessoal
Os colaboradores não podem:
- tirar proveito de oportunidades identificadas/
geradas com o uso de bens, informações ou cargos
corporativos;
- usar bens, informações ou cargos corporativos
para ganho pessoal;
- concorrer com a empresa, direta ou indiretamente.
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6. Relacionamento com fornecedores e
clientes
A escolha e contratação de fornecedores devem
basear-se em critérios técnicos, profissionais e
éticos a serem conduzidos por meio de processos
pré-determinados que não permitam a possibilidade
de serem as decisões de compra tomadas para
atender aos interesses pessoais do colaborador e
sim que assegurem à empresa, a melhor relação
custo - benefício. Para tanto, é necessária a adoção
dos seguintes critérios:
1. Nenhum colaborador poderá oferecer vantagens a
terceiros nem recebê-los;
2. Deve-se buscar em nossos fornecedores a
identificação com a nossa missão e valores, bem
como o comprometimento nas relações recíprocas;
3. Todos tem responsabilidade direta no
desenvolvimento de um relacionamento
transparente e duradouro com os clientes dentro
dos padrões éticos da Globalweb Corp.;
4. A credibilidade reside na nossa capacidade de
atender aos compromissos assumidos;
5. Sempre trate o cliente com cortesia e procure
auxiliá-lo de maneira proativa
independentemente de sua área de atuação na
Globalweb Corp.
6.1 Presentes, entretenimento e outras cortesias
profissionais
Nossos colaboradores e consultores devem agir
de maneira totalmente imparcial quando lidarem
com pessoas e empresas que estejam fazendo, ou
tentando fazer negócios com a Globalweb Corp.,
sem outras intenções que não seja o puro interesse
da empresa. Esperamos que você evite qualquer
envolvimento ou situação que possa interferir, ou
mesmo, que pareça interferir no cumprimento de
suas funções de forma imparcial.
Problemas surgem quando presentes,
entretenimento e outras cortesias profissionais
são usados, ou parecem ser usados, de maneira
imprópria, para influenciar decisões profissionais ou
para obter vantagens profissionais inadequadas. As
regras para a oferta de presentes e entretenimento
variam nos negócios com o setor privado ou com o
setor público.

6.1.1 Oferta e aceitação de presentes,
entretenimento ou outras cortesias profissionais
do setor privado
São proibidos subornos, propinas e trocas de
favores com clientes, fornecedores e outros. Use o
seu discernimento, bom senso e respeite as regras
do próprio beneficiário sobre o recebimento de
presentes e entretenimento.
Você pode aceitar apenas presentes de baixo
valor oferecidos pelo setor privado, e deve aceitar
entretenimento ou cortesias profissionais que
sejam de valor modesto.
Não aceite presentes, ofertas de
entretenimento ou outras cortesias profissionais
que possam parecer ter influência sobre suas
decisões. Você não deve, em hipótese alguma,
aceitar presentes em dinheiro, valores ou ações.
Caso você receba um presente que não deveria
aceitar, de acordo com o previsto no Código,
notifique a direção da Globalweb Corp. Esses
presentes devem ser encaminhados à empresa
para um emprego adequado, seja para uso
interno da Globalweb Corp., como benefício para
os colaboradores em geral, ou doação a uma
instituição de caridade.
6.1.2 Oferta e aceitação de presentes,
entretenimento ou outras cortesias profissionais
do setor governamental
Regras rígidas controlam o oferecimento
e recebimento de itens de valor ao setor
governamental. Você deve consultar a Diretoria
Jurídica e de Auditoria e Governança antes de
oferecer e aceitar qualquer item de valor a um
cliente governamental ou de um fornecedor, ou
ainda, de um possível fornecedor com contrato ou
subcontrato governamental.
São proibidos subornos, propinas e trocas de
favores com representantes, fornecedores e outras
pessoas do setor governamental. A empresa
proíbe que se de ou ofereça qualquer coisa de
valor a um representante do governo em troca
de vantagens comerciais. Cortesias profissionais
podem ser permitidas em certas circunstâncias.
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Antes de oferecer qualquer presente,
entretenimento e outras cortesias profissionais de
qualquer natureza a um funcionário do governo,
consulte a Diretoria Jurídica e de Auditoria
e Governança para ter certeza de que isso é
permitido e esteja de acordo com as regras e os
regulamentos.
Nossos colaboradores e consultores devem ter
muito cuidado ao aceitar qualquer presente,
entretenimento ou favores do setor governamental.
Apesar de cortesias profissionais serem geralmente
permitidas, você é proibido de aceitar qualquer
presente, entretenimento ou favor de um fornecedor,
quando ele fizer a oferta visando receber um
tratamento privilegiado. Se você tiver dúvidas
sobre alguma situação, consulte a Diretoria Jurídica,
Auditoria e Governança e/ou a Diretoria de Recursos
Humanos.

7. Atividades políticas
A Globalweb Corp. busca atender, sempre que
razoáveis e fundamentadas no bem comum,
às solicitações do Poder Público, seus agentes
reguladores e fiscalizadores, sindicatos, entidades
de classe e organizações não governamentais
com presteza, rapidez e transparência. Adotamos
elevados padrões de honestidade e integridade
em todos os contatos com administradores e
funcionários do setor público, evitando sempre que
a nossa conduta possa parecer imprópria.
Não devemos manifestar publicamente opinião
sobre atos ou atitudes de funcionários públicos ou
fazer comentários de natureza política que possam
refletir negativamente na imagem da Globalweb
Corp.
Ao defender os interesses da empresa, os
colaboradores devem agir com fundamento nos
nossos padrões de atuação, observando sempre os
mais elevados princípios éticos e o respeito às leis e
normas vigentes.

8. Registro de informações de maneira
completa, correta e justa
Todos os pagamentos e outras transações da
Globalweb Corp. devem ser autorizados de maneira
apropriada pela direção e registrados corretamente,
e dentro do prazo certo, nos nossos livros e registros
em conformidade com os princípios contábeis
normalmente aceitos e com as normas contábeis
corporativas.
Você também deve cumprir os requerimentos
contábeis vigentes de cada país onde a Globalweb
Corp. opera ou poderá operar. Todos os pagamentos
e outras transações devem ser processados dentro
do prazo e dos sistemas contábeis da empresa.
Esses sistemas incorporam controles internos que
defendem os nossos bens e nos protegem contra
fraudes.
As informações sobre as normas e procedimentos
de controles internos da Globalweb Corp. devem ser
obtidas junto à Diretoria Financeira.
Qualquer informação deve ser sempre divulgada e
relatada de maneira correta, oportuna e honesta.
Isso inclui notas fiscais, registros de vendas,
relatórios de despesas de viagens, resumos de
horas trabalhadas e todos os relatórios e registros
públicos. Em nenhuma circunstância, podem-se
criar lançamentos ou registros falsos, incompletos
ou enganosos. Todas as transações devem possuir
documentação completa e correta.
Valores não divulgados ou não registrados não
podem ser separados ou alocados para quaisquer
fins. Recursos da Globalweb Corp. não podem ser
depositados em contas pessoais ou que não sejam
da empresa.
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9. Respeito e integridade profissional

10. Respeito ao local de trabalho

A Globalweb Corp. reconhece e valoriza a conduta
profissional pautada pelo comprometimento com
as atividades da empresa e pela integridade ao agir
com o colega de trabalho, parceiros, clientes e com
a sociedade em geral. Respeita os seus empregados,
contratados e prestadores de serviço, e espera que
cada um dos colaboradores paute suas ações com
base na lei, oriente-se pela verdade no desempenho
de suas atribuições e defenda, como compromisso
profissional e moral os interesses da Empresa e da
sociedade.

10.1 Diversidade e práticas no local de trabalho

9.1 Discriminação no ambiente de trabalho
A Globalweb Corp. valoriza a diversidade e não
permite qualquer forma de discriminação com base
em raça, sexo, cor, aparência, nacionalidade, religião,
idade, condições física e mental, estado civil,
ideologia política, condição de veterano ou novato.
9.2 Exploração do trabalho adulto e infantil
A Globalweb Corp. considera como prática
inaceitável o uso de mão-de-obra infantil, trabalho
forçado ou análogo ao escravo em suas relações
trabalhistas, inclusive com seus fornecedores e
parceiros.
9.3 Assédio sexual e moral
Nenhum colaborador poderá ser objeto de sanções
corporais ou assédio e abuso físico e sexual. Todo
tipo de assédio é proibido e não será tolerado.
A palavra assédio refere-se a qualquer conduta
inoportuna e não solicitada, verbal ou corporal,
explícita ou implícita, a qual pela sua natureza tenha
o efeito, no ambiente de trabalho, de constranger o
colaborador.

Nós, da Globalweb Corp., comprometemo-nos em
criar um ambiente profissional em que a diversidade
seja respeitada, buscada e valorizada. Desejamos
criar um ambiente onde a diversidade seja bemvinda e a individualidade de todos os colaboradores
seja respeitada. Para mais informações, consulte
as normas de Recursos Humanos da empresa na
Intranet.
10.2 Uso dos recursos da empresa de maneira
apropriada
Todos os nossos colaboradores e consultores devem
proteger os bens da empresa e assegurar o uso
adequado dos mesmos. Você deve ter cuidado para
não desperdiçar os bens e recursos da empresa.
O uso de sistemas, hardware, software e
equipamentos e recursos em geral devem ser
usados exclusivamente para fins corporativos. A
utilização de Software não licenciado é estritamente
proibida. Os colaboradores e prestadores de
serviço não podem utilizar equipamentos,
sistemas e dispositivos tecnológicos, Internet,
Intranet, Extranet, rede de dados e serviços para
outros fins, que não sejam aqueles relacionados às
atividades profissionais executadas.
Não é permitido o uso de software e hardware
que não estejam em conformidade com os
padrões oficiais da empresa, a menos que haja
autorização por escrito das respectivas áreas
técnicas. Os colaboradores e prestadores de serviço
comprometem-se, ainda, a utilizar a ferramenta
e-mail corporativo, fornecido pela empresa,
estritamente para atividades do trabalho, posto
que, assim como outros equipamentos tecnológicos
fornecidos, o e-mail corporativo constitui uma
ferramenta de trabalho. Nestes termos, é vedado
seu uso para fins particulares.
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11. Segurança e confiabilidade
As informações referentes aos negócios da
empresa somente devem ser acessadas por
pessoas autorizadas e devem ser protegidas contra
exposição indevida. Os assuntos da empresa devem
ser tratados com discrição pelos colaboradores,
prestadores de serviço e terceirizados e, dessa
forma, todo cuidado deve ser tomado ao se fazer
comentários sobre os negócios, assuntos e pessoas
relativos à Globalweb Corp. em locais públicos.

Consideramos no planejamento e na realização de
nossas atividades, a necessidade de proteger o meio
ambiente, de colaborar para o desenvolvimento
social das populações nos locais onde operamos, e
de atuar no sentido de manter relações de respeito
e de cooperação com nossos consumidores, com a
comunidade, fornecedores, Governo e outras partes
envolvidas em nossas atividades.

14. Segurança e saúde no trabalho

Informações sigilosas não devem ser reveladas para
terceiros a não ser que autorizadas pela Globalweb
Corp. As informações abertas da empresa são
públicas e estão nos folhetos de publicidade e
propaganda oficial da mesma, sendo vedada a
divulgação por colaboradores e prestadores de
serviço de informações inverídicas ou falsas, sob
pena de serem consideradas como propaganda
enganosa ao mercado.

A Globalweb Corp. prioriza a saúde e segurança
do pessoal próprio, de prestadores de serviço e
de terceiros. Em nossas atividades, procuramos
estar alinhados com a prevenção de acidentes
e incidentes, por meio do desenvolvimento
de técnicas e da implantação de sistemas que
asseguram a efetividade das ações. As ações de
prevenção de acidentes e promoção da saúde
fazem parte de nossas metas institucionais.

O não cumprimento com a obrigação de
confidencialidade será considerado violação grave,
caso envolva a divulgação ou a facilitação da
oportunidade de divulgar informações sobre as
atividades ou negócios da empresa que não sejam
de domínio público.

15. Considerações finais sobre ética e
disciplina

12. Direito sobre a Propriedade Intelectual
O direito sobre o uso de qualquer certificação
adquirida e custeada dentro do ambiente de
trabalho é reservado às empresas da Globalweb
Corp. que investem, permanentemente, na
qualificação de seus colaboradores para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento do seu
desempenho, de forma a manter a excelência dos
produtos e serviços prestados pela empresa. Assim,
o colaborador não poderá alugar ou emprestar suas
certificações ás outras instituições enquanto houver
contrato de trabalho com a Globalweb Corp.

13. Respeito ao meio ambiente

As situações de violação deste Código serão
analisadas e avaliadas pelo Comitê de Ética da
Globalweb Corp.
Medidas corretivas e disciplinares serão tomadas nos
casos de violações do Código. Medidas disciplinares
podem incluir um aviso ou repreensão, ou até
demissão. Os envolvidos terão a oportunidade de
explicar suas ações antes que qualquer medida
disciplinar seja aplicada.

CONTAMOS COM VOCÊ!
Globalweb Corp.

A Globalweb Corp. reconhece e enfatiza a proteção
ao meio ambiente em todos os seus processos e
instalações.
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SUMÁRIO

ESCOPO

A presente Política estabelece as normas
e procedimentos a serem seguidos pelos
Colaboradores e Parceiros de Negócios do
Grupo Globalweb para inibir a corrupção
e pagamentos impróprios na condução de
negócios.

A presente Política se aplica a todos
os funcionários, Altos Executivos e
membros do Conselho de Administração
do Grupo Globalweb (definidos aqui
como “Colaboradores”); e, todos os
agentes, consultores, distribuidores,
revendedores, prestadores de serviços e
outros representantes (definidos aqui como
“Parceiros de Negócios”) atuando em nome
do Grupo Globalweb.

O Grupo Globalweb garante que todas as
suas atividades comerciais cumprem com a
legislação aplicável, principalmente com a
atual Lei Anticorrupção Brasileira (12.846/13)
e Lei Distrital (6112/18), assim como é
orientada pelas diretrizes internacionais
anticorrupção, como FCPA (Foreign Corrupt
Practices Act) e a UKBA (UK Bribery Act).
O Grupo Globalweb envida todos os esforços
possíveis para eliminar (minimizar) as causas
e condições que originam e fomentam a
corrupção, bem como reforça de forma
periódica o Programa de Integridade.
Incentivando que seus colaboradores e
Parceiros de Negócios atuem de forma
integra e com postura ética em todas as suas
atribuições.
Essa atividade é crítica e crucial para o
desenvolvimento do Grupo Globalweb.
O Grupo Globalweb espera o mesmo
compromisso e cooperação efetiva com
a Política Anticorrupção e Programa de
Integridade no setor público e privado por
parte de todos os Colaboradores, Parceiros
de Negócios e clientes.
Esta política reflete a forma adequada de
relacionamento de seus colaboradores e
terceiros com agentes da administração
pública Federal, Estadual, Distrital e
Municipal.
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TERMOS E DEFINIÇÕES
Os termos utilizados na presente Política têm
as seguintes definições:
Na atual Política, o termo “Autoridade
Pública” significa:
• Qualquer funcionário público;
• Qualquer funcionário eleito;
• Qualquer funcionário ou empregado
de um governo e/ou departamento,
agência, ou organização pública
incluindo (mas sem limitar). As
instituições de ensino, de saúde,
militares, policiais, alfandegárias, de
serviços fiscais e de imigração e órgãos
emissores de licenças, credenciamento
e autorização;
• Qualquer dirigente ou funcionário
de uma companhia, negócio, empresa
ou entidade comercial que seja
propriedade ou controlada, total ou
parcialmente, pelo governo (exemplo:
sociedades de economia mista, como
Petrobrás e Banco do Brasil);
• Qualquer dirigente ou funcionário de
uma organização internacional pública,
como as Nações Unidas, Comitê
Olímpico Internacional, Cruz Vermelha;
• Qualquer dirigente ou membro de
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qualquer partido político; qualquer
candidato a cargo político. Além
disso, de acordo com esta Política, o
pagamento de Qualquer Coisa de Valor
a filhos, cônjuges ou outros parentes
próximos de uma Autoridade Pública
será considerado um pagamento direto
a uma Autoridade Pública.
• Qualquer pessoa física que, embora
temporariamente ou sem receber
pagamento, detenha um cargo,
emprego ou função públicos.
Na atual Política, o termo “Qualquer Coisa
de Valor” significa:
• Dinheiro ou equivalente (inclusive
cartões - presentes);
• Presentes;
• Entretenimento;
• Ofertas de emprego (incluindo a
familiares dos funcionários do governo);
contratos ou outras oportunidades de
negócios concedidos a uma empresa
sobre a qual uma Autoridade Pública
tenha a titularidade, influência ou
algum direito legal;
• Promessas de emprego futuro;
• Descontos em produtos que
geralmente não estão disponíveis aos
clientes;
• Pagamento de despesas de viagem,
hospedagem e hospitalidade;
• Favores pessoais;
• Contribuições políticas;
• Doações a instituições de caridade.
Na atual Política, o termo “Parceiros de
Negócios” ou terceiros significa:
• Qualquer pessoa física (que não
seja funcionário do Grupo Globalweb)
ou pessoa jurídica contratada pela
Empresa para agir pelo Grupo
Globalweb ou em nome dela,
independentemente do nome ou cargo
da pessoa física ou pessoa jurídica;
• Qualquer pessoa física ou pessoa
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jurídica contratada para obter e/
ou reter negócios; tais como
agentes, assessores, consultores,
subcontratados, representantes de
vendas e sócios de uma parceria (joint
venture);
• Qualquer pessoa física ou pessoa
jurídica agindo para garantir a
obtenção de uma licença, visto, alvará
ou outra forma de autorização de uma
Autoridade Pública; ou intervindo em
uma questão regulatória junto a uma
Autoridade Pública;
• Qualquer pessoa física ou pessoa
jurídica contratada para representar a
empresa ou seus interesses perante um
governo, uma entidade estatal, empresa
estatal ou controlada pelo Estado;
• Qualquer pessoa física ou pessoa
jurídica contratada para representar
o Grupo Globalweb em matérias
tributárias, jurídicas ou processos
aduaneiros.
OBS.: O Grupo Globalweb pode ser
responsabilizada por conduta corrupta
de terceiros. O Grupo Globalweb. deve
ter parcerias apenas com empresas e/ou
indivíduos éticos.
O Grupo Globalweb tem um processo de
due diligence obrigatório para qualificar e
aprovar tais parceiros terceirizados incluindo
a aprovação da Diretoria Jurídica e auditorias
periódicas do Comitê de Ética.
Na atual Política, o termo “Vantagem
Imprópria” significa:
• Influenciar ou evitar uma ação do
governo, ou qualquer outra ação,
como a obtenção ou manutenção
de contratos, imposição de tributo
ou multa, ou o cancelamento de um
contrato ou obrigação contratual
existente (manipular o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos);

20

• Obter licença, alvará ou outra
autorização de uma entidade estatal
ou Autoridade Pública a que a empresa
não teria direito;
• Obter informações confidenciais
sobre oportunidades de negócios,
licitações ou atividades de
concorrentes (fraudar licitações, formar
acordo para frustrar a competitividade
da licitação);
• Influenciar a rescisão de um contrato
que não seja vantajoso para o Grupo
Globalweb;
• Garantir qualquer outra vantagem
imprópria.

RESPONSABILIDADE
Os Colaboradores devem:
• Ler, entender e seguir esta Política;
• Completar o treinamento
anticorrupção requerido (incluindo
guias e instruções);
• Informar aos Parceiros de Negócios
sobre os requisitos desta Política.
Os Diretores e Gerentes devem:
• Garantir que os Colaboradores
e Parceiros de Negócios sigam os
requisitos e procedimentos desta
Política.
• Obrigação de seguir, bem como
tomar todas as providências
necessárias para a implementação
efetiva e integral dessa Política.
O Departamento Jurídico / Comitê de Ética
devem:
• Atualizar a Política e outros
documentos destinados à implantação
desta Política quando necessário;
• Fornecer aos Colaboradores
e Parceiros de Negócios o
assessoramento e a orientação
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necessários para cumprir com os
requisitos desta Política e da legislação
vigente.
• Obrigação de seguir, bem como
tomar todas as providências
necessárias para a implementação
efetiva e integral dessa Política.

DECLARAÇÃO
Nenhum Colaborador ou Parceiro de
Negócios do Grupo Globalweb, ou qualquer
terceiro atuando em nome do Grupo
Globalweb, deverá efetuar, prometer,
fornecer, oferecer ou autorizar qualquer
pagamento de suborno, presentes
ou Qualquer Coisa de Valor, direta ou
indiretamente, a qualquer Autoridade
Pública ou empregado de qualquer governo
municipal, estadual, regional, federal ou
entidade ou agência de propriedade ou
controlada pelo Governo, assim como, a
uma pessoa jurídica ou pessoa física (setor
privado), para garantir alguma vantagem
imprópria.
É terminantemente proibida a prática
de qualquer ato contrário à Política
Anticorrupção, Programa de Integridade e
Código de Ética da empresa.
Independentemente do uso de recursos
do Grupo Globalweb., essas restrições
se aplicam e têm por objetivo evitar
qualquer prática de suborno, pagamento ou
fornecimento de Qualquer Coisa de Valor.
Para garantir a conformidade com a
legislação, a Política Anticorrupção e
Programa de Integridade do Grupo
Globalweb, as seguintes regras e instruções
(*) foram estabelecidas para todos os
Colaboradores e Parceiros de Negócios do
Grupo Globalweb:
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(*) as decisões comerciais da Globalweb Data Services
Corp e de seus parceiros devem ser pautadas pela
integridade, transparência e objetividade, sem
influência de presentes ou favores. Um presente
usual, de valor razoável, justificável, um gesto de
respeito ou de agradecimento podem representar
uma forma adequada com que pessoas de negócios
demonstrem respeito umas pelas outras. Tais legítimas
despesas, concedidas abertamente (transparência) são
chamadas de “Bona Fide Expenditures”. Não obstante,
independentemente do valor, o ato de dar ou receber
um presente, uma refeição, um entretenimento ou
outro benefício de hospitalidade não deve ser realizado
com o objetivo de influenciar, de maneira inadequada,
uma autoridade pública e/ou parceiro comercial da
Globalweb Data Services Corp.

• Pagamentos ou presentes ou
Qualquer Coisa de Valor não podem ser
prometidos, oferecidos, efetuados ou
fornecidos a funcionários públicos ou
pessoa jurídica ou pessoa física (setor
privado) por parte de um Colaborador
ou Parceiro de Negócios do Grupo
Globalweb, seja direta ou indiretamente
(incluindo através de um terceiro);
• Hospitalidade como pagamento de
refeições, entretenimento e outras
cortesias sociais normais só poderá
ser concedida para o benefício das
Autoridades Públicas se for aprovada
por Altos Executivos do Grupo
Globalweb;
• Um presente pode ser concedido a
uma autoridade pública somente se
for um presente promocional de valor
modesto (até R$ 100,00). Geralmente,
esses presentes têm a logomarca do
Grupo Globalweb ou uma logomarca de
um Parceiro de Negócios;
• Doações de caridade a instituições
beneficentes de um terceiro não podem
ser usadas para influenciar nas decisões
de compra de um cliente ou em outras
ações de uma autoridade pública.
As doações de caridade só podem
ser feitas para os fundos de caridade
registrados.
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Fica estabelecida ainda a proibição por
corrupção passiva, ou seja, o recebimento
indevido de algo de valor. Os Colaboradores
e Parceiros de Negócios que prestam
serviços para, ou em nome do Grupo
Globalweb. não devem aceitar, receber ou
concordar em aceitar Qualquer Coisa de
Valor.
Qualquer colaborador do Grupo Globalweb
que receba informações sobre suborno
de qualquer maneira possível (material
ou outros valores, serviços, promessas,
esquemas) ou sobre a possibilidade de
oferecimento ou recebimento de um
suborno, deverá encaminhar o problema
e informa-lo pelo endereço de correio
eletrônico (etica.compliance@globalweb.
com.br) ou, anonimamente, pelo Canal de
Denúncias disponibilizado no Portal do
Grupo Globalweb (www.globalweb.com.br)
para a devida investigação.
A fim de evitar as práticas proibidas nesta
Política e afastar a responsabilidade do Grupo
Globalweb, é de extrema importância verificar
a maneira pela qual os Colaboradores
respondem às demandas de pagamentos
impróprios ou outras atividades duvidosas.
Dessa forma, serão preservados os princípios
éticos e a reputação da Empresa.
Os Colaboradores e Parceiros de Negócios
do Grupo Globalweb. devem cumprir
estritamente as regras de contabilidade e
de escrituração. Deverão ser registradas
todas as transações nos livros e registros
que servirão como suporte ao sistema de
auditoria contábil interna. As transações
serão registradas devidamente e em detalhe
razoável nos principais livros e registros,
bem como, nas notas fiscais, recibos e
documentos de despesas. Esses requisitos
impedem a ocultação de subornos pelas
empresas e a falsificação de livros e registros
contábeis.
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O Grupo Globalweb não tolerará
Colaboradores e Parceiros de Negócios que
alcançam seus objetivos violando a lei ou por
ações impróprias. O Grupo Globalweb dará
apoio total a quaisquer Colaboradores ou
Parceiros de Negócios que recusem realizar
pagamentos impróprios.
O Grupo Globalweb não permitirá nem
tolerará qualquer tipo de retaliação
contra qualquer pessoa que apresente
uma denúncia de boa-fé sobre suposta
violação desta Política e de outras políticas
ou de leis e regulamentações aplicáveis,
independentemente dos resultados da(s)
alegação (ões) do Grupo.
Caso enfrentem a demanda de um
pagamento impróprio, os Colaboradores
e Parceiros de Negócios deverão seguir as
seguintes instruções:
• Recusar a realização do pagamento
e explicar que o Grupo Globalweb
não efetua tais pagamentos por ser
contrário aos requisitos da legislação
vigente, as normas de ética empresarial
e as regras internas do Grupo
Globalweb;
• Explicar que a recusa é definitiva;
• Nunca utilizar comunicação não
verbal (Incluindo gestos, postura, etc.)
e sugestões de entendimento implícito,
para evitar a mínima possibilidade que
as ações que contradizem a presente
política possam ser realizadas;
• Se um parceiro em um joint venture
ou um representante do Grupo
Globalweb for abordado, o Colaborador
ou Parceiro de Negócios deverá
explicar que não estão autorizados
a fazer pagamentos em nome do
Grupo Globalweb e se fizerem esses
pagamentos, o Grupo romperá sua
relação com eles.

www.globalweb.com.br

Para garantir o cumprimento da Política
Anticorrupção e Programa de Integridade
do Grupo Globalweb, é requerido que todos
os empregados participem de treinamentos
anticorrupção (incluindo orientações e
instruções, bem como, informações das
principais sanções impostas pela legislação
vigente). O treinamento de Anticorrupção
e Integridade é fornecido anualmente ou
quando necessário.
Todos os Colaboradores e Parceiros de
Negócios deverão assinar o “Termo de
Responsabilidade” (Anexo A) referente
à Política Anticorrupção e Programa de
Integridade do Grupo Globalweb.
Todo pagamento proposto de operações
comerciais, contratações entre outros
deve ser avaliado com base em seus fatos
específicos, deve-se atentar para as “Red
Flags” (sinais de alerta) relacionadas a
suborno e corrupção.
“Red Flags” são consideradas existentes
sempre que algum fato ou circunstância
sugerir que uma operação, relação ou
contratação em particular envolve risco
provável de suborno e/ou corrupção.
Ao identificar uma “Red Flag”, deve-se
considerar as providências que precisam
ser tomadas para minimizar ou eliminar o
risco de suborno ou corrupção que aquela
relação em particular (clientes, fornecedores,
agentes, representantes) possa apresentar,
inclusive com a eventual extinção de tal
relação.
De qualquer modo, na dúvida, contate o
Comitê de Ética.
Seguem alguns exemplos:
• Pagamentos oferecidos ou efetuados
em dinheiro;
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• Presentes ou hospitalidade
extravagantes envolvendo uma
Autoridade Pública;
• Comissões ou honorários do terceiro
que excedam a taxa habitual praticada
para serviços semelhantes em
determinada região ou em desacordo
com contrato;
• Cliente (público ou privado) que
recomenda ou insiste no uso de
um determinado intermediário ou
consultor;
• Descontos excessivos e em desacordo
com os preços praticados;
• Contratos de consultoria com vaga
descrição dos serviços;
• Parceiro não qualificado ou que não
tenha os recursos necessários para
desempenhar as funções para as quais
foi contratado;
• Parceiro com histórico de práticas de
pagamento impróprias;
• Parceiro que se recusa a cumprir as
leis contra a corrupção;
• Parceiro que possua um
relacionamento comercial com uma
Autoridade Pública;
• Parceiro que insiste que sua
identidade permaneça confidencial ou
se recusa a revelar a identidade de seus
proprietários;
• Pagamentos ou despesas
documentadas de forma incompleta
e/ou inadequada (ex. faturas com
documentos duvidosos, contratos fora
do padrão, sinalizando que é possível
fazer um esquema financeiro fora do
que manda a lei).
• Superfaturamento ou subfaturamento;
• Insistência em fazer contrato verbal
ou recusa de colocar a proposta por
escrito.
OBS.: Lembre-se, se a dúvida persistir numa
negociação / relacionamento comercial,
reflita:
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Estou confortável com
a transação efetuada?
Pode ser divulgada?
Em caso negativo, a vantagem ou situação
provavelmente apresenta risco quanto
à Política Anticorrupção, Programa de
Integridade e Código de Ética do Grupo
Globalweb (antiético, ilegal).

RESPONSABILIDADE PELA
VIOLAÇÃO
O Grupo Globalweb reserva o direito de
começar uma investigação interna baseada
nas informações sobre uma suposta
corrupção envolvendo as Autoridades
Públicas ou quaisquer autoridades no Brasil e
em outros países se for necessário.
Todos os Colaboradores ou Parceiros
de Negócios são responsáveis pelo
cumprimento dos requisitos da presente
Política e de outros documentos destinados
à implantação dela. O descumprimento desta
Política será motivo de ações disciplinares e,
se cabível, rescisão contratual.
Além disso, os indivíduos que violem as leis
anticorrupção podem ser multados ou presos
como resultado de processo criminal.
Ressaltamos, ainda, o risco de imagem,
perda de confiança de investidores, multas
milionárias e intervenções governamentais.
O controle da conformidade com a Política
Anticorrupção e Programa de Integridade
será garantido pelo Grupo Globalweb.
Comitê de Ética Globalweb.
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ANEXO A - POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
Termo de Responsabilidade

Eu, declaro estar ciente da Política Anticorrupção e Programa de Integridade
do Grupo Globalweb e aceito todo seu teor, comprometendo-me a cumprir
integralmente todas as suas disposições, ficando sujeito (a) às sanções previstas
em caso de descumprimento.

_________________________________
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POLÍTICA INTERNA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO
GRUPO GLOBALWEB
1. INTRODUÇÃO
Este documento foi elaborado visando implementar as orientações das mais atualizadas e
confiáveis diretrizes de segurança, em especial as normas NBR ISO IEC 27001, NBR ISO IEC
27002, NBR ISO IEC 15408, e outros, tendo por finalidade atribuir responsabilidades, definir
direitos, deveres, expectativas de acesso e uso, penalidades, e criar uma cultura educativa
empresarial de proteção aos dados do GRUPO.
A justificativa da necessidade de implementação da presente Política se faz ainda mais evidente,
tendo em vista que o GRUPO é constituído por empresas nacionais que tem como ramo de
atividade soluções de tecnologia da informação, e para tanto, conta com um parque tecnológico,
composto de redes de microcomputadores e prestação de serviços em desenvolvimento de
soluções de Softwares.

2. OBJETIVO
O objetivo deste documento é estabelecer as diretrizes e regras de Segurança da Informação,
em relação à manipulação de informações e utilização da infraestrutura tecnológica do GRUPO,
de acordo com princípios éticos e legais.
São também objetivos deste documento:
a) Padronizar as atividades de segurança para o uso e administração dos recursos da
Tecnologia da Informação;
b) Fornecer suporte às atividades de segurança que visem garantir a confidencialidade,
integridade, disponibilidade e autenticidade das informações;
c) Assegurar que os recursos humanos e tecnológicos comprometidos com o manuseio e
processamento da informação estão de acordo com as presentes regulamentações.
d) Corroborar regras estabelecidas no Código de Ética e Conduta de Negócio e Política
Anticorrupção do GRUPO.

3. DEFINIÇÕES
Além de outras definidas nesta Política as seguintes expressões ou termos terão o significado
que lhes é a seguir atribuído (utilizadas no plural ou no singular):
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• USUÁRIO ou USUÁRIOS: significa qualquer funcionário ou prestador de serviços que
utilizem o ambiente do GRUPO para o desenvolvimento de suas atividades.
• INFORMAÇÃO ou INFORMAÇÕES: significa como o patrimônio do GRUPO, consistente
nas suas informações, que podem ser de caráter comercial, estratégico, técnico,
financeiro, mercadológico, legal, de recursos humanos, ou de qualquer outra natureza,
não importando se protegidas ou não de confidencialidade, desde que se encontrem
armazenadas e/ou trafegadas na infraestrutura tecnológica do GRUPO.
• SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: por sua vez, deve ser entendido como a adoção
de medidas eficazes para resguardar que as informações do GRUPO sejam conhecidas
somente por aqueles que devem conhecê-las, evitando seu uso indevido, inadequado,
ilegal, ou em desconformidade com esta Política Interna de Segurança da Informação.

4. COMPROMISSO DOS USUÁRIOS
A presente Política Interna de Segurança da Informação constitui um conjunto de normas
e regras de Segurança da Informação a possibilitar o processamento, compartilhamento e
armazenamento de informações do GRUPO, através de sua infraestrutura tecnológica e deve ser
respeitado por todos os usuários, pois trará efeitos obrigacionais nos termos desta política e da
legislação vigente.
Todos os usuários são responsáveis por cumprir e fazer cumprir as regras, normas e
procedimentos estabelecidos nesta Política de Segurança da Informação.
Esta Política Interna de Segurança da Informação é destinada a todos os USUÁRIOS.

5. COMPROMISSO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
É compromisso do RH quando um funcionário for contratado, promovido ou transferido de
departamento ou gerência, solicitar a assinatura do termo de responsabilidade e comunicar
o fato a Gestão de TI Corporativa via formulário padrão para que sejam feitas as adequações
necessárias para o acesso do referido funcionário ao sistema informatizado do GRUPO.
Também é compromisso do RH informar via formulário todas as alterações (contratação ou
desligamento), transferência de funcionários entre setores ou funções, em período semestral
aqui definidas em duas datas:
Primeira quinzena de Junho/ano
Primeira quinzena de Dezembro/ano
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6. COMPROMISSO DA TI
Manter relatórios atualizados quanto ao correto uso da estrutura informatizada da empresa.

7. COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
O Grupo criou um COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, que é o órgão permanente
que conduzirá toda a gestão da presente Política Interna de Segurança da Informação e será
representado pelo Líder da Segurança da Informação.
Tal Comitê será necessariamente composto pelo Jurídico, Auditoria e Governança e
Infraestrutura, que constitui de um grupo de trabalho para tratar de questões ligadas à
Segurança da Informação e propor soluções específicas, que envolvam direta ou indiretamente o
GRUPO. O Comitê será responsável pela análise de todas as infrações cometidas pelos usuários
a presente Política, devendo gerar um relatório que pondere acerca da gravidade e riscos
sob o enfoque técnico e legal de cada infração cometida, culminando na recomendação de
processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos e aplicação das ações disciplinares
cabíveis, para eventual e futuro encaminhamento às autoridades policiais e/ou judiciais, quando
necessário.
Portanto, todo e qualquer evento que coloque em risco a Segurança da Informação do GRUPO,
assim como quaisquer outros incidentes relacionados que violem a presente Política, deverão
ser comunicados, de imediato, pelo suporte ou por qualquer usuário que tenha conhecimento
do mesmo, a Infraestrutura para que analise e recomende as medidas necessárias, sendo que,
na omissão ou inércia daquele que tiver ciência, ou que desconfie da ocorrência de incidente
relacionado à Segurança da Informação, este será responsabilizado na medida de sua omissão.
O COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO poderá ser contatado a qualquer momento pelos
usuários para esclarecer dúvidas, obter orientações, expressar opiniões, reportar situações de
violação a presente Política e outros, através da conta de e-mail segurança@grupo.com.br.
Sugestões que visem aumentar o nível de Segurança da Informação deverão ser encaminhadas
ao COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO para que este proceda à análise valorativa
destas iniciativas, apresentando um parecer à Diretoria no prazo máximo de 30 (trinta) dias do
recebimento da sugestão, opinando ou não pela sua aprovação e posterior implementação.
É também atribuição do COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO a coordenação da
comunicação e divulgação institucional desta Política, podendo recomendar as medidas que
entender cabíveis e a coordenação de treinamentos periódicos e processos de conscientização
que se fizerem necessários, podendo, para tanto, contar com a colaboração de equipes externas,
desde que estas sejam formalmente aprovadas e contratadas para este fim.
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A implantação de novos sistemas operacionais e/ou softwares deve ser informada ao COMITÊ
DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, para que analise e recomende as alterações da presente
Política.

8. CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
O Fórum de Segurança é o responsável por estabelecer critérios para classificação das
informações, definindo simbologia que permita uma fácil identificação dos documentos
classificados, podendo ser uma marca, nota no rodapé ou cabeçalho.
O proprietário da informação deve classificá-la utilizando os modelos padronizados pelo Fórum
de Segurança.
A informação deve ser classificada para receber o devido tratamento. Os níveis de classificação
das informações são:
8.1. Públicas ou de uso irrestrito – as informações e os sistemas assim classificados podem
ser divulgados a qualquer pessoa sem que haja implicações à instituição. Exemplos:
serviços de informação ao público em geral e informações divulgadas pela imprensa ou
pela Internet.
8.2. Internas ou de uso interno – as informações e os sistemas assim classificados
são restritos ao âmbito da instituição. Caso ocorra divulgação externa das mesmas,
as consequências não serão críticas. Exemplos: serviços de informação interna ou
documentos de trabalho corriqueiro que só interessam aos funcionários.
8.3. Confidenciais – as informações e os sistemas assim classificados são restritos à
instituição e protegidos contra acesso interno e externo não autorizado. O acesso a esses
sistemas de informações apenas será feito em caso de estrita necessidade, isto é, usuários
podem obter acesso somente se for fundamental para o desempenho de suas funções.
O acesso não autorizado compromete o funcionamento da instituição, causando dano
financeiro ou perda de fatia de mercado para a concorrência. Exemplos: dados pessoais
de empresas e funcionários, senhas, informações sobre vulnerabilidade de segurança dos
sistemas institucionais, contratos e balanços.
8.4. Secretas – as informações e os sistemas assim classificados são restritos à instituição,
onde o acesso interno ou externo de pessoas não autorizadas a esse tipo de informação
é extremamente crítico para a instituição. É imprescindível que o número de pessoas
autorizadas seja restrito e o controle sobre o uso dessas informações seja total. Exemplos:
dados do departamento pessoal, dados estratégicos, novos negócios, planos de trabalho e
etc.
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9. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
A cópia ou o armazenamento de informação interna deve ser realizado somente pelos usuários e
seu uso deve ser restrito a eles.
A cópia ou armazenamento de informação confidencial ou secreta só pode ser realizada pelo
proprietário ou pessoa autorizada. O armazenamento de informações confidenciais deve ser
feito em área específica e devidamente protegida dentro dos servidores corporativos do Grupo.
O armazenamento de informações secretas deve ser feito utilizando área criptografada dentro
dos servidores corporativos do Grupo.
Todo acesso a informações confidenciais e secretas deve ser auditado.
Os papéis que possuam informações confidenciais ou secretas, que não sejam mais de interesse
do Grupo, serão triturados, por equipamentos específicos para este fim.

10. PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES
10.1. UTILIZAÇÃO
10.1.1. A responsabilidade pela classificação e local de armazenamento é do
proprietário da informação.
10.1.2. As informações de caráter corporativo do Grupo devem ser armazenadas nos
servidores de rede. É responsabilidade do usuário fazer a classificação e consultar a
administração da rede para o correto armazenamento.
10.1.3. Informações confidenciais ou secretas não devem ser armazenadas em
diretórios públicos ou estações de trabalho do usuário. Consultar a administração da
rede para o correto armazenamento.
10.1.4. Mensagens de correio eletrônico são consideradas correspondências oficiais.
Assim sendo, o usuário deve identificar-se mediante inserção de informações ao final
do texto, contendo identificação do remetente e seu cargo ou departamento.
10.1.5. Cabe ao proprietário, ou detentor de informações confidenciais ou não, a
disponibilização das mesmas através de compartilhamentos de rede, previamente
solicitados a administração da rede.
10.1.6. Ao usuário, é expressamente proibido:
10.1.6.1. A transmissão ou posse de informações que impliquem violação de direitos
autorais (pirataria);
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10.1.6.2. Utilização de linguagem obscena ou profana, que ameace a integridade física
ou intimidade de outra pessoa ou organização;
10.1.6.3. Divulgação de qualquer informação classificada como restrita ou
confidencial;
10.1.6.4. Utilização do servidor para armazenamento de informações ou arquivos
pessoais.
10.1.7. Os equipamentos de informática funcionarão somente com softwares
regularmente adquiridos ou liberados para uso junto a seus fornecedores ou
representantes, ou ainda, aqueles elaborados pelo seu quadro de empregados;
10.1.8. A instalação de softwares sobre os quais o Grupo não detenha direitos e que
vise atender interesse de patrocinadoras ou empresas com as quais mantenha acordo
operacional, deverá ser precedida de contrato e que se preserve o Grupo de qualquer
ônus decorrente da medida;
10.1.9. Todas as solicitações de aquisição ou desenvolvimento de software deverão ser
analisadas pela Gestão de TI Corporativos, principalmente quanto à compatibilização
com equipamentos, linguagens ou softwares adotados pelo Grupo;
10.1.10. O Administrador de Rede deve verificar periodicamente, por meio de
ferramentas utilizadas para a administração do ambiente informatizado, possíveis
violações das medidas de segurança aplicadas às informações do Grupo. O Grupo
reserva o direito de análise de seu parque computacional sem aviso prévio ou
comunicado;
10.1.11. Caso confirmado algum tipo de violação interna às medidas de segurança
aplicadas às informações, o Administrador de Rede deve efetuar o bloqueio do
acesso do usuário à rede do Grupo e comunicar o fato ocorrido, imediatamente, ao
Gerente da área a que pertence o usuário;
10.1.12. Todo e qualquer teste, deve ser executado em um ambiente controlado
específico para este fim.
10.1.13. Programas em produção devem estar armazenados fisicamente em local
diferente dos programas em desenvolvimento e/ou testes e devidamente protegidos
contra acesso não autorizado;

10.2. BACKUP E RESTAURAÇÃO
10.2.1. A Administração da Rede é responsável por efetuar as operações de Backup
e Restauração das informações armazenadas nos servidores da rede corporativa do
Grupo;
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10.2.2. Não será realizada cópia de segurança de nenhuma informação ou arquivo
armazenado nas estações de trabalho. Esta tarefa é de responsabilidade do usuário.
10.2.3. Quando necessário, o proprietário da Informação deve solicitar formalmente
a Administração da Rede a restauração da cópia de segurança de mensagens do
correio eletrônico e arquivos armazenados nos Servidores. Lembrando aos usuários
que estas cópias estarão disponíveis conforme a Política de Backup do Grupo;
10.2.4. O tempo de retenção das mídias será estabelecido de acordo com a Política
de Backup adotada pelo Grupo;
10.2.5. Será sempre mantida cópia de segurança acomodado em cofre apropriado
para acondicionamento das mídias.
10.2.6. Será sempre mantida cópia de segurança em localidade externa ao Grupo;

11. PROCEDIMENTOS DE USO DA REDE INTERNA, HARDWARES E
SOFTWARES
A utilização da Infraestrutura tecnológica é fundamental para o desenvolvimento das atividades
profissionais pelas quais os usuários do GRUPO foram contratados, sendo disponibilizada
exclusivamente como ferramenta de trabalho. Com isso, alguns procedimentos devem ser
adotados para delinear o que é permitido ou não, bem como garantir o adequado desempenho
dessas atividades.
Assim, toda a rede interna, hardwares e softwares estão sujeitos à monitoração e, portanto, o
GRUPO poderá manter, a seu critério, um histórico de acessos realizados a sua infraestrutura.
Para que esses procedimentos sejam adotados, é importante entender que os termos
rede interna, hardware e software se referem a todos os equipamentos de propriedade do
GRUPO, tais como, mas não se limitando a: computadores desktop, notebooks, softwares
homologados (vide relação no documento Softwares Homologados Grupo), cabos de rede,
backbones, equipamentos de discagem (modems), equipamentos de roteamento (roteadores),
equipamentos de distribuição (switches e hubs), servidores, firewalls, proxies, impressoras,
scanners, smartphones ou qualquer outro equipamento pertencente à infraestrutura tecnológica
do GRUPO.
Sendo assim, e a partir desse entendimento, seguem as regras:

11.1. USUÁRIOS (CONTAS DE REDE)
Todos os logins de acesso e suas respectivas senhas são pessoais, intransferíveis e de uso
exclusivo dos usuários, que assumem integral responsabilidade pela guarda e sigilo de sua
senha pessoal, bem como, pelo uso indevido por terceiros, sendo responsável o usuário
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pela sua disponibilização indevida. Além de tais cuidados, o usuário não deve utilizar
sua conta, ou qualquer outra conta, para violar ou transpor as definições contidas nesta
Política.
Caso qualquer vulnerabilidade do sistema operacional seja constatada por usuário
do GRUPO, este, imediatamente, deverá informar ao COMITÊ DE SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO sobre tal vulnerabilidade, sendo que qualquer utilização ilícita da
infraestrutura tecnológica do GRUPO seja pelo aproveitamento de falhas de segurança, ou
pela simples tentativa de erro ou de acerto de senhas, o sujeitará às devidas sanções.
Para tanto, seguem as normas definidas:
a) Não é permitido compartilhar a conta de usuário e senha com outro usuário e/ou
terceiro;
b) Não é permitida nenhuma tentativa e/ou acesso de outras contas de usuário que
não a sua pessoal;
c) Não é permitida nenhuma tentativa e/ou acesso para transpor a autenticação ou
segurança do computador, rede ou conta;
d) Não é permitida nenhuma tentativa e/ou interferência com serviços da rede, das
máquinas e outros dispositivos.
O RH deve informar à infraestrutura, sempre que houver desligamento, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, a relação de usuários desligados, ou em processo
de desligamento para que os acessos sejam imediatamente bloqueados pelo
Administrador da Rede.

11.2. PROCEDIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO
O cadastro de colaborador no Ambiente de TI será solicitado, imediatamente após sua
admissão, pela área interessada ao departamento de Recursos Humanos e esta à Gestão
de TI Corporativa via formulário disponibilizado na intranet do Grupo;
O cadastro de terceiros para acesso aos recursos da rede e sistemas deve ser efetuado
mediante requisição da área interessada a Gestão de TI Corporativa, através do formulário
disponibilizado na Intranet do Grupo;
Todo cadastro solicitado deverá ser arquivado para formação de registro histórico das
operações;
O desligamento do colaborador será notificado imediatamente pelo Departamento RH
a Gestão de TI Corporativa via chamado / solicitação ao sistema interno que tomará
as providências necessárias para o cancelamento da login bem como para proceder a
devolução, se houver, dos equipamentos do Grupo por ele utilizados.
A criação e manutenção do login de identificação do usuário na rede e sistemas devem
seguir as seguintes regras:
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Será utilizado o NOME.SOBRENOME do usuário
Exemplo:
Nome Usuário 1: João Antonio Cabral
Nome Usuário 2: Marco Aurelio Silva Santos
Nome Conta de acesso 1 (E-mail, Sistemas, Rede, etc): joao.cabral
Endereço de E-mail: joao.cabral@dominioempresa.com.br
Nome Conta de acesso 2 (E-mail, Sistemas, Rede, etc): marco.santos
Endereço de E-mail: marco.santos@dominioempresa.com.br
Em caso de duplicidade de logins será considerado o nome anterior ao sobrenome até que
a duplicidade seja desfeita;
Sobrenomes terminados em: Filho, Neto, Sobrinho prevalece a regra acima de retroceder
ao nome anterior ao sobrenome.
Ex. Nome Usuário 1: Paulo Henrique da Silva Filho
Nome Usuário 2: Joao Pereira Abravanel Neto
Nome Conta de acesso 1 (E-mail, Sistemas, Rede, etc): Paulo.silva
Endereço de E-mail: Paulo.silva@dominioempresa.com.br
Nome Conta de acesso 2 (E-mail, Sistemas, Rede, etc): Joao.abravanel
Endereço de E-mail: joao.abravanel@dominioempresa.com.br
O usuário terá a mesma identificação para todos os ambientes que a requererem;

11.3. SENHAS
Toda conta de usuário tem sua respectiva senha que provê acesso aos recursos
autorizados a cada usuário do GRUPO, de acordo com seu perfil, que deverá mantê-la em
segurança.
As solicitações de criação, exclusão e alteração de usuários deverão ser feitas através
do formulário padrão, definido pelo COMITÊ DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, e
encaminhadas ao RH, por e-mail à área de Infraestrutura que cadastrará o usuário de
acordo com suas permissões para dentro dos sistemas. A senha inicial será padrão, que
deverá ser alterada de acordo com as políticas em vigor. A área de Infraestrutura será a
única responsável pela concessão de acessos e somente atenderá tais solicitações.
a) Todos os campos do formulário devem estar preenchidos com informações
fidedignas;
b) As solicitações devem ser provenientes de usuários que tenham autorização para
efetuar tal solicitação em razão de seu nível hierárquico, normalmente solicitação do
RH;
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c) o usuário ou líder direto receberá em seu e-mail os dados de conta e sistema para
acesso, bem como a senha inicial padrão que deverá ser alterada;
O uso indevido de senhas poderá gerar responsabilidades civis e criminais, conforme
dispõe o art. 325 do Código Penal: Revelar fato de que tem ciência em razão do
cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
A conta do usuário será suspensa em situações de afastamento do trabalho ou
demissão. O líder ao qual o usuário afastado pertence, deverá comunicar sobre
o afastamento e solicitar a suspensão da senha à área de RH, que, por sua vez,
encaminhará a comunicação e a solicitação à área de infraestrutura.
Os usuários devem obrigatoriamente escolher senhas difíceis de serem decifradas.
Isso significa que não devem ser utilizadas senhas que possam ser relacionadas ao
trabalho ou a vida pessoal.
Além da necessidade de possuir no mínimo 8 caracteres, a senha deve respeitar no
mínimo 3 dos 4 critérios abaixo:
Um ou mais caracteres minúsculos;
Deve-se utilizar mínimo de uma letra maiúscula (A, B, C, D, ...Y,Z).
Pelo menos (1) um caractere numérico.
Pelo menos (1)um caractere especial ( !, @, #, $, %, %, &, ,*)
Além disso, a senha NÃO poderá:
Constar o próprio login ou dados do cadastro pessoal na composição da senha. Não
utilizar as últimas 4 senhas.
Os usuários podem escolher senhas de fácil memorização e ao mesmo tempo de
difícil adivinhação como, por exemplo: Usando iniciais de um conjunto de palavras.
As senhas resultantes deste processo são conhecidas como pass phrases. Ex: “O
GRUPO será uma empresa $egura com funcionários Exemplares’. >>>> OGsue$cfE.

11.4. TROCA DE SENHAS
As senhas devem ser trocadas no Máximo a cada 90 (noventa) dias. O responsável ou o
Líder de Segurança pode, dependendo do valor e criticidade do ativo solicitar a troca das
senhas de forma parcial ou total na organização sem prévio aviso.

11.5. BLOQUEIO DA CONTA
Como forma de garantir a segurança, a conta será automaticamente bloqueada após 5
tentativas com a senha diferente da cadastrada no banco de dados. O prazo de bloqueio
da conta é de 2 horas. Havendo a necessidade ativar imediatamente o usuário deve ligar
para o administrador da rede para troca ou através do portal de serviços da Gestão de TI
Corporativa.
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11.6. HISTÓRICO DE SENHAS
Para impossibilitar a utilização de senhas repetidas pelos usuários, os aplicativos devem
manter um histórico das 4 últimas senhas utilizadas. Para aqueles aplicativos que não
possuem esta funcionalidade, a utilização de senhas com números maiores de caracteres
deve ser considerada.

12. USO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES, DADOS E ARQUIVOS
12.1. ARQUIVOS COMUNS
Todos os documentos eletrônicos, dados e informações da atividade laborativa dos
usuários devem estar bem protegidos, no diretório específico para cada usuário, destinado
a arquivos de trabalho. A Infraestrutura do GRUPO irá dispor de um servidor de arquivos e
garantirá, através dele, o sigilo das informações, bem como, o backup dos mesmos, a fim
de garantir sua integridade.
O uso da capacidade de armazenagem de dados no servidor deve ser feito com
tolerância em relação aos documentos do GRUPO, no sentido de armazenar arquivos sem
duplicações, salvo quando estas forem exigidas. Não é permitida a utilização do servidor
para armazenar dados e ativos pessoais dos usuários, assim entendidos como aqueles que
não são de interesse, uso ou propriedade do GRUPO.
Os usuários, excetuando-se os que tenham autorização específica para esse fim em razão
de seu perfil, não podem permitir ou causar qualquer alteração, bem como, destruição de
sistemas operacionais, dados ou comunicações de propriedade do GRUPO.
As informações, independentes da classificação e criticidade que estiverem armazenas
nas estações de trabalho são de responsabilidade do usuário. Havendo a necessidade
pelo Backup o mesmo deve solicitar a Gestão de TI Corporativa o formulário para correto
entendimento e preenchimento quanto a forma de backup.

12.2. E-MAIL
Todas as mensagens trafegadas possuem uma cópia retida junto ao servidor, com a
finalidade de realizar auditoria, quando necessário. Portanto, é extremamente importante
que o usuário não coloque em risco informações do GRUPO ao enviar e-mail para alguns
destinatários. Também fica proibida a comunicação excessiva através de e-mail para tratar
assuntos particulares, sejam eles com pessoas do GRUPO ou fora desta. O Usuário não
tem privacidade sobre o conteúdo, portanto pode sofrer sanções sérias quando infringir o
Código de Ética e Conduta de Negócios e Política Anticorrupção do GRUPO.
Apesar de o Correio Eletrônico estar protegido por sistema antivírus, fica vedada a
INSERÇÃO ou DISSEMINAÇÃO de arquivos que contenham vírus ou qualquer espécie de
programas nocivos, sob pena de responsabilização do usuário.
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Não será permitido o envio de qualquer informação corporativa do GRUPO ou de seus
parceiros, seja esta revestida de sigilo ou não, fornecedores, clientes e terceiros;
Não será permitido o envio de quaisquer arquivos que violem direitos de terceiros, ou que
possam causar prejuízos, a terceiros e/ou ao GRUPO;
Não será permitido o envio de qualquer arquivo com conteúdo que configure prática de
infração penal ou ilícito civil em face do GRUPO e/ou de terceiros;
Não será permitida a prática de qualquer ato que configure concorrência desleal ou quebra
de sigilo profissional;
Não será permitido o envio de qualquer arquivo de caráter ilegal, ofensivo e/ou imoral, de
forma genérica.

12.3. MENSAGEM INSTANTÂNEA
O GRUPO fornece a USUÁRIOS, conforme perfil definido pelo Grupo, uma ferramenta
para envio de mensagens rápidas, buscando evitar a utilização do telefone e agilizar a
comunicação para algumas áreas da empresa. As informações trafegadas nesta ferramenta
possuem uma cópia retida no Servidor, sendo de propriedade do GRUPO e valendo como
documento.
O usuário não terá acesso as mensagens retidas, a não ser que este tenha uma autorização
expressa em documento fornecido pelo gestor da Área.

12.4. SOFTWARES
O GRUPO disponibiliza para seus usuários um conjunto de softwares exclusivamente para
o desempenho de suas atividades profissionais, assim, é vedada a utilização de quaisquer
softwares não homologados pela infraestrutura do GRUPO.
Dessa forma, os usuários somente poderão instalar programas que sejam autorizados e
homologados pela Infraestrutura do GRUPO. Fica, portanto, vedado ao usuário a instalação
de qualquer software, inclusive softwares de avaliação (trial), open source e gratuito, sem
autorização prévia e expressa da infraestrutura retro citada, excetuando-se aquele usuário
que tem permissão expressa em razão de seu cargo, mas devendo seguir as políticas de
software da Empresa.
Todos os softwares instalados nos computadores do GRUPO são devidamente licenciados
ou de conhecimento do Comitê de Segurança, e o uso de qualquer software que não
seja autorizado e/ou que viole os direitos do autor do programa de computador, são
terminantemente proibidos. O desrespeito a essas normas caracteriza infração à lei e
ao contrato, gerando encargo exclusivo do usuário que arcará com a responsabilidade
criminal, trabalhista e civil.
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Portanto, os usuários ficam cientes da obrigação de indenizar o GRUPO caso esta venha
a suportar qualquer prejuízo em demandas judiciais ou administrativas movidas pelos
titulares dos direitos autorais de tais programas não autorizados, bem como, de qualquer
outra obra intelectual violada em seus direitos autorais, incluindo as despesas com custas
e honorários advocatícios, bem como os efeitos do artigo 70, inciso III, do Código de
Processo Civil (denunciação da lide), concordando com a sua inclusão no polo passivo da
demanda.
Os softwares permitidos e homologados pelo GRUPO constam do documento Softwares
Homologados Grupo que pode ser alterado, sem prévio aviso, em razão da necessidade
constante de alteração e/ou exclusão de programas de computador, para melhor atender
as atividades do GRUPO.
Softwares que atendem individualmente ao usuário como agendas, editores de imagem,
vídeo, visualizadores, gestão financeira entre outros softwares específicos mesmo que na
modalidade open, trial, free devem passar pela área de Gestão de TI Corporativa antes da
sua instalação.

12.5. HARDWARES
O GRUPO disponibiliza para seus usuários um conjunto de equipamentos e máquinas
exclusivamente para o desempenho de suas atividades profissionais, assim, o uso
inadequado desses equipamentos e para fins que não sejam os delineados pela empresa, é
proibido.
É vedado o uso de quaisquer equipamentos que não sejam de propriedade do GRUPO
para conexão em sua rede corporativa, especialmente os notebooks e smartphones
particulares, já que comprometem a Segurança da Informação e também qualidade dos
serviços.
É vedado o uso de quaisquer equipamentos que não sejam de propriedade do GRUPO
para conexão em sua rede corporativa, especialmente os notebooks e smartphones
particulares, já que comprometem a Segurança da Informação e também qualidade dos
serviços.
Na utilização de todos os hardwares e periféricos de propriedade do GRUPO, o usuário
deverá observar os seguintes cuidados:
a) Desligar o equipamento no final do expediente, ou em ausências prolongadas;
b) Toda vez que não for mais utilizar o computador, ou for se ausentar da sala,
efetuar o bloqueio da rede, evitando que terceiros usem o nome de usuário
ilicitamente;
c) Sempre que tiver dúvidas ou problemas nos equipamentos, contatar a área de
infraestrutura, pelo e-mail: ti@globalweb.com.br.
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A alteração de qualquer periférico ou componente nos computadores não é permitida,
ficando vedada aos usuários. A realização de qualquer modificação ou manutenção deverá
sempre ser realizada pela área de TI.
Em casos de desligamento os usuários que possuírem equipamentos móveis deverão
deixá-los com a TI que realizará o processo de limpeza de dados do Grupo. Estes
dispositivos não se limitam a notebooks, etc (particulares ou não). A responsabilidade de
comunicar a TI deve ser do líder do processo ou gestor da área. Caso o comunicado não
ocorra a TI se isenta de problemas eminentes.

12.6. EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS
Por se tratarem de equipamentos portáteis nos quais informações do GRUPO estão
armazenadas, o usuário não deve deixar esses equipamentos fora do seu alcance em
locais públicos, onde haja acesso de múltiplas pessoas, bem como, não deve permitir que
terceiros não autorizados tenham acesso às informações ou dados transportados nesses
equipamentos, empregando todos os cuidados necessários para que não haja vazamento
de informações.
Os equipamentos portáteis, tais como, mas não se limitando a: notebooks, smartphones,
pendrive e quaisquer outros que permitam armazenamento de dados e informações
somente poderão ser utilizados pelos usuários dentro da estrutura (dentro da empresa) se
disponibilizados pelo GRUPO ou em comum acordo com o GRUPO, a seu exclusivo critério.
Desse modo, é expressamente vedada a utilização de equipamentos portáteis particulares
para o desenvolvimento das atividades profissionais relacionadas ao GRUPO, sem expressa
autorização desta, bem como a cópia e/ou transferência de informações ou dados de
propriedade da mesma através destes equipamentos.
Os notebooks do Grupo que por ventura forem para a casa do usuário por qualquer
situação pertinente ao trabalho, devem voltar à empresa íntegros, sem softwares adicionais
inclusos. Caso o equipamento tenha ficado exposto a situações de risco com vírus, antes
de ligar dentro da infraestrutura do GRUPO, o mesmo deve ser entregue à equipe de TI
para que esta tome as medidas de prevenção adequadas.
Este procedimento vale também para notebooks particulares que foram adquiridos com
o auxílio do GRUPO e, portanto, são instrumentos pertinentes a execução do trabalho. A
única exigência é que este equipamento deve seguir as mesmas políticas de computadores
do Grupo, inclusive ter instalado softwares de monitoramento de irregularidades.

12.7. IMPRESSORAS
O uso das impressoras deve ser feito exclusivamente para impressão de documentos ou
outras informações que sejam de interesse do GRUPO ou que estejam relacionados com
o desempenho das atividades pelas quais os usuários foram contratados. O usuário deve
retirar imediatamente da impressora os documentos que tenha solicitado a impressão que
contenham informações sensíveis do GRUPO.
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Impressões que contenham informações sensíveis que não tenham mais utilidade devem
ser destruídas, visando preservar o sigilo. O GRUPO, em cumprimento ao seu compromisso
com a responsabilidade social, recomenda que sejam impressos apenas documentos
indispensáveis, devendo os demais ser lidos na própria tela do computador ou arquivados
em forma de arquivo virtual.

12.8. CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ANTIVÍRUS
Sem prejuízo do controle automático dos servidores do GRUPO, todos os usuários são
responsáveis também pelo controle de dados que possam estar infectados. Quando
detectada uma mensagem ou anexo contaminados por código malicioso, esta mensagem e
seus anexos serão eliminados.
Os usuários também são responsáveis pela não interrupção da verificação periódica das
suas estações de trabalho, bem como, de qualquer dispositivo portátil que possa conter
arquivos, antes de acessá-lo. Em quaisquer situações, todo e qualquer arquivo proveniente
de redes ou usuários externos deverão, obrigatoriamente, ser verificados por sistemas de
proteção contra vírus.

12.9. ACESSO REMOTO VIA VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK)
A concessão de acesso remoto e via VPN será a exclusivo critério do GRUPO, que optará
por qual rede o usuário terá permissão de acesso. Referida concessão será feita de forma
individual, sendo os usuários responsáveis por seus acessos via VPN, bem como, por
qualquer atividade irregular exercida por outra pessoa de posse de seu acesso remoto.
Com isso, os usuários deverão adotar medidas de cautela, para que terceiros não tenham
acesso, sem autorização, à sua porta VPN.

12.10. USO DE REDES EXTERNAS (INTERNET E OUTRAS)
O acesso a redes externas, principalmente a Internet, é fundamental para o desempenho
de algumas atividades relacionadas ao trabalho, assim, o uso da Internet deve estar
voltado para o acesso às informações relacionadas somente com as atividades de interesse
da empresa. Os acessos originados na rede interna da empresa com destino a qualquer
rede externa, só podem ser realizados através dos equipamentos do GRUPO destinados a
realizar o roteamento das redes, bem como, devem ser feitos com a utilização de firewall e
proxy de acordo com as regras de navegação e acesso abaixo definidas.
A navegação a sites não relacionados diretamente à atividade laborativa do usuário, não
é proibida, porém, seu uso deve ser feito de maneira equilibrada e responsável, antes do
início do expediente ou no horário de almoço, para assegurar ao usuário e à empresa
máxima segurança e performance no trabalho, de modo que abusos serão punidos.
Excetuam-se desta previsão aqueles sites de categoria restrita pelo GRUPO, cuja
navegação é expressamente proibida. Fica estipulada a seguinte política para acessos à
Internet:
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a) Da rede interna para a Internet somente poderá ser realizada a navegação através
de acesso autenticado;
b) Fica terminantemente proibida a navegação aos sites pertencentes as categorias
e atividades que exponham o GRUPO e suas informações sensíveis, conforme
classificação abaixo;
Casos Leves
• Jogos;
• Sites de relacionamento (Facebook, Twitter e demais do gênero);
• Instant messenger (MSN, Skype e demais do gênero);
• Propaganda Político Partidária;
• Áudio e Vídeo (Acesso ou Compartilhamento (ex: peer to peer)) salvo com
conteúdo relacionado diretamente do GRUPO;
• Violação de direito autoral (pirataria, etc);
• Conteúdo impróprio, ofensivo, ilegal, discriminatório e similares;
• Webmail Particular (Ex: Gmail, Hotmail, Uol, Terra, Globo e etc);
• Transferência de arquivos de programa a partir da internet sem autorização
prévia dos administradores da rede interna;
Casos Médios
•
•
•
•

Pornográfico e de caráter sexual;
Crackers;
Ferramentas de Proxy;
Violência e Agressividade (racismo, preconceito e conteúdos similares)

Casos graves
• Acesso externo com a finalidade de divulgação de dados sigilosos/sensíveis
(Ex: Planejamento Estratégico, Propostas Comerciais, Informações financeiras, e
dados correlatos a atividade da empresa sem prévia autorização);
• Acesso a conteúdo sobre “Terrorismo” e disseminação de violência a partir
de crença ou posição política;
• Utilização de acesso interno para práticas de comercialização, divulgação ou
posicionamento sobre Drogas, alucinógenos ou substâncias entorpecentes;
• Pornografia Infantil (pedofilia);
Observação: É permitido o uso do Skype para tratar de assuntos relacionados ao
trabalho executado.
c) A transferência de arquivos via FTP, quando imprescindível, será autenticada;
d) Dispositivos de controle e segurança deverão ser utilizados, para garantir a
confidencialidade e a integridade das informações em tráfego por estas redes;
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e) É proibido acessar todo e qualquer site que apresente vulnerabilidade de
segurança ou que possa comprometer, de alguma forma, a segurança e a integridade
da rede do GRUPO. As conexões deverão ocorrer exclusivamente através de acesso
autenticado;
f) O Acesso a Rede de Visitantes (denominada “REDEGUEST”), será liberado
somente para fins de acesso à internet, via sistema de voucher (com duração máxima
de 12 horas), a partir da solicitação e aprovação do administrador de rede/gerente de
infraestrutura. As regras de acesso e penalidades serão as mesmas listada na alínea
“b”, logicamente considerando a penalidades passíveis de aplicação aos usuários
visitantes.

12.11. GUARDA DE LOGS E AUDITORIA
Todas as atividades desenvolvidas com a utilização da infraestrutura tecnológica do
GRUPO serão registradas para eventual fim judicial, além de análise ou auditoria, por um
período de 03 (três) meses. Essas atividades incluem acesso à rede, informações, logs
de envio e recebimento de mensagens eletrônicas, acesso e navegação a sites, uso dos
aplicativos e softwares das estações de trabalho e outros. Mensalmente será realizada
auditoria interna por um responsável da Infraestrutura do GRUPO.
O processo de auditoria das estações de trabalho, servidores e outros devem acontecer
periodicamente sem aviso. A Gestão de TI Corporativa poderá aplicar a auditoria sempre
que julgar necessário ou quando solicitado pela diretoria da empresa.
Estão inclusos na auditoria a seguintes ações:
•
•
•

Auditoria parcial ou total as estações de trabalho;
Auditoria as caixas de correio eletrônico;
Auditoria aos logs de internet e demais sistemas da companhia.

12.12. CÂMERAS DE FILMAGEM
O GRUPO fará uso de câmeras de segurança instaladas em suas dependências, ficando
resguardada a dignidade humana dos usuários, sendo vedada a instalação de câmeras de
filmagem nos banheiros e lavabos.
A filmagem descrita nesta Política tem por objetivo verificar o respeito dos usuários às
regras estabelecidas no presente instrumento, bem como, assegurar segurança física aos
mesmos, não constituindo qualquer violação à intimidade, vida privada, honra ou imagem
da pessoa filmada, com o que os usuários declaram, expressamente, neste ato, concordar.
As imagens captadas dentro das dependências do GRUPO serão arquivadas pelo prazo de
60 (sessenta dias e mantidas em caráter estritamente confidencial, somente podendo ser
divulgadas em caso de infração às regras constantes da presente Política e/ou infração de
legislação vigente.
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13. RESPEITO AS NORMAS E POLÍTICAS VIGENTES
O GRUPO possui normas e políticas que são periodicamente revisadas e tem valor legal através
deste documento. Entre as Normas e Políticas, temos: Política de Senhas; Norma de Utilização
do Correio Eletrônico; Política de Backup; O USUÁRIO do GRUPO tem por obrigação cumprir
todas as políticas publicadas e o não cumprimento será considerado um incidente e poderá
sofrer sanções previstas.

14. SANÇÕES
O USUÁRIO tem por obrigação cumprir todas as políticas publicadas e o não cumprimento
será considerado um incidente. Por meio do Comitê de Segurança, o GRUPO exercerá seu
poder perante o conhecimento desta Política para aplicar sanções aos infratores do mesmo.
Inicialmente o incidente será classificado em 3 níveis:
Casos Leves: quando não há risco ao bom nome da empresa ou exposição de informações
classificadas como sensíveis. Um exemplo de caso leve é o uso eventual de recursos particulares,
como acessos a websites fora do contexto das atividades da empresa, compras e webmail
particular.
Casos Médios: Reincidências de casos leves ou casos incidentes onde seja comprovada a não
intenção de dolo.
Casos Graves: Quando a ação ou omissão do usuário exponha ou cause danos a informações
classificadas como sensíveis e atos que denigram a imagem do GRUPO. Tentativas deliberadas
de acesso, não expressamente autorizado, a dados sensíveis constituem claramente um caso
grave. Atividades ilícitas vinculadas as atividades de “Terrorismo”, “Pedofilia” e comercialização
de “Drogas” são automaticamente consideradas como Casos Graves.

14.1. SANÇÕES PARA O USUÁRIO (FUNCIONÁRIO)
Na constatação de um incidente (previamente classificado), as seguintes sanções serão
aplicadas;
Advertência Verbal: Aplicada na constatação de incidente categorizado como Caso Leve.
Esta advertência será comunicada diretamente ao USUÁRIO (Funcionário), pelo Comitê de
Segurança da Informação.
Advertência Escrita: Será avaliada pelo Comitê de Segurança da Informação, informado
ao Departamento de RH para aplicação desta advertência conforme legislação pertinente
(CLT – Consolidação das Leis de Trabalho).
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Demissão: Será aplicada de acordo com a legislação pertinente (CLT – Consolidação
das Leis do Trabalho). Não existe uma ordem para a aplicação das sanções, sendo assim,
um incidente pode ter punição máxima sem que tenha havido qualquer outro incidente
anterior.

14.2. SANÇÕES PARA O USUÁRIO (PRESTADOR DE SERVIÇO)
Na constatação de um incidente (previamente classificado), o COMITÊ DE SEGURANÇA irá
avaliar e aplicará as medidas cabíveis conforme o contrato de prestação de serviço.

15. VALIDADE DA POLÍTICA
A presente Política Interna de Segurança da Informação tem o início da sua validade com o
Aceite dos Gestores do GRUPO. Seu prazo de validade é indeterminado, podendo somente
sofrer modificações no seu conteúdo sem aviso prévio.

16. APLICAÇÃO DA POLÍTICA
A presente Política Interna de Segurança da Informação poderá ser aplicada após a
retenção da assinatura do usuário sobre o conhecimento e concordância de todos os
termos deste documento.

16.1. PARA OS USUÁRIOS JÁ EXISTENTES
Quem já possui vínculo com o GRUPO, ficará exposta esta Política em meios de acesso
a todos, onde terão um prazo para ler e aceitar as regras que entrarão em vigência.
Logo após este deverá ir até a área de Gestão de Pessoal e Contratos assinar o Termo de
Comprometimento com a Segurança da Informação. Caso o usuário se negue a assinar,
será convidado a um encontro com o Comitê de Segurança que tentará dar um significado
para a importância para o GRUPO que todos trabalhem de acordo com esta regulação.

16.2. PARA NOVOS USUÁRIOS
Este documento deverá ser entregue no momento da contratação, que só poderá ser
efetuada mediante a coleta da assinatura de aceite no Termo de Responsabilidade da
Segurança da Informação.
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Contamos com sua colaboração!

Eu, , declaro estar ciente que o Grupo Globalweb, adotou uma nova versão da Política Interna
de Segurança da Informação que vigora a partir de 09/01/2015, com sua última versão
disponibilizada em 07/06/2019. A esse respeito, afirmo ter recebido a Política, e que, depois
de lê-la, aceito-a na sua íntegra, comprometendo-me ao cumprimento de todas as suas
disposições, ficando sujeito(a) às sanções previstas em consequência de alguma transgressão ou
descumprimento.

Todos os direitos reservados. É proibido qualquer tipo de reprodução total ou parcial desta
publicação, sem autorização formal e por escrito da Globalweb. Os produtos eventualmente
consultados ou citados nesta publicação são de direitos reservados de seus respectivos autores.
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POLÍTICA DE
RELACIONAMENTO
COM

TERCEIROS
47

Prezados,

O Grupo GLOBALWEB CORP e suas controladas ou coligadas
estão comprometidas em garantir o mais elevado padrão de integridade na
condução de seus negócios e acreditam que, para atingir este objetivo, precisam
assegurar que todas as suas relações sejam pautadas por condutas íntegras e em
conformidade com as leis e regulamentos, principalmente com a Lei nº 12.846/13
- Lei Anticorrupção, assim como é orientada pelas diretrizes internacionais
anticorrupção, como FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) e a UKBA (UK
Bribery

Act).

Com

este

propósito,

a

presente

POLÍTICA

DE

RELACIONAMENTO COM TERCEIROS é parte integrante dos procedimentos
internos da Corporação desenvolvidos para prevenir os principais riscos aos quais
o Grupo GLOBALWEB CORP. está exposto e mitigá-los de forma efetiva.

“SER COMPLIANCE É FAZER O CERTO
POR QUE É CERTO.”

Pedro Rondon
CEO Grupo GlobalWeb Corp.
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1. OBJETIVO
A Política de Relacionamento com
Terceiros tem como objetivo estabelecer
critérios e diretrizes que serão adotados
pelo
Grupo
GlobalWeb
e
seus
colaboradores em relação aos processos de
seleção,
contratação,
pagamentos,
supervisão
e
gestão
contratual
relacionados a todo e qualquer fornecedor
ou prestador de serviços.

4. SELEÇÃO DE TERCEIROS – AVALIAÇÃO
PRÉVIA (DUE DILIGENCE)

2. ABRANGÊNCIA

Dentro das verificações básicas, deverão
ser estipuladas as qualificações técnicas e
profissionais esperadas do Terceiro.

As diretrizes, normas e princípios
constantes nesta Política se aplicam a todo
o Grupo GLOBALWEB CORP, portanto
deverão ser conhecidas e cumpridas por
todos os colaboradores, acionistas,
diretores, bem como pelos Fornecedores e
Terceiros.
3. ORIENTAÇÕES GERAIS
Esta Política prevê normas para a
realização de verificações prévias à
contratação de Terceiros, com o objetivo
de identificar eventual envolvimento em
práticas irregulares que possam de
qualquer modo impactar negativamente
no Grupo GLOBALWEB CORP. Determina
ainda quais condutas deverão ser seguidas
durante todo o relacionamento com
Terceiros, com vistas a garantir o
cumprimento dos princípios e valores do
Grupo GLOBALWEB CORP.
Compete
em
especial
aos
colaboradores com função de gestão
difundir a presente Política a sua equipe,
divulgando o seu conteúdo e buscando
garantir seu integral cumprimento.

4.1 Verificações básicas.
O setor de negócio do Grupo
GLOBALWEB CORP que pretender negociar
serviços ou produtos de Terceiro deverá
realizar verificações básicas antes da
contratação.

Uma vez definido o possível Terceiro a ser
contratado, o setor que deseja realizar a
contratação encaminhará as informações
para o Compliance que irá conduzir
pesquisas para obter mais informações
sobre o candidato à contratação, inclusive
quanto à sua reputação e imagem no
mercado.
As pesquisas independentes serão
conduzidas com o objetivo:
a) Análise da capacitação técnica e
profissional do Terceiro para a prestação
dos serviços ou fornecimento dos
produtos.
b) Realização de pesquisas de mídia
com enfoque na imagem e reputação do
Terceiro, bem como de seus sócios e
acionistas, em especial considerando (a)
outros trabalhos previamente realizados
que tenham conexão com o objeto da
contratação; e (b) o envolvimento em
acusações de prática de corrupção ou
outros atos ilícitos.
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c) Verificação do Terceiro, seus
sócios e acionistas, da inscrição em
cadastros públicos governamentais, tais
como: (a) Cadastro de Empresas Inidôneas
e Suspensas (CEIS); (b) Cadastro de
Empresas Punidas (CNEP); (c) Cadastro de
Entidades Privadas sem Fins Lucrativos
Impedidas (CEPIM); (e) Cadastro de
Responsáveis com Contas Julgadas
Irregulares (CADIRREG); e (f) Cadastro de
Licitantes Inidôneas e Inabilitadas do TCU.
d) Certificação que a remuneração a
ser paga ao Terceiro está em conformidade
com o serviço que será prestado ou com o
produto que será fornecido levando-se em
conta as práticas usuais de mercado.
e) Verificação se o Terceiro não
possui sede em paraísos fiscais e/ou não
possa ser caracterizado como uma
empresa de fachada. Os seguintes
elementos servirão como indicativos:
(a)Endereço coletivo (Caixa
Postal); (b) Ausência de estrutura
organizacional perceptível; (c)
Ausência de outras operações
comerciais
perceptíveis;
(d)
Inexistência de ações judiciais cíveis
ou trabalhistas contra o Terceiro;
(e) Inexistência de empregados; (f)
Inexistência ou divergência de
dados do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ); e (g) Sede
social em paraíso fiscal.

a) Tenha poderes para representar
e/ou agir em nome do Grupo GLOBALWEB
COPR. em especial com Agentes Públicos.
b) Interaja com o Poder Público
como parte de sua prestação de serviço ou
fornecimento de produtos.
c) Tenha comissão ou taxa de
sucesso (success fee) estipuladas em seu
contrato.
d) Tenha sido recomendado por
Agentes Públicos.
e) Tenham sido identificadas
alegações de envolvimento do Terceiro
com a prática de corrupção ou outros atos
ilícitos, durante a verificação básica.
f) Tenham sido encontradas,
durante a verificação básica, informações
sobre o Terceiro que, apesar de não
descartarem de imediato a contratação,
necessitam de maior atenção por parte da
empresa (por exemplo, o Terceiro ter
alguma mídia negativa relacionada ao seu
nome).

4.2 Verificações complementares.

As verificações complementares serão
realizadas por meio de procedimento
denominado “Avaliação Prévia de
Terceiros”. Os detalhes sobre cada etapa
serão apresentados no item 4.3 abaixo. O
Compliance ficará responsável por
conduzir a Avaliação Prévia de Terceiros.
Para os casos em que a Avaliação Prévia de
Terceiros for necessária, a contratação do
Terceiro dependerá de prévia e expressa
aprovação do Compliance.

Verificações completares serão
conduzidas caso o Terceiro preencha
algum dos seguintes requisitos:

Em caso de dúvidas o Departamento de
Compliance deverá ser consultado,
compliance@globalweb.com.br.
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4.3 Avaliação Prévia de Terceiros.
Será composta por três etapas:
a) Questionário de Avaliação de Terceiros.
b) Análise de resultados.
c) Análise de Background Check.

4.3.1 Questionário de Avaliação de
Terceiros.
O Terceiro submetido a Avaliação
Prévia
de
Terceiros
receberá o
Questionário de Avaliação de Terceiros,
disponível no Anexo II desta Política. As
respostas permitirão que o Compliance
identifique os riscos relacionados à
contratação do Terceiro.
Em conjunto com o Questionário
de Avaliação de Terceiros, deverá ser
entregue ao Terceiro: (a) uma cópia desta
Política; (b) a Declaração de
Conhecimento da Política; (b) uma cópia
do Código de Ética e Conduta de Negócios
do Grupo GLOBALWEB CORP; e (c) o
Termo de Recebimento e Compromisso
relativo ao Código de Conduta e
Integridade do Grupo GLOBALWEB CORP.
4.3.2 Análise de Resultados.
O Departamento de Compliance
deverá apurar individualmente os
resultados obtidos por meio do
Questionário de Avaliação de Terceiros,
bem como fornecerá recomendação sobre
a contratação. A depender das
informações
obtidas,
caso
haja
considerável exposição da empresa a
riscos, o Compliance poderá recomendar a

não contratação do Terceiro. Nestes casos,
se o setor solicitante decidir prosseguir
com a contração, esta deverá ser
submetida à aprovação da diretoria do
Grupo GLOBALWEB CORP.
Não se recomenda a contratação
de Terceiro que tenha sofrido condenação
pela prática de corrupção ou outros atos
ilícitos, ou que não esteja de acordo com
os princípios e valores do Grupo
GLOBALWEB CORP.
O Departamento de Compliance
deverá apresentar justificativas para a
aprovação dos Terceiros submetidos às
verificações complementares, enviando
recomendações ao setor solicitante sobre
eventuais medidas a serem adotadas para
mitigar os riscos relacionados à atuação do
Terceiro. Os contratos celebrados nestas
circunstâncias deverão ter vigência
máxima de 06 (seis) meses, com
possibilidade de renovação.
A documentação obtida durante as
verificações básicas e complementares,
incluindo a Avaliação Prévia de Terceiros,
deverá ser arquivada pelo departamento
solicitante em conjunto com o contrato
celebrado.
Para os Terceiros que foram
contratados antes da implementação da
presente Política, a Avaliação Prévia de
Terceiros deverá ser aplicada tão logo
possível (no momento do aditivo
contratual, por exemplo).

5. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
A contratação de Terceiros deverá
ser formalizada por meio de contrato
escritos, não se admitindo a celebração de
contratos verbais.
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A atuação do Terceiro junto às
empresas do Grupo GLOBALWEB CORP
será iniciada somente após a celebração do
contrato
definitivo,
cumpridos
os
procedimentos de aprovação e assinatura.
Todos os pagamentos e outras transações da
Globalweb Corp. devem ser autorizados de
maneira apropriada pela direção e registrados
corretamente, e dentro do prazo certo, nos
nossos livros e registros em conformidade com
os princípios contábeis normalmente aceitos e
com as normas contábeis corporativas.

Todo contrato celebrado entre o Grupo
GLOBALWEB CORP e Terceiros deverá ser
realizado através do modelo padrão
disponibilizado
pelo
Departamento
Jurídico, caso o fornecedor não aceite o
modelo as minutas devem conter, no
mínimo:
a) Descritivo detalhado dos serviços
a serem prestados pelo Terceiro. Qualquer
alteração
contratual
deverá
ser
formalizada por escrito em aditivos
contratuais.
b) Indicação detalhada de quem
serão os colaboradores do Terceiro que
poderão agir em nome do Grupo
GLOBALWEB CORP.
c)
Detalhamento
sobre
a
remuneração a ser paga para o Terceiro,
bem como a forma de pagamento.
d) Possibilidade
subcontratação.

ou

não

de

e) Duração do contrato.
Caso a contratação seja imprescindível
para os negócios do Grupo GLOBALWEB
CORP e não haja a possibilidade de celebrar
um contrato escrito, a Companhia deverá
procurar meios para garantir que a
contratação seja devidamente formalizada

e cumpra os procedimentos internos de
aprovação.
5.1 Subcontratação.
A subcontratação só será admitida
quando houver previsão expressa no
contrato celebrado com o Terceiro que a
autorize, mediante aprovação prévia por
parte da Alta Direção do Grupo
GLOBALWEB CORP.
Nesta hipótese, será facultado ao
Grupo GLOBALWEB CORP realizar os
procedimentos descritos nas fases de
verificação básica e, se considerar
necessária, verificação complementar no
Terceiros subcontratado.
As subcontratações deverão estar
sujeitas às seguintes normas:
a) O subcontratado deverá
subscrever
a
esta
Política,
comprometendo-se
a
cumpri-la
integralmente por meio da assinatura de
uma declaração de conformidade;
b) Os princípios, valores e padrões
de integridade do Grupo GLOBALWEB
CORP, dispostos em seu Código de Ética e
Conduta de Negócios, deverão ser seguidos
e respeitados pelo subcontratado durante
toda a vigência da subcontratação;
c) Nos termos da declaração de
conformidade, o Terceiro também se
tornará responsável, durante toda a
vigência
da
subcontratação,
pelo
monitoramento do subcontratado quanto
ao cumprimento dos princípios, valores e
padrões de integridade do Grupo
GLOBALWEB CORP; e
d) O Terceiro deverá documentar
todos os serviços e fornecimentos de
produtos do subcontratado, certificandose que estejam de acordo com o objeto do
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contrato celebrado. Esta documentação
deverá estar à disposição o Grupo
GLOBALWEB
CORP
sempre
que
requisitada.
O Departamento Jurídico deverá ser
consultado caso haja dúvida sobre a
validade de uma subcontratação.
5.2 Cláusula Anticorrupção.
Em todo contrato celebrado com
Terceiros, sem exceção, deverá conter
cláusula anticorrupção. No Anexo III desta
Política encontra-se o modelo de cláusula
anticorrupção do Grupo GLOBALWEB
CORP. Somente mediante o consentimento
expresso do Departamento de Compliance
será autorizada a alteração, modificação ou
adaptação da cláusula anticorrupção.
5.3 Remuneração.
A remuneração a ser paga para o
Terceiro e a forma de pagamento deverão
estar detalhadas no contrato celebrado. No
caso de prestação de serviços, o Terceiro
deverá detalhar os serviços prestados
mediante apresentação de comprovantes
de prestação de serviços.
Qualquer alteração acerca da
remuneração ou da forma de pagamento
deverá
ser
formalizada
mediante
celebração de aditivo contratual, validado
junto ao Departamento Jurídico e ao
departamento solicitante do serviço ou
produto.
Pagamentos a Terceiros deverão ser feitos
apenas mediante transferência bancária
em conta especificada no contrato
celebrado. É proibido efetuar pagamentos
para contas anônimas ou cuja titularidade
não pertença ao próprio Terceiro.

O
Compliance
deverá
ser
imediatamente informado no caso de
descumprimento das disposições acima.

6. RELACIONAMENTOS ESPECÍFICOS
6.1 Contratação de Terceiros para
obtenção de licenças, autorizações,
permissões e certidões.
A contratação de Terceiros para a
prestação de serviços visando a obtenção
de licenças, autorizações, permissões e
certidões junto ao Poder Público deve ser
excepcional. Caso seja imprescindível, a
contratação do Terceiro deverá ser
aprovada
pelo
Departamento
de
Compliance, o qual irá submeter os
Terceiros aos procedimentos de verificação
básica e complementar estabelecidos
nesta Política.
Caso Colaboradores ou Terceiros
recebam propostas, solicitações ou
promessas de Vantagens Indevidas por
parte de Agentes Públicos para a emissão
de licenças, autorizações, permissões,
certidões ou outros serviços que envolvam
a Administração Pública, o Compliance
deverá ser imediatamente comunicado
antes de qualquer novo contato com o
Agente Público.
Em caso de dúvidas, o Compliance
deverá ser consultado.
6.2 Contratação de ex-Agentes Públicos.
A contratação de ex-Agentes
Públicos é permitida, desde que tenham
respeitado o eventual período de
quarentena e não representem potencial
conflito de interesses para o Grupo
GLOBALWEB CORP. Para dúvidas sobre
temas relacionados a conflitos de
interesses, deverá ser observado o
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estabelece o item 5. (Conflito de
Interesses) do Código de Ética e Conduta
de Negócios do Grupo GLOBALWEB CORP.
É vedada, para qualquer fim, a
contratação de indivíduos indicados por
Agentes Públicos e não submetidos ao
procedimento de contratação do Grupo
GLOBALWEB CORP.
O Compliance deverá ser envolvido
para ciência e eventual manifestação em
todas as contratações de ex-Agentes
Públicos. Devem ser aplicados os mesmos
procedimentos de verificação básica e
complementar de Terceiros ao ex-Agente
Público.
Caso a contratação se concretize, o
ex-Agente Público não deverá:
a) Utilizar-se dos contatos obtidos
quando de sua atuação junto à
Administração
Pública
na
prestação de serviço ao Grupo
GLOBALWEB CORP.
b) Utilizar-se do acesso a informações
privilegiadas para dar, oferecer ou
prometer Vantagem Indevida a
Agentes Públicos em benefício ou
no
interesse
do
Grupo
GLOBALWEB CORP.
c) Intervir de maneira indevida em
órgãos da Administração Pública
que tenha ocupado cargo ou
emprego, ou com os quais tenha
estabelecido relacionamento em
razão do cargo ou emprego, em
benefício ou no interesse do Grupo
GLOBALWEB CORP.
7. MONITORAMENTO DE TERCEIROS
O Compliance será responsável por
realizar o monitoramento de Terceiros que
se enquadrem no item 4.2 desta Política,
com vistas a avaliar o cumprimento dos

termos e condições do contrato celebrado
com o Grupo GLOBALWEB CORP; dos
princípios, valores e padrões de
integridade contidos no Código de Ética e
Conduta
de
Negócio
do
Grupo
GLOBALWEB CORP; e das leis e
regulamentos aplicáveis, durante toda a
vigência do contrato.
Na hipótese de violações ou
irregularidades praticadas pelo Terceiro, o
Departamento Jurídico e o Compliance
deverão ser prontamente informados para
adotarem as providências cabíveis.
A Avaliação Prévia de Terceiros,
parte
integrante
das
verificações
complementares, deverá ser renovado
pelo Departamento de Compliance a cada
ano para os Terceiros que preenchem os
requisitos dispostos no item 5.2 desta
Política.

7.1 Lista de Terceiros.
O Grupo GLOBALWEB CORP
manterá uma lista contendo informações
acerca dos contratos celebrados com
Terceiros. Esta lista deverá indicar ao
menos a data de assinatura e de vigência
do
contrato,
o
Terceiro
contratante/contratado, o setor solicitante
do serviço ou produto, o nome/razão social
do Terceiro e o objeto do contrato.
A elaboração desta lista tem como
objetivo garantir que o Compliance tenha
controle sobre quais Terceiros preenchem
os requisitos do item 5.2 da Política;
quando deverá realizar novas verificações
básicas ou renovar a Avaliação Prévia de
Terceiros; e os treinamentos conduzidos.
Compete aos demais integrantes
do Grupo GLOBALWEB CORP fornecer as
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informações necessárias para que esta lista
seja mantida atualizada, em especial o
Departamento Jurídico.
8. CANAL DE DENÚNCIA
O Grupo GLOBALWEB CORP
incentiva seus Colaboradores e Terceiros a
reportar ao Canal de Denúncia quaisquer
condutas contrárias a essa Política.
O Canal de Denúncia poderá ser acessado
nas seguintes plataformas:
• wwwglobalweb/compliance.com.br
_____________________________________
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO DA GLOBALWEB
Globalweb Corp. garante que todas as suas
atividades comerciais cumprem com a
legislação aplicável, principalmente com a
atual Lei Anticorrupção Brasileira (12.846/13),
assim como, e orientada pelas diretrizes
internacionais anticorrupção, como FCPA
(Foreign Corrupt Practices Act) e a UKBA (UK
Bribery Act).
A Globalweb Data Services
Corp espera o mesmo compromisso e
cooperação efetiva com a política
anticorrupção no setor público e privado por
parte de todos os parceiros, fornecedores,
clientes e funcionários.
APLICAÇÃO DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

Nenhum Colaborador ou Parceiro de Negócios
da Globalweb Data Services Corp, ou qualquer
terceiro atuando em nome da Globalweb Data
Services Corp deverá efetuar, prometer,
fornecer, oferecer ou autorizar qualquer
pagamento de suborno, presentes ou
Qualquer Coisa de valor, direta ou
indiretamente, a qualquer Autoridade pública
ou empregado de qualquer governo
municipal, estadual, regional, federal ou
entidade ou agência de propriedade ou
controlada pelo Governo, as- sim como, a uma
pessoa jurídica ou pessoa física (setor
privado), para garantir alguma vantagem
imprópria.
Está proibição se aplica quer ou não sejam
utilizados recursos da Globalweb Data
Services Corp para a oferta de suborno,
pagamento ou fornecimento de qualquer
coisa de valor e seja ou não a coisa de valor
oferecida ou fornecida, direta ou
indiretamente, através de um terceiro (tais
como agentes, consultores, representantes de
vendas, distribuidores, revendedores e
subcontratados).
Para garantir a conformidade com a legislação
e a Política Anticorrupção da Globalweb Data
Services Corp, as seguintes regras e instruções
foram estabelecidas para todos os
Colaboradores e Parceiros de Negócios da
Globalweb Data Services Corp:

A presente Política se aplica a todos os
funcionários, altos executivos e membros do
Conselho de Administração da Globalweb
Data Services Corp (definidos aqui como
“Colaboradores”) e todos os agentes,
consultores, distribuidores, revendedores e
outros representantes (definidos aqui como
“Parceiros de Negócio”).

•
Pagamentos ou presentes ou
Qualquer Coisa de valor não podem ser
prometidos, ofereci- dos, efetuados ou
fornecidos a funcionários públicos ou pessoa
jurídica ou pessoa física (setor privado) por
parte de um Colaborador ou Parceiro de
Negócios da Globalweb Data Services Corp,
seja direta ou indiretamente (incluindo
através de um terceiro);

DECLARAÇÃO DE APOIO À POLÍTICA
ANTICORRUPÇÃO

•
Hospitalidade como pagamento de
refeições, entretenimento e outras cortesias
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sociais normais só poderá ser concedida para
o benefício das Autoridades Públicas se for
aprovada por altos executivos da Globalweb
Data Services Corp;
•
Um presente pode ser concedido a
uma autoridade pública somente se for um
presente promocional de valor modesto (até
R$ 100 reais). Geralmente, esses presentes
têm a logo- marca da Globalweb Data Services
Corp ou uma logomarca de um Parceiro de
Negócios;
Doações e/ou contribuição a instituições de
caridade, programas sociais ou a partidos
políticos não podem ser usadas para
influenciar nas decisões de negócios de um
cliente ou em outras ações de uma autoridade
pública.
As doações para programas sociais e partidos
políticos só podem ser feitas com a
autorização da Alta Direção e em contas
oficialmente registradas.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A Globalweb Data Services Corp
reserva-se o direito de começar uma
investigação interna baseada nas informações
sobre uma suposta corrupção envolvendo as
autoridades da aplicação das leis envolvendo
quaisquer autoridades no Brasil ou em outros
países se for necessário.

Todos os Colaboradores ou Parceiros
de Negócios são responsáveis pelo
cumprimento dos requisitos da presente
Política e de outros documentos destinados à
implantação dela.
O descumprimento desta Política será
motivo de ações disciplinares e, inclusive, a
demissão ou rescisão contratual. Além disso, o
indivíduo que viole as leis anticorrupção pode
ser multado ou preso como resultado de
processo criminal.

As doações de caridade só podem ser feitas
para os fundos de caridade registrados.

Ressaltamos ainda, o risco de imagem,
perda de confiança de investidores, multas
milionárias e intervenções governamentais.

As decisões comerciais da Globalweb Data
Services Corp e de seus parceiros devem ser
pautadas pela integridade, transparência e
objetividade, sem influência de presentes ou
favores.

O controle da conformidade com a
política Anticorrupção será garantido por
todos da Alta Administração da Globalweb
Data Services Corp.

Ressaltamos ainda a proibição por corrupção
passiva, ou seja, o recebimento indevido de
algo de valor. Os funcionários e terceiros que
prestam serviços para ou em nome da
Globalweb Data Services Corp não devem
aceitar, receber ou concordar em aceitar
qualquer coisa de Valor.

Contamos com você para
disseminar uma cultura Ética e de
Integridade em nossos negócios!!!

GlobalWeb Corp.
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA
POLÍTICA
Confirmo o recebimento da cópia da
Política de Relacionamento com Terceiros.
Declaro, ainda, ciência da minha
responsabilidade pessoal por conhecer,
entender e seguir os padrões de conduta
indicados na Política de Relacionamento de
Terceiros do GRUPO GLOBALWEB CORP.
Nome:____________________________
CPF nº: ___________________________
Local e data:_______________________
Assinatura:________________________

ANEXO II
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE
TERCEIROS
O Presente questionário
tem como objetivo proporcionar um
conhecimento mais profundo e preciso
sobre os Terceiros (1) com os quais o Grupo
Globalweb Corp interage ou poder a vir
interagir no futuro. Assim, solicitamos que
responda as questões de forma clara,
detalhada e completa. Uma vez que as
informações fornecidas forem revisadas e
aprovadas, o Terceiro estará apto para
realizar
negócios
com
o
Grupo
GLOBALWEB CORP.
A) IDENTIFICAÇÃO
1. Razão social:
Resposta.

2. CPF/CNPJ:
Resposta:
3. Nome anterior (se houver):
Resposta:
4. Endereço/Logradouro:
Resposta:
B) PERFIL DO TERCEIRO/PARCEIRO DE
NEGÓCIOS
5. Tipo societário (Limitada / Sociedade
anônima aberta (incluir número de
registro CVM) / Sociedade anônima
fechada / outros (favor mencionar):
Resposta:
6. Para a execução do contrato com o
Grupo GLOBALWEB CORP. haverá algum
tipo de interação com Agentes Públicos
(2):
Resposta:
7. Informar se algum sócio, acionista,
diretor, administrador, conselheiros ou
colaborador do Terceiro já foi empregado
ou possui vínculo familiar (3) com algum
colaborador da Grupo GLOBALWEB CORP
da Grupo GLOBALWEB CORP.
Resposta:
8. Utiliza subcontratados para a prestação
de serviços ou fornecimento de produtos
objeto da contratação?
Em caso afirmativo, favor fornecer
informações: Nome/Razão Social;
endereço completo; CPF/CNPJ; atividades
a serem desempenhadas pelo
subcontratado.
Resposta:
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9. Indique o nome/razão social e, quando
houver, a participação no capital social
dos sócios, acionistas, conselheiros e
diretores do Terceiro.
Resposta:
10. Informe as controladas e coligadas do
Terceiro, incluindo razão social e CNPJ.
Resposta:
C) AVALIAÇÃO DE COMPLIANCE
11. Algum colaborador, subcontratado
que atue em nome do Terceiro, sócio /
acionista ou seus familiares (3) ocupa ou já
ocupou cargo público?
Em caso afirmativo, favor fornecer
informações: Nome Completo; Órgão
Público com o qual possui ou possuía
vínculo; cargo/emprego ocupado; e breve
descrição das funções e atribuições.
Resposta:
12. Algum Agente Público ou familiar de
Agente Público receberá qualquer parcela
da remuneração a ser paga pela Grupo
GLOBALWEB CORP em decorrência da
contratação?
Em caso afirmativo, favor fornecer
informações detalhadas sobre o Agente
Público ou familiar de Agente Público,
incluindo: Nome completo; Órgão Público
com o qual possui vínculo; cargo /
emprego ocupado; valor e justificativa da
remuneração.
Resposta:
13. O Terceiro ou alguma de suas
controladoras, controladas, coligadas ou
consorciadas já foi investigado ou
processado pela prática de fraude,
suborno, lavagem de dinheiro ou
corrupção no Brasil ou no exterior?

Caso afirmativo, favor fornecer
informações detalhadas sobre os fatos;
número do processo, se aplicável; e
decisões publicadas, se aplicável.
Resposta:
14. Algum integrante da alta
administração ou sócio / acionista do
Terceiro já foi investigado ou processado
pela prática de fraude, suborno, lavagem
de dinheiro ou corrupção?
Em caso afirmativo, favor fornecer
informações detalhadas sobre o(s)
indivíduo(s), incluindo: Nome completo;
breve descrição dos fatos; número do
processo, se aplicável; e decisões
publicadas, se aplicável.
Resposta:
15. O Terceiro possui Programa de
Compliance?
Em caso afirmativo, favor fornecer
detalhes sobre o funcionamento do
Programa de Compliance e apresentar
documentação que comprove a sua
existência.
Resposta:
16. O Terceiro possui um Código de Ética
e/ou Conduta com disposições acerca do
padrão de integridade esperado de seus
colaboradores e terceiros?
Em caso afirmativo, favor fornecer uma
cópia do documento.
Resposta:
17. O Terceiro possui canal de denúncias
com acesso irrestrito para o público
interno e externo, para reportar violações
às normas e políticas de Compliance?
Caso afirmativo, favor informar as formas
de acesso ao canal de denúncia.
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Resposta:
18. É prática do Terceiro incluir cláusula
anticorrupção nos contratos que for
celebrar?
Resposta:
19. O Terceiro leva ao conhecimento de
subcontratados, clientes e parceiros
comerciais o seu Programa de
Compliance? (caso possua)
Resposta:
20. Indicar quais as políticas abaixo o
Terceiro adota, em caso possua alguma,
anexar o(s) respectivo(s) documento(s):
( ) Política anticorrupção
( ) Política de presentes, hospedagem,
entretenimento, viagens e despesas
( ) Política de doações e patrocínios
( ) Política de prevenção à lavagem de
dinheiro
( ) Política de combate ao trabalho
escravo
( ) Política de combate ao trabalho
infantil
( ) Política de Sustentabilidade e Meio
Ambiente
( ) Política de combate ao terrorismo e
ao contrabando
( ) Política de DUE DILIGENCE

Caso afirmativo, favor detalhar quais as
ações.
Resposta:
22. O Terceiro tem designado (DPO)
responsável pela implementação e
fiscalização da LGPD?
Caso afirmativo, favor informar nome,
cago/função, contato.
Resposta:
Agradecemos pelas informações
fornecidas por meio do presente
Questionário, que auxiliará nos nossos
procedimentos de prevenção e combate à
corrupção e a manutenção das boas
práticas de negócios do GRUPO
GLOBALWEB CORP.
Declaro que, até onde tenho
conhecimento, as informações fornecidas
neste questionário são verdadeiras,
completas e atualizadas. Comprometo-me,
ainda, a informar ao Grupo GLOBALWEB
CORP. sobre quaisquer alterações das
informações aqui fornecidas durante todo
o período de vigência do contrato.
Local e data: ______________________
Nome completo:___________________
CPF nº___________________________
Cargo: ___________________________
Assinatura:________________________

( ) Outras políticas: _______________
D) SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
(LGPD)
21. O Terceiro possui ações desenvolvidas
para cumprir a Lei Geral de Proteção de
Dados – LGPD?
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(1) Pelo termo “Terceiro(s)” compreende-se todos os
representantes, prestadores de serviços (consultores,
despachantes, intermediários, grupos de mídia , etc.),
empregados terceirizados ou quaisquer outras pessoas
físicas ou jurídicas que atuem em benefício do Grupo
GLOBALWEB CORP ou possam ser compreendidos como
colaboradores desta, especialmente no relacionamento
com Agentes Públicos. Os representantes de associações
setoriais, entidades de classe e sindicatos também serão
considerados terceiros.
(2) Pelo termo “Agente Público” compreende-se qualquer
funcionário público, agente político, servidor público e
empregado público, pertencente à Administração Pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios.
(3) Para os fins deste Questionário, o vínculo familiar deve
se estender a parentes de 1º a 4º grau, limitando-se aos
descendentes e ascendentes em linha direta (pais, avós,
bisavós, filhos, netos, bisnetos), irmãos (sanguíneos ou por
adoção), sobrinhos, tios, primos, sogro(a), cônjuges,
companheiro(a), enteados(as) e cunhados(as).

ANEXO III
MODELOS DE CLÁUSULAS ANTICORRUPÇÃO
1. As partes contratantes se obrigam a
cumprir os termos do presente contrato.
1.1 A Contratada, por si ou por seus
acionistas, diretores, administradores,
empregados e agentes, em conjunto
denominadas “Partes”, declara estar
ciente dos termos do Código de Ética e
Conduta de Negócios e Integridade e
Política Anticorrupção da Contratante,
comprometendo-se a cumpri-los
integralmente. Tanto o Código quanto a
Política são partes integrantes deste
contrato e estão em anexo.
1.2 A Contratada, por si ou pelas Partes
Correlatas, declara estar ciente dos
termos da legislação nacional
anticorrupção, sobretudo da Lei nº
12.846/2013, da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8429/92), da Lei de
Licitações (8666/1993) e da legislação
internacional anticorrupção, inclusive do
Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) e
do Bribery Act 2010 do Reino Unido

(“UKBA”), em conjunto denominadas
“Legislação Anticorrupção”,
comprometendo-se a cumpri-las
integralmente.
1.3 A Contratada, por si ou pelas Partes
Correlatas, se compromete a apresentar
declaração semestral de que não está
envolvida em nenhuma investigação de
qualquer autoridade nacional ou
estrangeira sobre a prática de atos que
violem a Legislação Anticorrupção ou
outras práticas que violem o Código de
Ética e Conduta de Negócio da
Contratante ou que possam afetar a
reputação da Contratante e que tenham
sido atribuídas à Contratada ou às Partes
Correlatas.
1.3.1 A Contratada se compromete a
informar imediatamente a Contratante
caso tome ciência de qualquer
investigação de qualquer autoridade
brasileira ou estrangeira sobre a prática de
atos que violem a Legislação
Anticorrupção ou outras práticas que
violem o Código de Ética e Conduta de
Negócio da Contratante ou que possam
afetar a reputação da Contratante e que
tenham sido atribuídas à Contratada ou às
Partes Correlatas.
1.4 A Contratada, por si ou pelas Partes
Correlatas, se compromete a (i) não
oferecer, prometer ou pagar, direta ou
indiretamente, ou autorizar que seja
oferecido, prometido ou pago, qualquer
vantagem indevida de valor a agente
público, ou a qualquer outra pessoa,
especialmente se parte dessa vantagem
indevida for oferecida, prometida ou paga
a agente público ou a terceiro a ele
relacionado com o propósito de (a)
influenciar qualquer ato ou decisão do
referido agente público no exercício de
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sua função pública, (b) induzir referido
agente público a executar ação ou
omissão que caracterize violação de ato
de ofício relacionado ao exercício de sua
função pública, (c) induzir referido agente
a usar de sua influência com qualquer
entidade da Administração Pública para
obter qualquer ação ou omissão, (d)
influenciar de qualquer maneira o agente
público a auxiliar a Contratante na
obtenção ou retenção de negócios ou
benefícios indevidos no decorrer de
negócios; e (ii) não violar a Legislação
Anticorrupção.
1.5 A Contratante poderá, a qualquer
momento, solicitar (e, caso necessário,
auditar) informações e documentos
originais da Contratada com relação aos
serviços prestados para a Contratante
durante a vigência do contrato e até 5
(cinco) anos após o término da vigência
contratual.
1.6 A Contratante poderá suspender o
contrato por prazo indeterminado, para
fins de apuração dos fatos, caso tome
ciência de possível ocorrência da prática
de atos que violem a Legislação
Anticorrupção ou o Código de Ética e
Conduta de Negócio da Contratante ou
que possam afetar a reputação da
Contratante e que tenham sido atribuídas
à Contratada ou às Partes Correlatas.
1.6.1 Durante o período de suspensão, a
Contratante suspenderá o pagamento de
qualquer valor eventualmente devido à
Contratada, ainda que proveniente de
prestação de serviços anterior à data da
suspensão;
1.6.2 A suspensão será formalizada por
meio de comunicação à Contratada e terá
eficácia imediata; e

1.6.3 Durante o período da suspensão, a
Contratada se compromete a cooperar
com qualquer investigação interna
conduzida pela Contratante sobre os
temas abordados nesta Cláusula, inclusive
facultando acesso aos seus colaboradores
para eventual entrevista.
1.7 A Contratante poderá rescindir o
contrato por justa causa,
independentemente de aviso prévio, nas
seguintes circunstâncias:
1.7.1 Violação pela Contratada ou por
suas Partes Correlatas, de qualquer das
obrigações previstas nas cláusulas 1.1, 1.2
e 1.4;
1.7.2 Caso, após a condução de uma
investigação interna pela Contratante, seja
identificado, ou se existirem indícios, que
a Contratada violou alguma das previsões
anticorrupção deste Contrato;
1.7.3 Oferecimento de denúncia contra
Partes Correlatas da Contratada pela
prática de atos que violem a Legislação
Anticorrupção ou outras práticas que
violem o Código de Ética e Conduta de
Negócios da Contratante ou que possam
afetar a reputação da Contratante e que
tenham sido atribuídas à Contratada;
1.7.4 Celebração de acordo de
colaboração premiada, delação premiada
ou outro instrumento de negociação com
autoridades que envolva a confissão de
pessoas físicas que sejam Partes
Correlatas ou ligadas a estas da
Contratada, que tratem de atos que
violem a Legislação Anticorrupção ou
outras práticas que violem Código de Ética
e Conduta de Negócio da Contratante ou
que possam afetar a reputação da
Contratante;
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1.7.5 Celebração de acordo de leniência
(ou similar) pela Contratada pela prática
de atos que violem a Legislação
Anticorrupção ou outras práticas que
violem Código de Ética e Conduta de
Negócio da Contratante ou que possam
afetar a reputação da Contratante; e
1.7.6 Instauração de processo
administrativo contra a Contratada ou
contrapartes Correlatas pela prática de
atos que violem a Legislação
Anticorrupção ou outras práticas que
violem o Código de Ética e Conduta de
Negócio da Contratante ou que possam
afetar a reputação da Contratante.

1.9 A Contratada é a única responsável por
qualquer violação desta Cláusula
Anticorrupção devendo indenizar,
defender ou manter ilesa a Contratante de
qualquer perda, custo, prejuízo ou
responsabilização decorrentes da violação.
1.9.1. Para fins de indenização por dano
decorrente da violação desta Cláusula
Anticorrupção, não se aplica a limitação de
responsabilidade prevista neste Contrato.

GlobalWeb Corp.

1.8 A Contratada se compromete a
comunicar imediatamente a Contratante,
por escrito, caso tome conhecimento da
violação de quaisquer das previsões
indicadas nesta Cláusula Anticorrupção ou
que possam afetar a reputação da
Contratante e que tenham sido atribuídas
à Contratada ou às Partes Correlatas.

63

4 - Resposta enviada ao TCU

64

65

66

67

I

1 111111

.

~ •,~

fl lJ /:!/l.,!lt.€1:J 'i l ll J l / ,I ,' .

a
 

A·

{!/

r





U 000646 0784]4

j

%UDVtOLDGHMXQKRGH

(;&(/(17,66,02 6(1+25 '28725 /8&$6 52&+$ )857$'2
68%352&85$'25*(5$/ '2 0,1,67e5,2 3Ò%/,&2 -8172 $2
75,%81$/'(&217$6'$81,2 037&8

5HIHUrQFLD (VFODUHFLPHQWRV SHUWLQHQWHV j 1RWtFLDV GH UHSUHVHQWDomR YHLFXODGDV
SHODLPSUHQVDQDFLRQDO HQWUHJDGHGRFXPHQWRV

*/2%$/:(% 2876285&,1*'2%5$6,//7'$ HPSUHVD
SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR VLWXDGD $YHQLGD <RMLUR 7DNDRND Q 
&RQMXQWR   DQGDU 6KRSSLQJ 6HUYLFH $OSKDYLOOH 6DQWDQD GH 3DUQUXED63
&(3  LQVFULWD QR &13-0) VRE Q  YHP
UHVSHLWRVDPHQWH j GLJQD SUHVHQoD GH 9RVVD ([FHOrQFLD HP YLUWXGH GD 7HOH

5HXQLmR DJHQGDGDSDUD R GLDjV  KRUDV SDUD DSUHVHQWDomR GRV
HVFODUHFLPHQWRV SHUWLQHQWHV DV QRWtFLDV YHLFXODGDV SHOD LPSUHQVD DILUPDQGR TXH
VXSRVWDPHQWH D *OREDOZHE WHYH IDYRUHFLPHQWR LQGHYLGR SHOR *RYHUQR%ROVRQDUR
HVSHFLDOPHQWH DV GLYXOJDGDV SHOR 82/ H -251$/ 1$&,21$/ GR *UXSR
*/2%2 9HP UHVSHLWRVDPHQWH QHVWD RSRUWXQLGDGH DSUHVHQWDU RV GRFXPHQWRV
DQH[RV DFHUFD GRV SURFHVVRV OLFLWDWyULRV UHDOL]DGRV SHOR *RYHUQR )HGHUDO QR

SHUtRGR GR *RYHUQR %ROVRQDUR TXH D */2%$/:(% VH VDJURX YHQFHGRUD
FLWDGRV QDV UHIHULGDV PDWpULDV MRUQDOtVWLFDV EHP FRPR RV FRQWUDWRV
UHQRYDGRV DGLWLYRV QRPHVPRSHUtRGRTXHVHUmRREMHWRGDUHXQLmR
$EDL[R FRPR LQIRUPDomR DGLFLRQDO DSUHVHQWDPRV XPD WDEHOD FRP RV YDORUHV Mi
IDWXUDGRV KLVWRULFDPHQWHHPFDGDFRQWUDWRGHVGHDSULPHLUDDVVLQDWXUDRQ~PHURGH
PHVHVTXHDLQGDIDOWDP SDUDVHUHPIDWXUDGRV HRYDORUWRWDOGR IDWXUDPHQWR IXWXUR



:r l

EJEIB"1'1B

São Paulo I Rio de Janeiro I Brasília
f: +55 11 4003 910 1 1 globalwebcorp.com.br

68



/,f' ~



 ā
·'

1/.

'

'

I



WRPDQGRVH FRPR EDVH DV SDUFHODV GH IDWXUDPHQWR PHQVDO HPLWLGDV QRV  FLPRV
PHVHV

Cliente

'

1





V I At 1 · O ta d
or ua
1
e
Contrato
, Inicio

,

ā ā dFaturado
Média
  U errn!no
J últimos
vlgencia

O t d
Renovaçao

Valor Faturado

Meses a
,
Faturar

A Faturar
{Estimado)

meses
5  

!  5   5 BaBB B BB 'E B"6`B
$16
-LRV
"B  BBBBB
a/aaaB
5V  0210112011: L LLLL7 RRLOZL L ,
,1)5$(52ā
5 
i&-
 -  - - ,1-· -&OËÐ
5  a

iifº- - -Ò
j __ -·· T 5 
_ "',! __ 1 - ·-1-·
- -- .. - • --- - --.
,
:
$1$&
,56  1 

 L 56  56 a>B BB...!Z_._B,,/aaB
BR L};aLLL> LrÒ
; L     "B
_li§_
 a`-aaB
5(&(,7$ )('(5$/ , 5  i      5  5 O%BLaB BBBB BOBB-,B a aa  a
~~-:::··_- _--· :~-: _R~ Va i8io212õ20-- 
ā 1 2?f "aBB5a B a a BBM BBB" a,- BOa`____ J_>B56 aBaaa B
$1((/
56  
ā  5  5   
  5 
7(/(%5È6   ā5V - ÐBOOaBBB  _:___ BB 3 "a aI Baaaa
Baaa,aa  M@ M-aa L aa 
J PH~~
___ ·- _ 56     ā B56  LB 56Ba  ā  L 5 B
BB B
68'(&2
56  ā
 56
 5  L
 5 
aa3aBB BB ā5BIRLLM La>a"O&-O  ` MWB> ËBR LRL5I Ba B"RI5BÒB   Ba `a>Baa aa
%$1&2&(175$/ 56  
 56
ā56 
 56 

%1'(6


 a

)aRaB 

5I


 ā





 UQVaaaRMa

M, O ^aaāa a aa

56

f1

0

LLV

aa

$QH[RV
 2ItFLRRULJLQDOHQFDPLQKDGRSRUHPDLOQRGLD
 1RWDGH&RPSOLDQFHGD*OREDOZHE
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ 653  %$&(1 0LQLVWpULRGD(FRQRPLD
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ )1'( 0LQLVWpULRGD(GXFDomR
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ 6HFUHWDULD([HFXWLYD0LQLVWpULRGD(GXFDomR
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ  7(/(%5$6 0LQLVWpULRGDV&RPXQLFDo}HV
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ $1((/ 0LQLVWpULRGDV0LQDVH(QHUJLD
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ $1$& 3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ$160LQLVWpULRGD6D~GH
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ$17$4 3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD FRQWUDWR
HQFHUUDGR 
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ$130LQLVWpULRGDV0LQDVH(QHUJLD
F RQWUDWRHQFHUUDGR 
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ ,3+$10LQLVWpULRGD&XOWXUD
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ%1'(60LQLVWpULRGD(FRQRPLD
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ 6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDO0LQLVWpULRGD
)D]HQGD
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ 68'(&20LQLVWpULRGD,QWHJUDomR1DFLRQDO

JP

f[

São Paulo I Rio de Janeiro I Brasília
I+55 11400391011 globalwebcorp.com.br

69

 

!//f/1{J,!lf1'1/ft~:l} ):
; _; 'l/Jfll , -'ri 1/

..

l/lfl'l

·D'     

•

·C1:-iglobalweb

, ' , .-

 3UHJmR(OHWU{QLFRQ/$/, 6('( ,1)5$(52 0LQLVWpa
,QIUDHVWUXWXUD
 3UHJmR(OHWU{QLFRQ 653  ,1(3 0LQLVWpULRGD(GXFDomR



&RUGLDOPHQWH

3('52/8,= 21'213,1+(,52
*/2%$/:(%28762 5&,1*'2%5$6,//7'$

2EV'RFXPHQWDomRFRPQXPHUDomRGH DWp

EJElil"1El;

&10 Paulo \ Rio de Janeiro 1 8rasíl1éJ
I +~5 11 4003910 1 \ globalwcbcorp.com.br

70

0003

5 - Resposta publicada no site:
Material, endereço etc.

• A Globalweb prontamente publicou em seu site uma nota de esclarecimento a
cerca de todos os fatos. Em seguida segue o texto completo. O endereço é:
• https://www.globalweb.com.br/nota-de-esclarecimento
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5 - Resposta publicada no site:
Material, endereço etc.
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1. Missão, valores e princípios
da Globalweb Corp
Construir soluções simples, inteligentes
e funcionais em produtos e serviços,
fornecendo nossa competência e experiência
para os clientes alcançarem seus resultados
de negócio.

VALORES E PRINCÍPIOS
1. Uma equipe motivada e que aprende
constantemente é imbatível;
2. Acreditamos em liderança e gestão, pois
é isso que constrói sonhos, atrai e mantém
talentos, traz resultados e cria vantagem
competitiva;

10. Agir com ética e integridade traz
resultados financeiros, constrói reputação e
marca.

2. O que esperamos de você
Que aja sempre de acordo com o nosso
Código de Ética e Conduta de Negócios e
atue sob os quatro princípios essenciais que
compõem nosso Código:
INTEGRIDADE: seja honesto em todas as
suas atividades.
RESPEITO: respeito mútuo, tratando a todos
com dignidade e justiça.
RESPONSABILIDADE: seja responsável por
todos os seus atos e honre todos os seus
compromissos.

3. O cliente é o nosso foco da mesma forma
que trabalhamos para sempre estarmos no
foco dos clientes;
Para mais informações
COMPROMISSO COM A SOCIEDADE:
11 3320.3500 – 61 3426.3200
conduza as suas atividades profissionais
4. Disciplina é fundamental para o bom
atendimento@globalweb.com.br
como cidadão responsável, de acordo com
funcionamento da organização;
as leis e regulamentos vigentes em todos os
etica.compliance@globalweb.com.br
países nos quais operamos.
5. Lucratividade garante o presente e o
futuro da empresa, atrai investidores, talentos
www.globalwebcorp.com.br
Apesar do Código não cobrir todas as
e as melhores oportunidades;
situações possíveis, ele fornece orientações
gerais. Se você tiver dúvidas sobre como agir
6. O processo decisório pode ser
em uma determinada situação profissional,
compartilhado, mas a responsabilidade de
consulte o Código e, o que é mais
decidir é do gestor;
importante, busque orientação junto ao seu
gestor ou à área de Recursos Humanos.
7. A gestão e motivação das pessoas e
Se tiver dúvidas, pergunte!
equipes são funções indelegáveis do gestor;
8. Cada pessoa deve agir como um exemplo
a ser seguido pelos demais;
9. Saber gastar é tão importante quanto
ganhar. Gerenciar custos e despesas com
austeridade e seriedade é crucial para o
sucesso dos negócios;

3. Aplicação do Código de
Conduta
O Código aplica-se a todos os colaboradores
da Globalweb Corp.e terceiros que a
representam, inclusive consultores, agentes,

73

