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1. OBJETIVO
O objetivo dessa Política é prevenir o conflito de interesses e estabelecer diretrizes a serem seguidas e respeitadas,
e tem ainda como finalidade estar próximo e cuidar bem de todos, sempre prezando pelos valores da empresa, que
são: eficiência, ética, inovação e visão de longo prazo.
2. ABRANGÊNCIA
Esta Política possui caráter corporativo e aplica-se à toda companhia.
3. REFERÊNCIAS
•
•
•
•

Código de Ética e Conduta da RD;
Lei 12.813 de 16 de maio de 2013 e demais legislações pertinentes;
ABNT NBR ISSO 9000: 2015 – Sistemas de Gestão de Qualidade;
Cultura RD.

4. DEFINIÇÕES
A Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, define assim o conflito de interesses: “a situação gerada pelo confronto
entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira
imprópria, o desempenho da função pública”.
Um conflito pode ser:
•

Real - quando existe de fato um claro conflito de interesse.
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Potencial – quando existe uma situação que pode evoluir e se tornar um conflito de interesse real no futuro.
Aparente/Percebido - quando uma situação mostra que o funcionário deveria agir no melhor interesse da
empresa, e não agiu com honestidade ou integridade no cumprimento de sua obrigação.

5. DIRETRIZES
O funcionário da RD age de acordo com a Cultura RD, com ética e transparência, promove relações de confiança
entre todos os envolvidos, e observa os seguintes critérios que configuram situação de conflito de interesses:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

Ter como gestor imediato ou estar sob uma mesma hierarquia parente em qualquer grau e/ou
relacionamento íntimo;
Pedir emprego a um fornecedor em potencial, para um parente, cônjuge, filhos etc., gerando expectativa
de retribuição;
Pedir ou oferecer qualquer tipo de favorecimento a quem quer que seja;
Trocar qualquer espécie de favores de interesse pessoal;
Indicação de um fornecedor com relacionamento pessoal, sem a indicação de Potencial e Real Conflito de
Interesse.
Decidir sobre negócios com fornecedores, clientes, competidores, representantes de negócios ou terceiros
em geral, quando esses negócios envolverem empresas ou qualquer outro tipo de entidade de sua
propriedade ou gestão, ou que pertençam a parentes ou amigos próximos;
Divulgar ou utilizar indevidamente informações privilegiadas, obtidas durante o exercício do cargo, seja em
proveito próprio ou de terceiros;
Solicitar presentes, brindes, favores ou qualquer vantagem, seja ela profissional ou pessoal, para si, seus
parentes, amigos próximos ou terceiros;
Executar serviços ou trabalhos internos ou externos, remunerados ou não, alheios aos determinados pela
RD, que possam caracterizar concorrência ou conflito com as atividades e negócios da organização;
Prática de comercialização de qualquer atividade ou de prestação de serviços nas dependências da RD ou
no horário de trabalho (Exemplo: venda de serviços ou produtos, tais como Jequiti, Avon, Natura, Mary
Kay, Herbalife, fornecimentos de bolos, doces, salgados, etc.) - Exemplos não esgotados;
Utilizar de posição hierárquica ou influência na empresa para supervisionar, beneficiar ou propiciar
vantagem indevida na contratação de pessoas e/ou familiares, em atividades externas e não relacionadas
com a empresa;
Quando tiver um investimento financeiro pessoal em um cliente, fornecedor, concorrente ou outra
empresa relacionada e sua posição na empresa lhe permite favorecer e influenciar o desempenho dessas
empresas;
Usar qualquer material da empresa;
Ter participação de cônjuge ou companheiro (a) ou descendentes diretos em empreendimentos
concorrentes;
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Beneficiar ou favorecer irregularmente terceiros, fornecedores direta ou indiretamente;
Manter relacionamento pessoal com fornecedores, prestadores de serviços e clientes a ponto de colocar
em dúvida sua isenção como funcionário/representante da RD.
Oferecer, prometer, aceitar, dar ou oferecer valores, abatimentos, empréstimos, descontos, vantagens,
favores, gratificações ou comissões a funcionários públicos ou privados, agentes, consultores, ou outras
pessoas, com o objetivo de influenciar uma decisão ou o cumprimento de uma obrigação, serviço ou
informação, às escondidas.
Ter parentesco de 1º, 2º, 3º e 4º grau por consanguinidade e afinidade (pai, mãe, filho(a), irmão(ã), avó(ô),
neto(a), tio(a), sobrinho(a), bisneto(a), bisavó(ô), primo(a), sogro(a), genro, nora, padrasto, madrasta,
enteado(a), cunhado(a), co-cunhado(a), marido, esposa, convivente e união estável e outros);

6. RESPONSABILIDADE
Todos os funcionários da RD conhecem, seguem e disseminam o conteúdo desta Política e demais normas a ela
relacionadas, em especial o Código de Ética e Conduta RD e Políticas internas, sempre pautados na ética, no fazer
o que é certo, de forma transparente e com honestidade, seja qual for a situação, estabelecendo sempre uma
relação de confiança entre as partes envolvidas.
Constitui a estrutura de manter a transparência e a integridade corporativa da RD, juntamente com todos os níveis
executivos da empresa, as seguintes áreas:
Canal Conversa
Ética

Comitê de
Auditoria

Diretorias

VicePresidências

Presidência

Conselho de
Administração

Em caso de dúvida ou omissões, esta estrutura deve ser acionada para solucionar casos que venham constituir
ações ilícitas ou inapropriadas, ou que possam ir de encontro com a Cultura RD.
7. AUTORIDADE
Ato / Motivo
Elaboração da Política de Conflito de Interesses

Responsável
Ética e Compliance

Aprovação
Diretoria de Planejamento e
Serviço de RH

8. REGISTRO
Número da
versão
001

Data da criação /
modificação
13/06/2016

Data da
aprovação
29/05/2017

Acesso
Corporativo

Manutenção e
atualização
Ética e Compliance

Armazenamento
RH Solutions
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9. ANEXO – DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES RD
O objetivo desta Declaração é assegurar a imparcialidade nas relações com a empresa, por meio de suas normas,
políticas e procedimentos, cultivando relações de confiança com base na ética e transparência. Assim, pretendemos
construir um ambiente saudável, onde as situações que possam comprometer o interesse de todos, ou influenciar de
maneira imprópria o desempenho da companhia, serão tratadas levando em conta o nosso Código de Ética e Conduta.
Conflito de Interesses ocorre quando uma decisão é influenciada pelos interesses das partes envolvidas, prejudicando os interesses da RD.

Preencha a Declaração abaixo:
Eu, ___________________________________________________________, RG nº ___________________________ e
matrícula nº _______________, declaro por meio desse instrumento que:
( ) possuo
•
•

( ) não possuo relacionamento Pessoal/Comercial:

Pessoal (qualquer tipo de relacionamento íntimo ou grau de parentesco) com funcionários da RD.
Comercial (qualquer tipo de relacionamento íntimo ou grau de parentesco) com fornecedores e/ou prestadores de serviços da RD.

Descreva os dados da(s) pessoa(s) ou empresa(s) com quem você possui relacionamento:
Relacionamento

1.

( ) Pessoal
( ) Comercial

2.

( ) Pessoal
( ) Comercial

3.

( ) Pessoal
( ) Comercial

4.

( ) Pessoal
( ) Comercial

5.

( ) Pessoal
( ) Comercial

Nome completo

Departamento e
cargo que ocupa

Grau de
relacionamento /
parentesco

Empresa

Agindo de acordo com o nosso Código de Ética e Conduta, comprometo-me a preencher uma nova Declaração, sempre
que surgir um novo potencial conflito de interesses diferente do aqui declarado.
São Paulo, ________/______________/_________

Assinatura

