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TONE AT THE TOP 

 
Além de sua liderança tecnológica, além da dinâmica de vendas ou do constante impulso de P&D, a 
reputação da Desmet Ballestra é conquistada através de nossa conduta diária: o que dizemos e, mais 
importante, o que fazemos. Em outras palavras, a forma como agimos e tratamos os outros. Como 
cidadãos e funcionários conscientes, queremos fazer o que está certo.  
 
Ao longo dos anos, a noção de ética também foi ganhando importância junto de nossos clientes e nas 
comunidades onde operamos. Por isto, procuramos ser o fornecedor mais ético e responsável de 
produtos e serviços sustentáveis da engenharia de processos. Não é apenas a coisa certa a fazer, mas 
também é um bom negócio, pois ajuda a diferenciar a Desmet Ballestra. 
 
Foi por isso que elaboramos este Código de Conduta, uma combinação de nossos valores e princípios 
fundamentais e as políticas de conformidade que os sustentam. Agindo de modo consistente com estas 
diretrizes, cada um de nós pode agora aprimorar a reputação da Desmet Ballestra como empresa que 
administra seus negócios com a máxima integridade – e também com excelência técnica. 
 
Leia o Código e pense de que modo se aplica em seu trabalho dentro de nosso Grupo. Se você tiver 
dúvidas, não hesite em falar com seu diretor, um colega ou com a Equipe de Conformidade. Através do 
debate, conseguimos ver as coisas de diferentes perspectivas - e, eventualmente, tomar decisões mais 
informadas.  
 
Obrigado por seu apoio, 
 
Philippe Bayet  
Presidente 
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APRESENTAÇÃO E VALORES DA DESMET BALLESTRA 

O Grupo DESMET BALLESTRA, sediado na França, é líder mundial no desenvolvimento, engenharia e 
fornecimento de tecnologias, instalações de processamento e equipamentos exclusivos para as 
seguintes áreas de negócios: 
 
Sediada na Bélgica, a Divisão de Óleos, Gorduras e Oleoquímicos (OFO) da Desmet Ballestra oferece 
serviços de engenharia e aquisição personalizados, desde a preparação e extração de oleaginosas até 
às instalações de processamento de petróleo, incluindo processos de refinação e modificação de 
gordura. Através de várias alianças tecnológicas combinadas com um sólido desenvolvimento de 
produtos, a Desmet Ballestra também se tornou uma referência importante na área dos processos 
oleoquímicos.  
 
Situada na Itália, a Divisão de Detergentes, Tensoativos, Sabão e Produtos Químicos (DSSC) da Desmet 
Ballestra é o principal fornecedor mundial de engenharia de processos no setor dos tensoativos e 
detergentes, um fornecedor de soluções importantes para várias indústrias relacionadas com produtos 
químicos em todo o mundo, bem como líder mundial em projeto e fornecimento de instalações e 
equipamentos de produção de sabão desde março de 2017, graças à aquisição da Mazzoni LB S.P.A. 
Composta pela Rosedowns (Reino Unido) e Stolz (França), a Divisão de Equipamentos para Oleaginosas 
e Fábricas de Rações (OSFE) da Desmet Ballestra fornece equipamentos para Óleos e Gorduras, bem 
como para os participantes da indústria da Ração para Animais. 
 
Graças a mais de 70 anos de experiência, a DESMET BALLESTRA desenvolveu uma excelente reputação, 
uma sólida capacidade de P&D e uma vasta carteira de clientes neste setor. A estrutura da DESMET 
BALLESTRA permite que o Grupo satisfaça a procura do mercado e implemente projetos complexos em 
seus setores de negócios específicos, apoiando os clientes em todos os aspectos e em todas suas 
necessidades.  
 
Nossos valores definem a forma como trabalhamos e interagimos com nossos colegas, parceiros, 
fornecedores e consumidores, orientados pelos Princípios Fundamentais: 
 

1. Trabalhamos com integridade. 
2. Mantemos registros precisos e honestos. 
3. Honramos nossas obrigações comerciais. 
4. Tratamos as pessoas com dignidade e respeito. 
5. Protegemos as informações, bens e interesses da DESMET BALLESTRA. 
6. Estamos empenhados em ser um cidadão global responsável. 
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MANUAL DO USUÁRIO 

 
A DESMET BALLESTRA decidiu desenvolver seu próprio Código de Ética para expressar seu compromisso 
com a promoção da integridade e ética e orientar a conduta de seus funcionários e partes interessadas 
em relação a ele.  
 
O Código de Ética estabelece o modo como a DESMET BALLESTRA coloca em prática seus principais 
valores, explicando, especialmente, seus compromissos e expectativas em relação a seus funcionários 
e às Partes Interessadas com quem trabalha.  
 
Por conseguinte, é importante que todos os funcionários e Partes Interessadas o compartilhem, 
respeitem e promovam. O Código de Ética foi concebido como um guia e uma ajuda para a tomada de 
decisões, esclarecendo o comportamento que deve ser adotado e ajudando a fazer negócios com 
honestidade, integridade e responsabilidade.  
 
O Código de Ética expressa os valores e princípios compartilhados da DESMET BALLESTRA e de seus 
funcionários; cada um de nós compartilha a responsabilidade de cumpri-lo e colocá-lo em prática para 
proteger e melhorar constantemente a reputação da DESMET BALLESTRA. É um elemento fulcral do 
modelo organizacional, de administração e conformidade da DESMET BALLESTRA.  
 
A DESMET BALLESTRA cumprirá os requisitos estabelecidos pela lei francesa nº 2016-1691 sobre 
transparência, combate à corrupção e modernização da vida econômica («Lei Sapin II») e se 
compromete a cumprir outras leis anticorrupção aplicáveis nos países onde a DESMET BALLESTRA 
exerce suas atividades. 
 

 FINALIDADE DO CÓDIGO DE ÉTICA 
 
O Código de Ética visa:  
 

‐ identificar e esclarecer os diferentes tipos de práticas corruptas e explicar por que são ilegais;  
‐ definir as normas da DESMET BALLESTRA em relação às atividades;  

 
O Código de Ética foi concebido para:  
 

- definir os principais valores éticos positivos, diretrizes e normas que foram desenvolvidos para 
guiar, orientar e apoiar os funcionários da DESMET BALLESTRA e a conduta das Partes 
Interessadas na execução do trabalho;  
 

- especificar os princípios fundamentais e compromissos comerciais da DESMET BALLESTRA;  
 

- definir as expectativas da DESMET BALLESTRA em relação a seus funcionários na tomada de 
decisões no dia a dia e em relação a outras Partes Interessadas;  

 
- servir de orientação em caso de dúvidas e/ou preocupações.  
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 USUÁRIOS PREVISTOS DO CÓDIGO DE ÉTICA  
 
O Código de Ética se destina a qualquer Colaborador da DESMET BALLESTRA – incluindo membros do 
conselho, diretores, gerentes, funcionários, trabalhadores temporários, consultores e todos os outros 
tipos de trabalhadores –, bem como clientes, fornecedores e outras Partes Interessadas.  
 
Todo e qualquer Colaborador da DESMET BALLESTRA compreenderá e respeitará o Código de Ética. A 
violação do Código de Ética por qualquer Colaborador pode sujeitá-lo a sanções disciplinares, incluindo 
a rescisão do contrato de trabalho. Em qualquer caso, a violação das leis anticorrupção pode expor a 
DESMET BALLESTRA e o Colaborador a danos civis, multas e outras sanções.  
 
Em qualquer caso, o Código de Ética será considerado uma adição aos regulamentos internos 
(«Regulamentos Internos») existentes da DESMET BALLESTRA.  
 
Os fornecedores, adjudicatários, parceiros de negócios e, no geral, quaisquer Partes Interessadas devem 
aplicar normas equivalentes a nossas.  
 
Quando confrontados com uma situação em que as normas éticas da DESMET BALLESTRA podem estar 
comprometidas, qualquer um de nós tem o dever de expor sua preocupação.  
 
A DESMET BALLESTRA agradece todas as sugestões e contribuições construtivas destinadas a melhorar 
o Código de Ética e mantê-lo atualizado e em sintonia com as mudanças da empresa.  
 
O Código de Ética está disponível em inglês no site da Desmet Ballestra: 
https://www.desmetballestra.com/the-group/code-of-ethics 
 
A DESMET BALLESTRA reconhece que o Código de Ética não está completo e que seu conteúdo pode 
variar ocasionalmente com ou sem aviso prévio.  
 
 

 USO DO CÓDIGO DE ÉTICA 
 
A DESMET BALLESTRA opera em um grande número de países onde existem diferentes culturas, leis e 
sistemas políticos. Durante o desempenho de suas atividades na DESMET BALLESTRA, qualquer 
Colaborador respeitará sempre as leis e regulamentos aplicáveis no país em questão.  
 
Embora algumas situações possam ser complicadas de avaliar e exijam que um Colaborador arbitre um 
conflito de princípios, o Código de Ética visa estabelecer normas para áreas cinzentas onde é necessária 
uma decisão discricionária.  
 
O Código de Ética é, portanto, a ferramenta de referência criada para ajudar quem age com integridade, 
questionando a si mesmo sobre as situações comerciais.  
 
Em alguns casos, a orientação do Código de Ética pode variar com as leis ou costumes locais aplicáveis 
de um país específico de operações.  
 
Por conseguinte:  

- quando as leis/costumes locais impuserem normas mais rigorosas do que as do Código de Ética, 
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serão aplicados as leis e os costumes locais;  
- quando o Código de Ética prevê normais mais rigorosas, deverá prevalecer.  

Sempre que um Colaborador tiver dúvidas, fará as seguintes perguntas:  
 

 Estou violando alguma lei e/ou regulamento, Código de Ética, políticas e procedimentos da 
DESMET BALLESTRA?  

 Estou em consonância com os valores éticos?  
 Estou tratando os outros da forma como espero ser tratado?  
 Vou ficar devendo algo em troca a alguém?  
 Minhas ações poderiam afetar as Partes Interessadas da DESMET BALLESTRA e conseguiria 

justificar minha decisão?  
 Eu me sentiria confortável se minha decisão fosse tornada pública dentro da DESMET 

BALLESTRA ou externamente?  
 
Quando a resposta a qualquer uma dessas perguntas preocupar o Colaborador, este consultará 
imediatamente a Equipe de Conformidade e discutirá a questão abertamente antes de agir.  

 
 SENSIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PREOCUPAÇÕES  

 
Na DESMET BALLESTRA, incentivamos uma verdadeira cultura de abertura e intercâmbio, onde 
qualquer Colaborador pode expor suas preocupações e opiniões sobre nosso Código de Ética.  
 
Sempre que um Colaborador precisar de orientação sobre quaisquer disposições do Código de Ética, 
poderá entrar em contato com a Equipe de Conformidade, o superior hierárquico ou qualquer outro 
diretor com quem se sinta mais à vontade.  
 
Sempre que um Colaborador tiver uma preocupação ou acreditar, de boa-fé, que uma lei, regulamento 
e/ou disposição do Código de Ética ou quaisquer outros regulamentos internos da DESMET BALLESTRA 
foram ou podem ser violados, terá de a expor através do canal que julgar mais adequado.  
 
Sem prejuízo da Política de Comunicação de Irregularidades da DESMET BALLESTRA, qualquer 
Colaborador pode transmitir suas preocupações à pessoa e/ou organismo que julgar adequados na 
DESMET BALLESTRA, o Defensor dos Direitos («Défenseur des droits») e/ou a Agência Anticorrupção 
Francesa em aplicação da Lei Sapin II. Em caso de perigo grave e presente ou risco de dano irreversível, 
a preocupação pode ser transmitida diretamente às autoridades judiciais ou administrativas ou 
organismos profissionais.  
 
De qualquer modo, um Colaborador que expresse essas preocupações de boa-fé1 estará protegido 
contra quaisquer medidas de retaliação. Se um Colaborador acreditar que está sendo alvo de retaliação, 
deverá comunicar imediatamente essa retaliação à Equipe de Conformidade ou a qualquer outro diretor 
com quem se sinta mais à vontade.  
 
Toda e qualquer preocupação exposta por um Colaborador ou uma Parte Interessada em relação a 
possíveis violações do Código de Ética deve ser enviada à Equipe de Conformidade através do e-mail 

 
1 Será considerado que um Colaborador agiu de boa-fé se tiver dado informações que acreditava serem 
abrangentes, precisas e honestas no momento, mesmo que mais tarde tenha percebido que estava errado.   
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«compliance@desmetballestra.com». Estas preocupações devem ser acompanhadas de documentos 
comprovativos ou de outras provas, se disponíveis. 
 
A privacidade será garantida para evitar consequências negativas para a pessoa que expôs a 
preocupação. Todo o processo e qualquer medida posterior serão realizados em conformidade com a 
lei de privacidade relevante.  

CONDUTAS PROIBIDAS  

 
As recomendações e requisitos abaixo serão aplicados a todos os Colaboradores de qualquer nível. As 
Partes Interessadas também deverão cumprir estes princípios gerais.  
 
A DESMET BALLESTRA não tolera nenhum modo das seguintes condutas: 
 

 CORRUPÇÃO  
 
A noção de corrupção compreende um ato através do qual uma pessoa que exerce uma função 
específica do setor público ou privado, solicita ou oferece ou aceita ou oferece um presente, oferta ou 
promessa para realizar, dificultar ou se abster de realizar um ato referente, direta ou indiretamente, a 
sua função  
 
Ao abrigo da legislação francesa, ambas as formas de corrupção, ou seja, ativa e passiva, são 
sancionadas:  

- a corrupção ativa é definida como dar algo para obter uma vantagem indevida;  
- a corrupção passiva é definida como receber algo para conferir uma vantagem indevida.  

 
A corrupção pode afetar funcionários públicos e indivíduos do setor privado. Mais concretamente, a 
corrupção de funcionários públicos é a «promessa, oferta ou entrega, a um funcionário público, direta 
ou indiretamente, de uma vantagem indevida, para o próprio funcionário ou outra pessoa ou entidade, 
com o intuito de que este aja ou se abstenha de agir no exercício de suas funções oficiais.»  
 
A vantagem indevida pode assumir várias formas, incluindo tratamento preferencial, celebração de um 
contrato, divulgação de informações confidenciais, etc.  
 
No que se refere às normas internacionais, a corrupção é geralmente definida como «o abuso do poder 
confiado para benefício privado». Pode assumir muitas formas, incluindo, suborno, lavagem de capitais 
ou fraude. 
 

 TRÁFICO DE INFLUÊNCIAS  
 
O tráfico de influências é um pedido ou aceitação direta ou indireta, sem direito e a qualquer momento, 
de ofertas, promessas, doações, presentes ou vantagens para si ou para outras pessoas, quando 
praticada por uma pessoa que detenha autoridade pública ou cumpra uma missão de serviço público 
ou por uma pessoa com um mandato eleitoral público: para executar ou se abster de executar um ato 
relacionado com seu cargo, dever ou mandato, ou facilitado por seu cargo, dever ou mandato; ou abusar 
de sua influência real ou suposta com o intuito de obter, junto de qualquer organismo ou administração 
pública, qualquer distinção, emprego, contrato ou qualquer outra decisão favorável.  
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 EXTORSÃO POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
 
A extorsão por funcionários públicos é qualquer aceitação, pedido ou ordem para pagar, como deveres 
públicos, contribuições, impostos ou imposições, qualquer quantia que se saiba não ser devida, ou que 
se saiba que excede o que é devido, cometida por uma pessoa que detém autoridade pública ou que 
cumpra uma missão de serviço público.  
 
No link que se segue está disponível um guia global desenvolvido pela Câmara de Comércio 
Internacional, Pacto Global da ONU, Fórum Econômico Mundial e Transparência Internacional: 
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/RESIST-English.pdf  
 

 FAVORITISMO  
 
O favoritismo é uma ofensa cometida por uma pessoa que detenha autoridade pública ou que cumpra 
uma missão de serviço público ou que possui um mandato eleitoral público ou atua como 
representante, administrador ou agente do governo central, governo local, instituições públicas, 
empresas semipúblicas nacionais com missões de serviço público e empresas semipúblicas locais, ou 
qualquer pessoa que atue em nome de qualquer uma das pessoas acima mencionadas, que obtenha ou 
tente obter para terceiros uma vantagem injustificada através de um ato que viole as disposições legais 
ou regulamentares criadas para garantir a liberdade de acesso e igualdade de tratamento para 
candidatos em concursos de contratos públicos e serviços públicos delegados.  

 
 PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO  

 
Os pagamentos de facilitação são pequenas quantias pagas direta ou indiretamente a um funcionário 
público (como um funcionário da alfândega ou imigração) em troca da realização solícita de um 
procedimento administrativo ou facilitação de um processo burocrático.  
 
São usados, por exemplo, para garantir ou acelerar ações legais rotineiras do governo, incluindo a 
emissão de autorizações e/ou a liberação de mercadorias retidas na alfândega. 
 
A DESMET BALLESTRA recusa veementemente que qualquer pagamento de facilitação seja pago e/ou 
exigido por seus Colaboradores e/ou quaisquer Partes Interessadas.  
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NORMAS PARA A CONDUTA DOS COLABORADORES DA DESMET BALLESTRA 

 
A DESMET BALLESTRA exige que seus Colaboradores atuem de acordo com os valores e diretrizes 
descritos no Código de Ética.  
 
No geral, os Colaboradores se comprometem a:  
 

 Respeitar todas as leis e regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis;  
 Comportar-se de acordo com os valores e princípios éticos fundamentais descritos no Código 

de Ética; 
 Evitar possíveis conflitos de interesse entre seus próprios interesses e os da DESMET BALLESTRA 

(cf. abaixo), adotando as seguintes normas: 
- avaliar objetivamente qualquer situação que possa potencialmente gerar um conflito de 

interesses, especialmente quando sua posição exigir um envolvimento nos processos de 
tomada de decisões e se comprometer a informar qualquer pessoa responsável sobre esse 
conflito; 

- abster-se de se envolver em atividades profissionais externas ou funções de 
gerenciamento em outras empresas que possam implicar um conflito de interesses, exceto 
quando explicitamente autorizado por escrito pela pessoa responsável na DESMET 
BALLESTRA; 

 abster-se de oferecer quaisquer vantagens ou favores de qualquer tipo que possam ir contra os 
interesses da DESMET BALLESTRA, como oferecer emprego (ou prometer fazê-lo) a seus 
familiares, amigos ou sócios, ou qualquer outra pessoa que deseje favorecer, ou discriminar a 
favor de fornecedores ou subcontratantes específicos; 

 abster-se de oferecer ou prometer oferecer dinheiro, presentes ou outras vantagens com o 
objetivo de obter favores pessoais ou vantagens; 

 Recusar dinheiro ou presentes, exceto lembranças puramente simbólicas, oferecidos por outros 
Colaboradores e/ou Terceiros atuais ou previstos. Nos casos em que um Terceiro quiser 
oferecer um presente, o Colaborador a quem o presente é oferecido é obrigado a informar a 
pessoa que está oferecendo de que a DESMET BALLESTRA proíbe a aceitação de presentes 
pessoais e que, consequentemente, o presente será entregue à DESMET BALLESTRA, que o 
doará a uma organização sem fins lucrativos ou, em certos casos, insistirá que seja devolvido à 
pessoa que o ofereceu. Em qualquer caso, a natureza e o valor desse presente devem ser 
moderados e não causar constrangimento à DESMET BALLESTRA ou prejudicar sua reputação; 

 abster-se de fazer qualquer uso injustificado das contas de despesas da DESMET BALLESTRA; 
 abster-se de reservar para si, ou indicar a terceiros, potenciais oportunidades de negócios que, 

de outro modo, estariam disponíveis para a DESMET BALLESTRA; 
 não participar em decisões, nem influenciar as escolhas da DESMET BALLESTRA, associadas a 

relações comerciais diretas ou indiretas entre a DESMET BALLESTRA e seus próprios familiares 
ou amigos, ou entre a DESMET BALLESTRA e outras empresas nas quais seus familiares ou 
amigos tenham interesses profissionais, econômicos, financeiros ou outros; 

 evitar ter interesses financeiros (como possuir ações, propriedades, participações na empresa, 
etc.), quer seja direta ou indiretamente, através de amigos ou familiares, quando esses 
interesses puderem influenciar seu próprio julgamento ou conduta profissional, sobretudo em 
relação às decisões que a DESMET BALLESTRA possa tomar relativamente a essas empresas e 
se comprometendo a informar a DESMET BALLESTRA, caso ocorram tais situações; 

 informar a DESMET BALLESTRA, entrando em contato com a Equipe de Conformidade por 
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escrito, sobre qualquer caso de possível conflito de interesses ou qualquer mudança de 
circunstâncias que possa afetar negativamente a DESMET BALLESTRA. 

 
As seções abaixo indicam os princípios fundamentais que devem ser rigorosamente cumpridos pelos 
Colaboradores no desempenho de suas atividades.  
 

 CONFLITO DE INTERESSES  
 

A. Por que devemos estar atentos?  
 
Um conflito de interesses é uma situação em que um interesse pessoal de um Colaborador da DESMET 
BALLESTRA pode influenciar ou parecer interferir no modo como o Colaborador deve desempenhar suas 
funções e/ou nos interesses comerciais legítimos da DESMET BALLESTRA.  
 
Pode ser um interesse privado, profissional ou financeiro do Colaborador ou de um membro de sua 
equipe, o que pode influenciar a capacidade do Colaborador de agir de modo imparcial e objetivo em 
uma perspectiva profissional.  
 
Qualquer conflito de interesses cria uma ideia de impropriedade, que pode comprometer a reputação 
e a confiança que as pessoas têm na DESMET BALLESTRA.  
 

B. Princípios Fundamentais 
 
A DESMET BALLESTRA se compromete a detectar e divulgar quaisquer situações de conflito de 
interesses existentes e a disponibilizar medidas para eliminá-las e/ou mitigá-las.  
 
Para evitar os conflitos de interesses, os Colaboradores da DESMET BALLESTRA serão mais cautelosos e 
adotarão comportamentos adequados em situações em que a objetividade de sua decisão possa estar 
comprometida, especialmente em:  
 

 Compromissos externos  
 Relações pessoais  
 Receber um artigo de valor  

 
C. O que esperamos de nossos Colaboradores? 

 
Para isso, o Colaborador terá de:  
 

 Determinar se pode estar em uma situação de conflito de interesses, perguntando:  
- se a situação está afetando o desempenho das funções que lhe foram confiadas;  
- se sua lealdade ou imparcialidade pode ser posta em causa se outro Colaborador ou 

Parte Interessada souber de seus interesses pessoais;  
- como seu superior hierárquico reagiria se as informações sobre seus interesses 

pessoais fossem do conhecimento geral?  
 

 Reportar à Equipe de Conformidade qualquer potencial conflito de interesses assim que souber 
de sua existência. O formulário de declaração para reportar qualquer Conflito de Interesses é 
disponibilizado pela Equipe de Conformidade. 
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 SELEÇÃO E GERENCIAMENTO DE TERCEIROS 
 
Vários países e organizações, como a ONU, impuseram sanções comerciais contra determinados países, 
organizações e indivíduos, muitas das quais se aplicam a transações para além das fronteiras do país 
que as impõe. Algumas sanções impõem uma proibição total de todas as transações, enquanto que 
outras podem proibir um tipo específico de transação, como o comércio de mercadorias específicas ou 
a prestação de serviços específicos. A DESMET BALLESTRA não faz negócios com nenhum país, 
organização ou indivíduo sancionado, a menos que permitido por lei. Se você estiver envolvido em 
transações comerciais internacionais, deve estar familiarizado e cumprir as sanções comerciais 
aplicáveis. Se você estiver a considerar negociar com um país, organização ou indivíduo sancionado, 
consulte o Diretor de Conformidade. Observe que as leis de sanções comerciais podem ser muito 
complexas e mudar com frequência, por isso, uma transação que foi permitida no passado pode já não 
ser permitida agora. O diretor de sua Unidade Operacional ou Divisão será seu contato para ajudá-lo e 
solicitará a ajuda do Departamento de Conformidade, conforme necessário. 
 
Além disso, os Colaboradores cumprirão o Código de Ética em suas relações com as Partes 
Interessadas/Terceiros.   
 

 PRESENTES, ENTRETENIMENTO, HOSPITALIDADE E DOAÇÕES DE CARIDADE  
 

A. Por que devemos estar atentos? 
 
Embora a troca de presentes, entretenimento e hospitalidade possa ajudar a criar e melhorar as 
relações de trabalho entre a DESMET BALLESTRA, o Colaborador e a Parte Interessada, também pode 
causar um conflito de interesses entre os interesses pessoais e as funções profissionais do Colaborador. 
Portanto, sempre que o Colaborador receber ou oferecer um presente, entretenimento e/ou 
hospitalidade, deverá informar integralmente sua Direção. Caso uma contribuição de caridade seja feita 
em nome da DESMET BALLESTRA, deve ser aprovada pelo CEO do Grupo e pela Equipe de 
Conformidade. Normalmente, a DESMET BALLESTRA não fará contribuições de caridade a pedido de 
qualquer funcionário do governo e analisará cuidadosamente qualquer pedido de um representante de 
qualquer cliente. 
 

B. Princípios Fundamentais 
 
A DESMET BALLESTRA proíbe e impede qualquer iniciativa que não seja autorizada pelas leis ou práticas 
comerciais. Todavia, os presentes, entretenimento, hospitalidade e doações de caridade em nome da 
DESMET BALLESTRA são autorizados APENAS quando:  

 São de valor nominal e não em dinheiro 
 Não comprometem a integridade e/ou reputação da DESMET BALLESTRA;  
 Não influenciam o discernimento e/ou ação de terceiros;  
 Cumprem as práticas habituais no país e setor em que o Colaborador está intervindo.  

 
C. O que esperamos de nossos Colaboradores?  

 
Qualquer Colaborador terá de:  

 Garantir que o presente, entretenimento e/ou hospitalidade oferecidos são apropriados e estão 
em consonância com o Código de Ética da DESMET BALLESTRA;  

 Garantir que, ao iniciar um relacionamento com uma nova Parte Interessada, todas as partes 
estão cientes das diretrizes e do Código de Ética da DESMET BALLESTRA; consulte o Código de 
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Ética disponível no site da DESMET BALLESTRA (http://www.desmetballestra.com/the-
group/code-of-ethics)  

 Notificar imediatamente seu diretor qualquer presente e/ou convite que tenha recebido e, se 
necessário, cumprir o procedimento de notificação interno existente;  

 Recusar presentes, entretenimento e/ou hospitalidade, a menos que tenham um valor 
claramente simbólico; 

 Recusar presentes em dinheiro e se abster de oferecer presentes em dinheiro 
 Procurar a aprovação prévia da Equipe de Conformidade (ou do delegado) antes da realização 

de qualquer doação de caridade em nome da DESMET BALLESTRA.  
 

 SUBORNO E PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO  
 

A. Por que devemos estar atentos?  
 
A DESMET BALLESTRA se opõe veemente à corrupção. A DESMET BALLESTRA tem uma política de 
tolerância zero em relação à corrupção, incluindo pagamentos de facilitação. Os pagamentos de 
facilitação são pequenas quantias pagas direta ou indiretamente a um funcionário público (como um 
funcionário da alfândega ou imigração) em troca da realização solícita de um procedimento 
administrativo ou facilitação de um processo burocrático. São usados, por exemplo, para garantir ou 
acelerar ações legais rotineiras do governo, incluindo a emissão de autorizações e/ou a liberação de 
mercadorias retidas na alfândega. 
 

B. Princípios Fundamentais 
 
A DESMET BALLESTRA recusa e se abstém de oferecer, direta ou indiretamente, quaisquer pagamentos 
de facilitação ou outras vantagens com o intuito de acelerar qualquer serviço. Considera-os atos de 
corrupção.  
 

C. O que esperamos de nossos Colaboradores? 
 
Qualquer Colaborador terá de:  
 

 Garantir que as Partes Interessadas, incluindo os parceiros de negócios e os intermediários, 
estão informados sobre o Código de Ética da DESMET BALLESTRA e concordam em respeitá-lo, 
principalmente quando representarem a DESMET BALLESTRA em um país de risco;  

 Denunciar imediatamente qualquer pedido de suborno, pagamento de facilitação e/ou pedido 
semelhantes a seus superiores hierárquicos;  

 Informar imediatamente seus superiores hierárquicos sobre qualquer extorsão e/ou tentativa 
de extorsão;  

 Abster-se de oferecer, prometer e/ou dar dinheiro a um representante da autoridade pública, 
partido político/político, funcionário e/ou representante de outra empresa, etc.;  

 Abster-se de usar terceiros para fazer algo não permitido pela lei, regulamentos e/ou pelo 
Código de Ética ou por qualquer outra regra interna.  

 
 CARIDADE E PATROCÍNIOS  

 
A. Por que devemos estar atentos?  
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A caridade é o apoio material prestado, sem compensação direta do beneficiário, a uma instituição de 
caridade ou pessoa para o exercício de atividades de interesse geral. A caridade difere do patrocínio 
pela natureza das ações apoiadas e pelo fato de, normalmente, não existirem contrapartes publicitárias 
contratuais para apoiar o patrocinador.  
O patrocínio é o apoio material dado a um evento, pessoa, produto ou organização com o intuito de 
obter um benefício direto. As operações de patrocínio visam promover a imagem do patrocinador e 
incluem a indicação de seu nome ou marca.  
 

B. Princípios Fundamentais  
 
A política da DESMET BALLESTRA é enviar todos os pedidos de caridade e patrocínio à Equipe de 
Conformidade para aprovação prévia em colaboração com a Direção.  
 

C. O que esperamos de nossos Colaboradores? 
 
Qualquer Colaborador terá de:  

 
 Abster-se de propor ou concordar em realizar patrocínios ou ações de patrocínio com o único 

objetivo de obter uma vantagem indevida;  
 Garantir a conformidade com a política da DESMET BALLESTRA relativa à Caridade e Patrocínio 

(consultar o ponto B «Princípios Fundamentais» acima);  
 Antes de qualquer compromisso de patrocínio e caridade, é conveniente: 

‐ Garantir a conformidade com a legislação local;   
‐ Garantir a legitimidade da transação proposta; e  
‐ Garantir que não há nenhuma ligação entre o beneficiário e os responsáveis pela 

tomada de decisões com seus clientes/fornecedores, o que poderia levar as 
autoridades judiciais a reclassificar a transação planejada como um crime;  

 Abster-se de oferecer ou concordar em fazer contribuições em dinheiro. 
 

 LOBISMO  
 

A. Por que devemos estar atentos?  
 
O lobismo é definido como a disponibilização transparente de informações úteis que podem informar a 
tomada de decisão pública. Para o lobista, também conhecido como representante de interesses, isto 
significa tornar as atividades da DESMET BALLESTRA conhecidas e legítimas para os decisores públicos, 
com o intuito de lhes oferecer conhecimentos técnicos que promovam o desenvolvimento da DESMET 
BALLESTRA.  
 

B. Princípios Fundamentais 
 
Esta atividade, se for confiada a um intermediário ou a um colaborador da DESMET BALLESTRA, deve 
ser enviada ao CEO do Grupo para aprovação prévia e deverá cumprir rigorosamente a legislação local 
que provavelmente a regerá. Em particular, qualquer atividade de lobismo realizada na França pode ser 
confiada apenas a um representante de interesses indicado pela Alta Autoridade para a Transparência 
da Vida Pública, conforme previsto na chamada lei «Sapin II». 
 

C. O que esperamos de nossos Colaboradores? 
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Qualquer Colaborador terá de: 
 

 Enviar para aprovação prévia do CEO do Grupo qualquer pedido desta atividade; 
 Cumprir rigorosamente a legislação local que provavelmente a regerá.  

 
 SANÇÕES  

 
O não cumprimento das disposições das leis aplicáveis e deste Código de Ética por parte de um 
Colaborador pode resultar em ação disciplinar, que pode incluir a demissão por conduta imprópria ao 
abrigo das leis locais aplicáveis a eles, independentemente de qualquer processo civil e criminal que 
possa ser instaurado em relação às infrações encontradas.  
Em circunstância alguma pode a convicção de que é do interesse da DESMET BALLESTRA agir de alguma 
forma justificar, mesmo em parte, uma conduta que viola as disposições das leis aplicáveis e deste 
Código. Os atos de corrupção e/ou tráfico de influências têm graves consequências para a Empresa e 
para os funcionários envolvidos.  
 
Os atos de corrupção e/ou tráfico de influências são puníveis criminalmente de acordo com os 
regulamentos locais, alguns dos quais com alcance extraterritorial; isto significa que um ato cometido 
em um Estado pode ser punido em outro. É o caso das legislações como (particularmente) a Lei relativa 
à Transparência, Combate à Corrupção e Modernização da Vida Econômica (conhecida como «Sapin II») 
(França), a Lei sobre Práticas Corruptas no Exterior («FCPA») (EUA), a Lei Antissuborno (Grã-Bretanha) 
e o Decreto-Lei nº 231/2001 («Modello 231») (Itália).  
 
Estas sanções podem incluir, designadamente, o seguinte:  
 

 Para Colaboradores: condenações penais com penas de prisão e multas e, quando aplicável, 
medidas disciplinares de acordo com as leis locais; 

 Para a DESMET BALLESTRA: condenações penais com multas significativas, ações publicitárias, 
impossibilidade de angariar fundos, impacto em sua reputação, imagem e negócios durante 
muitos anos. 
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POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES 

 
 FINALIDADE 

 
A Política de Comunicação de Irregularidades («Política de Comunicação de Irregularidades») estabelece 
os procedimentos para denunciar um ato ou omissão ilegal que constitui, ou pode constituir, uma 
violação ou um incentivo à violação de quaisquer leis, regulamentos e/ou valores e princípios 
estabelecidos no Código de Ética e/ou quaisquer outros regulamentos internos («Violação»), no 
decorrer de uma relação com a DESMET BALLESTRA que possa causar qualquer tipo de prejuízo à 
DESMET BALLESTRA e/ou a suas Partes Interessadas. 
 
Os princípios da Política de Comunicação de Irregularidades não afetam nem limitam as obrigações de 
envio de relatórios às autoridades judiciais, de supervisão ou reguladoras competentes dos países onde 
a DESMET BALLESTRA opera. 
 

 USUÁRIOS 
 
A Política de Comunicação de Irregularidades é direcionada aos Colaboradores e aos colaboradores das 
Partes Interessadas («Informadores»). 
 
Os Informadores, que têm conhecimento pessoal de qualquer possível conduta ilegal ou irregularidade 
grave cometidas por entidades que mantêm relações com a DESMET BALLESTRA no decorrer de suas 
atividades de trabalho ou que tenham impacto nas referidas atividades de trabalho, devem ativar esta 
Política de Comunicação de Irregularidades, denunciando imediatamente as ações, eventos e 
circunstâncias que acreditem, em boa-fé e com base em motivos fundamentados, ter causado as 
referidas Violações e/ou ações contrárias aos princípios da DESMET BALLESTRA.  
 

 RELATÓRIOS 
 

A. Denunciar  
 
Os Informadores podem denunciar quaisquer ações ou omissões ilegais que constituam, ou possam 
constituir, uma Violação  
O relatório será enviado por escrito à Equipe de Conformidade («Relatório»). O primeiro Relatório pode 
ser formulado oralmente, mas será, em qualquer caso, confirmado por escrito.  
 
O Relatório será enviado para: «compliance@desmetballestra.com». 
 
O Informador descreve, o mais objetivamente possível e com detalhes, sua preocupação, por exemplo:  

- quando e como ficou ciente do assunto;  
- na medida do possível, indica todos os fatos, informações ou documentos (independentemente 

do formato ou 
- suporte) que possam ajudar a fundamentar o Relatório. Se não tiver a certeza de que um 

determinado fato é verdadeiro, especifica que se trata de um fato alegado;  
- indica como pode ser contatado;  
- ao elaborar o Relatório e durante o tempo em que estiver sendo analisado, indicar se, tanto 

quanto é de seu conhecimento, os processos internos ou jurídicos ou equivalentes estão 
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pendentes ou em curso. Se parecer que os processos internos ou jurídicos ou equivalentes 
estão pendentes ou em curso, em princípio o Relatório não é aceito e sua análise é suspensa ou 
cancelada. A DESMET BALLESTRA se reserva o direito de, no entanto, investigar e adotar 
medidas corretivas, se necessário. 
 

Em qualquer caso, o Informador não revelará informações privilegiadas e/ou protegidas por 
confidencialidade e/ou sigilo profissional e/ou por lei.  
 
Os Relatórios podem ser feitos de forma anônima ou não, dependendo da escolha do Informador. 
Mesmo que seja anônimo, o Relatório deve ser detalhado e documentado, de modo a prestar 
informações úteis e adequadas para verificar, efetivamente, a validade dos eventos relatados.  
 
Quando estas informações forem do conhecimento do Informador, é especialmente importante que o 
Informador inclua:  

- uma descrição detalhada dos eventos que ocorreram e como o Denunciante tomou 
conhecimento deles;  

- a data e o local do evento;  
- os nomes e cargos das pessoas envolvidas ou informações que permitam identificá-las; 
- os nomes de quaisquer outras partes que possam confirmar as ações definidas no Relatório;  
- referência a quaisquer documentos que possam confirmar que as ações relatadas ocorreram.  

 
O Relatório deve ser enviado por e-mail para «compliance@desmetballestra.com», em inglês ou no 
idioma local. O Relatório é disponibilizado apenas à Equipe de Conformidade e ao Presidente.  
 
As pessoas que, por qualquer motivo, receberem informações sobre uma suposta violação devem:  
 

(i) manter as informações recebidas confidenciais,  
(ii) incentivar o Informador a seguir a Política de Comunicação de Irregularidades e 
(iii) se o Relatório for recebido por escrito, encaminhá-lo imediata e exclusivamente para 

«compliance@desmetballestra.com».  
 
Em qualquer caso, as pessoas se absterão de fazer análises e/ou investigações independentes. 
 

B. Análise do Relatório  
 
A Equipe de Conformidade é responsável por receber e analisar o Relatório. Acusa o recebimento do 
Relatório e confirma que é aceitável em um prazo de 15 dias úteis. Em qualquer caso, a acusação do 
recebimento do Relatório não significa que o Relatório é aceitável.  
 
A Equipe de Conformidade é responsável por confirmar a validade do Relatório em nome da DESMET 
BALLESTRA, sem prejuízo de quaisquer leis locais específicas sobre o assunto.  
 
Como tal, realizará uma investigação rápida e completa, respeitando os princípios de imparcialidade, 
justiça e confidencialidade em relação a todas as partes envolvidas.  
 
Quando apropriado, pode solicitar a assistência de consultores externos especializados na área do 
Relatório, desde que seu envolvimento seja favorável à verificação do Relatório e à garantia de sua 
confidencialidade.  
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Ao analisar o Relatório, a Equipe de Conformidade pode entrar em contato com o Informador para 
esclarecer quaisquer informações presentes nele.  
 
Durante a análise, o Informador, a(s) pessoa(s) acusada(s) e/ou quaisquer outras pessoas envolvidas se 
comprometem a cooperar plenamente com a Equipe de Conformidade. De qualquer modo, a 
cooperação permanecerá estritamente confidencial.  
 
Quando o Relatório não for aceitável, a Equipe de Conformidade informará o Informador sobre os 
motivos que levaram à recusa. Neste caso, no prazo de 2 meses após a análise, quaisquer elementos 
indicados no Relatório e que permitam a identificação do Informador serão destruídos.  
 

C. Confidencialidade  
 
A Equipe de Conformidade está vinculada por uma obrigação de estrito sigilo a partir do momento em 
que o Relatório é elaborado até à decisão final sobre o caso do informador. O Informador, a(s) pessoa(s) 
acusada(s) e/ou quaisquer outras pessoas envolvidas no Relatório estão vinculadas por uma estrita 
obrigação de conformidade durante todo o processo.  
 
Em particular, quaisquer dados relativos ao Informador não podem ser revelados, a não ser às 
autoridades judiciais e apenas com o consentimento do Informador. Os dados referentes à pessoa 
acusada não serão revelados, exceto à autoridade judicial e desde que o Relatório seja considerado 
fundamentado e justificado.  
 
Qualquer conduta ou irregularidades ilegais devem ser prontamente corrigidas pela Equipe de 
Conformidade, ao mesmo tempo que garantem a confidencialidade do Relatório e das informações que 
contém, bem como o anonimato do Informador ou remetente, mesmo que, posteriormente, se prove 
que o Relatório é incorreto ou infundado.  
 
A identidade do Informador não pode ser revelada sem seu consentimento, exceto quando autorizado 
pela lei e/ou regulamento aplicável.  
 

 PROIBIÇÃO DE RETALIAÇÃO 
 
Qualquer tipo de ameaça, retaliação, sanção ou discriminação contra o Informador ou a pessoa acusada 
– ou qualquer pessoa que tenha participado da investigação sobre a validade do Relatório – não será 
tolerada. 
 
A DESMET BALLESTRA se reserva o direito de tomar as medidas adequadas contra qualquer pessoa que 
retalie ou ameace retaliar contra os Informadores que enviaram os Relatórios de acordo com a Política 
de Comunicação de Irregularidades, sem prejuízo do direito das partes afetadas de procurar proteção 
legal se o Informador for considerado criminal ou civilmente responsável pelas mentiras presentes em 
suas declarações ou Relatórios.  
 
Qualquer Informador que considere estar a ser alvo de tal ameaça, retaliação, sanção ou discriminação, 
pode entrar em contato com a Equipe de Conformidade.  
 



 
 

17 
 
 

 SANÇÕES 
 
Entende-se que a DESMET BALLESTRA pode tomar as medidas disciplinares e/ou legais necessárias para 
proteger seus direitos, bens e reputação contra qualquer pessoa que, de má-fé, tenha feito Relatórios 
falsos, infundados ou oportunistas e/ou tenha feito Relatórios com o único objetivo de difamar, caluniar 
ou prejudicar a Parte Acusada ou outras partes mencionadas no Relatório. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS 

 

Colaborador(es)  Diretores, gerentes e funcionários da Desmet Ballestra. 

DESMET BALLESTRA Significa o Grupo Desmet Ballestra e/ou toda e qualquer uma de suas 
entidades legais que são direta ou indiretamente controladas pelo 
Grupo Desmet Ballestra. 

Parte Interessada Qualquer Terceiro com o qual a DESMET BALLESTRA esteja e/ou celebre 
uma relação comercial.  

Terceiros  Pessoa singular ou coletiva com quem a Desmet Ballestra interage e que 
se insere na aplicação do Processo de Diligência Devida de Terceiros. 

Equipe de Conformidade Representada pelo Diretor do Departamento Fiscal e Jurídico, que atua 
como Diretor de Conformidade. 

 


