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1. OBJETIVO 

A Política de Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidades (“Política de 

Brindes”) tem como objetivo orientar os padrões de conduta que são exigidos de todos os 

empregados, independentemente de nível hierárquico, representante, consultor ou 

qualquer indivíduo atuando em nome da Copagaz (em conjunto, os “Colaboradores”) para 

a entrega, oferta, promessa e recebimento de brindes, presentes, entretenimento e outras 

hospitalidades. 

 

2. APLICABILIDADE 

Esta Política é aplicável a todos os Colaboradores da Copagaz, independentemente 

de seu nível hierárquico, função ou cargo exercidos, aplicável aos Terceiros que se 

relacionem, direta ou indiretamente, com a Copagaz  

A presente política é válida em todas as localidades de atuação da Companhia. 

Serão aplicadas as disposições da legislação local, em que a Copagaz desenvolva suas 

atividades que sejam mais restritivas.  

Esta Política será supervisionada, implementada e aplicada pela área responsável 

pelo Compliance, com apoio total e engajamento da Diretoria da Copagaz. 

 

3. DIRETRIZES 

A Política de Brindes, como regra geral, considera uma violação a esta política, a 

entrega, oferta, promessa ou recebimento de brinde, presentes, entretenimentos ou 

outros benefícios, independentemente do valor, quando o ato puder influenciar de 

maneira inapropriada qualquer decisão que afete ou possa resultar em benefício indevido 

para a Copagaz, seus Colaboradores ou Terceiros. 

Ainda que solicitado por pessoa que dote de cargo hierarquicamente superior, os 

Colaboradores da Copagaz ou Terceiros não devem praticar nenhuma conduta em 

desacordo com a presente política.   

A Copagaz também veda a entrega, oferta, promessa ou recebimento de presentes, 

entretenimentos ou outros benefícios, independentemente do valor, para Agentes 
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Públicos e/ou Pessoas Politicamente Expostas. Brindes e hospitalidades serão permitidos 

apenas nos casos e condições previstos nesta política.  

Também está proibida a oferta, entrega, promessa ou recebimento de brindes, 

presentes, entretenimento ou outros benefícios, independentemente do valor, caso: 

(i) O motivo ou intenção do oferecimento for influenciar uma decisão; 

(ii) Houver expectativa de retribuição de qualquer natureza; 

(iii) For condicionado a algum negócio realizado, em curso e/ou potencial. 

(iv) For recebido habitualmente da mesma pessoa física ou jurídica, em tempo 

inferior a 06 (seis) meses; 

(v) Valor do item estiver em desacordo com os padrões locais estabelecidos em 

relações comerciais; 

(vi) Oferecido por meio de dinheiro em espécie, cheque ou título representativo. 

A seguir, elencaremos os padrões de conduta que deverão ser observados pelos 

Colaboradores da Copagaz nas hipóteses possíveis quando entregarem, oferecerem, 

prometerem e/ou receberem brindes, presentes, entretenimentos ou outros benefícios.  

 

3.1. BRINDES 

O recebimento ou oferecimento de brindes pelos Colaboradores da Copagaz será 

permitido desde que os brindes tenham caráter promocional, público, não exclusivo, sem 

valor comercial relevante, contendo logomarca da empresa, não podendo o referido brinde 

ultrapassar o valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Em casos que o referido brinde ultrapasse o valor acima estabelecido, a área 

responsável por Compliance deverá ser consultada com a finalidade de verificar a 

pertinência em receber ou oferecer tal brinde. 

Agentes Públicos e/ou Pessoas Politicamente Expostas poderão receber brindes desde 

que atendidos os parâmetros acima estabelecidos, e devem ser informados para a área 

responsável por Compliance para registro.  
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3.2. PRESENTES E ENTRETENIMENTO 

Entende-se como presente todo o tipo de item oferecido ou recebido, gratuitamente 

ou sem pagamento, tais como cestas de Natal, cestas de presente ou outros não detalhados 

em entretenimento ou hospitalidade, ou ainda objetos que ultrapassem o valor acima 

estabelecido.  

Quanto a entretenimento, são convites ou ingressos para eventos, de caráter não 

corporativo, com despesas custeadas, tais como participação em espetáculos culturais, 

shows ou outros. 

 Cada caso deverá ser analisado individualmente pela área responsável por 

Compliance com a finalidade de verificar a pertinência em receber ou oferecer tal brinde, 

bem como não violar a presente política.  

Não será permitido o oferecimento, promessa ou entrega de presentes ou 

entretenimento para Agentes Públicos e/ou Pessoas Politicamente Expostas 

independentemente do valor.  

 

3.3. EVENTOS 

Entende-se como evento os convites ou ingressos para eventos de caráter corporativos 

com despesas custeadas, tais como participação em congressos, seminários, feiras 

pertinentes ao desenvolvimento e aprimoramento do setor.  

Cada caso deverá ser analisado individualmente pela área responsável por Compliance 

com a finalidade de verificar a pertinência em receber ou oferecer tais eventos, bem como 

não violar a presente política. 

Não será permitido o oferecimento, promessa ou entrega de convites ou ingressos a 

eventos que não tenham caráter exclusivamente corporativo para Agentes Públicos e/ou 

Pessoas Politicamente Expostas independentemente do valor.  

 

3.4. HOSPITALIDADES 

Entende-se por hospitalidades o custeio de despesas decorrentes de refeições, 

bebidas não alcoólicas, passagens, hospedagem, excluindo-se passeios e/ou 

entretenimento.  
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Poderão ser custeadas pela Copagaz as despesas com hospitalidade apenas e tão 

somente nos casos de visitas baseadas em requisitos exclusivamente técnicos para o 

negócio.  

A Copagaz também aceitará o recebimento do pagamento de hospitalidades, nas 

ocasiões em que seus Colaboradores necessitarem realizar viagens exclusivamente 

técnicas. Deve ser recusado o pagamento de passeios e/ou entretenimento.  

Todos os valores dispendidos ou recebidos deverão estar dentro de uma 

razoabilidade e proporcionais aos objetivos. 

Tais pagamentos deverão ser documentados por meio de relatório de despesas ou por 

prestação de contas para a área responsável pelo Compliance.  

Casos que fujam a razoabilidade e proporcionalidade do objetivo deverão ser 

analisados, prévia e individualmente, pela área responsável por Compliance com a 

finalidade de verificar a pertinência em receber ou oferecer tais hospitalidades, bem como 

não violar a presente política. 

O oferecimento ou pagamento de hospitalidades para Agentes Públicos e/ou Pessoas 

Politicamente Expostas devem ser previamente solicitados e motivados com a área 

responsável por Compliance e a Alta Administração, apenas nos casos que tangenciem 

questões exclusivamente técnicas do negócio. A área responsável por Compliance deverá 

manter o registro dos casos que forem aprovados e a área solicitante deverá encaminhar 

o comprovante de pagamento demonstrando que o gasto está condizente com o que foi 

previamente acordado. 

 

4. VIOLAÇÕES 

Todos os Colaboradores têm o dever de reportar prontamente qualquer violação ou 

suspeita de violação à presente política à área de Compliance ou aos canais de denúncias.  

Aquele que descumprir as diretrizes contidas nessa política, estará sujeito as medidas 

cabíveis e, em sendo necessário, os fatos serão reportados às autoridades policiais 

competentes conforme a avaliação da área responsável por Compliance em conjunto com 

a Alta Administração, na forma do seu Regimento Interno. 

A área responsável pelo Compliance, tem a responsabilidade de avaliar outros casos 

que eventualmente não tenham sido abarcados nesta política. Todas as situações 
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identificadas ou reportadas, assim como os desdobramentos consequentes, serão 

avaliadas com a criticidade devida e estrita observância dos direitos das partes envolvidas 

por essas mesmas instâncias.  

As sanções internas poderão variar, conforme a natureza e a gravidade da infração, 

desde advertência até o desligamento do Colaborador que violar a presente política. No 

caso de Terceiros que cometam atos em desconformidade com esta política, a violação 

poderá resultar no rompimento contratual.  

Em todas as circunstâncias de suspeita de violação à presente política, a área 

responsável por Compliance será acionada para a devida, na forma do seu Regimento 

Interno, adotará as medidas cabíveis.  

 

5. DÚVIDAS E DENÚNCIAS 

Qualquer dúvida relacionada aos termos desta política, entre em contato com a área 

responsável por Compliance, no e-mail compliance@copagaz.com.br. 

Suspeitas de violação ao disposto nesta política devem ser encaminhadas ao Canal 

de Denúncias - https://copagaz.eticca.com.br/denuncia ou e-mail copagaz@eticca.com.br ou 

telefone através do 0800-71-777-25. 

 

6. VIGÊNCIA 

A presente política passa a vigorar em 16 de setembro de 2019, substituindo 

quaisquer orientações, normas ou políticas anteriores sobre o tema, podendo ser extinta a 

qualquer momento por decisão da Copagaz. 
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