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1. OBJETIVO 

A Política de Conflito de Interesses tem como objetivo orientar os padrões de conduta 

com diversos agentes de mercado que poderiam expor a Copagaz a situações, reais, 

potenciais ou aparentes de conflitos de interesse. Os padrões de conduta aqui expressos 

são exigidos de todos os empregados, independentemente de nível hierárquico, 

representante, consultor ou qualquer indivíduo atuando em nome da Copagaz (em 

conjunto, os “Colaboradores”) na condução dos negócios da empresa. 

 

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 Conflito de Interesses, como regra geral, prevê como qualquer 

Colaborador ou Terceiro deve se manifestar em situações em que os interesses particulares 

ou alheios aos da Copagaz, influenciem, de forma inadequada no juízo de valor ou 

desempenho transparente dos mesmos em relação a empresa. 

Orientamos que qualquer Colaborador ou Terceiro que se encontre em uma situação 

real, potencial ou aparente de conflito de interesses interrompa imediatamente a situação 

em que o conflito se manifeste, bem como comunique, imediatamente a área responsável 

por Compliance.  

Caberá a área responsável por Compliance avaliar se a participação da pessoa 

potencialmente conflitada:  

(i) Trata-se realmente de uma situação de conflito de interesses; 
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(ii) Caso a situação de conflito reste configurada, avaliar se produziu efeitos ou 

resultados prejudiciais a Copagaz; 

(iii) É caso para comunicar ao Comitê de Compliance a situação de conflito 

configurada para adoção das medidas cabíveis àquele que violar a presente 

política. 

As situações de conflito de interesse ocorrem quando a capacidade do Colaborador ou 

Terceiro de decidir com imparcialidade sobre uma questão pertinente a Copagaz está em 

desconformidade com os interesses da própria empresa, pretendendo priorizar o seu 

próprio em prejuízo ao interesse da empresa. 

É dever de todo e qualquer Colaborador deixar de participar de quaisquer negociações, 

contratações, aprovações ou gestão de terceiros em situações que configurem ou possam 

configurar Conflito de Interesses. 

A Copagaz entende e reconhece que situações que se caracterizem como Conflito de 

Interesses não são necessariamente ilegais, mas ainda assim podem gerar à Companhia 

e/ou aos seus negócios, prejuízos, perdas ou diminuição de rendimentos e lucratividade. 

A seguir, alguns exemplos de situações que são sensíveis e podem configurar um 

potencial Conflito de Interesses: 

(i) O Colaborador, Familiar ou pessoa com quem o Colaborador possua 

relacionamento afetivo, possua participação societária ou qualquer interesse 

financeiro ou ainda se beneficie, direta ou indiretamente do fornecedor ou 

contraparte; 

(ii) Empréstimo de bens ou recursos da Companhia para uso pessoal ou de terceiros, 

exceto nos casos conforme previstos em políticas internas; 

(iii) Exercício de atividades paralelas comerciais ou não, que prejudiquem ou entrem 

em conflito com a execução das atribuições, no mesmo horário ou fora da jornada 

de trabalho, sendo proibida a obtenção ou favorecimento de vantagens indevidas, 

comissões decorrentes da função ou cargo que ocupa na Companhia; 

(iv) Exercício de atividades paralelas em outro emprego que concorram com as 

atividades desenvolvidas na Companhia, ou seja, na qual se utiliza do seu 

conhecimento técnico para prestação de serviços a outro empregador de forma a 

concorrer ou prejudicar as atividades da Companhia em qualquer grau; e  

(v) Para o caso dos acionistas, exercício do direito de voto com o fim de causar dano à 

Companhia ou a outros acionistas, ou de obter para si ou para outra pessoa física 
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ou jurídica, vantagem a que não tem direito e de que resulte, ou possa resultar, 

prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. 

 

4. DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

O Colaborador ou Terceiro que entenda estar em possível situação de Conflito de 

Interesses, ainda que potencial, deve comunicar ao seu gestor imediato; comunicar a área 

responsável por Compliance e/ou entrar em contato através do Canal de Denúncia para 

reportar a situação.  

Aquele que estiver diante de uma situação de Conflito de Interesses, mesmo que 

potencial e ainda não analisada, deve evitar participar de qualquer processo de tomada de 

decisão e/ou discussão relacionada ao assunto em questão. 

Excepcionalmente e apenas caso autorizado previamente e por escrito pela área 

responsável por Compliance, o Colaborador ou Terceiro em situação de Conflito de 

Interesses poderá participar da discussão relativa ao potencial Conflito de Interesses na 

medida necessária para prestar informações adicionais que possam auxiliar a Companhia 

em seu processo de tomada de decisão.  

Independentemente da divulgação voluntária pelo Colaborador ou Terceiro que se 

encontrar em situação de Conflito de Interesses, qualquer outro Colaborador que 

identificar a ocorrência deve reportá-la pelo Canal de Denúncia. 

 

5. 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 do Comitê de Compliance em conjunto com a Alta 

Administração, na forma do seu Regimento Interno. 

O Comitê de Compliance, tem a responsabilidade de avaliar outros casos que 

eventualmente não tenham sido abarcados nesta política. Todas as situações identificadas 

ou reportadas, assim como os desdobramentos consequentes, serão avaliadas com a 
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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, o Comitê de 

Compliance será acionado para a devida apuração, na forma do seu Regimento Interno e, 

adotará as medidas cabíveis.  

 

4. 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. 

 

5. 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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