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1 PROPÓSITO 

A SICPA Brasil Ltda. ("SICPA Brasil") e todas as outras entidades da SICPA Holdings SA 

("SICPA") estabelecidas no Brasil (todas aqui referidas como "SICPA Brasil") estão 

comprometidas em cumprir as leis e regulamentos anticorrupção brasileiros aplicáveis, ao 

mesmo tempo em que estão de acordo com os princípios estabelecidos na Política Global 

Anticorrupção da SICPA ("Política Global da SICPA").  

 

Esta Política Global Anti-Corrupção – Brasil Edição Exclusiva ("Política") refina a estrutura e 

os princípios estabelecidos na Política Global da SICPA para incorporar as exigências legais 

brasileiras. Ela contém as ações e procedimentos a serem seguidos pelos Funcionários e 

qualquer pessoa agindo em nome da SICPA Brasil ("Terceiros") para assegurar o 

cumprimento das leis anticorrupção relevantes e das melhores práticas internacionais 

anticorrupção.   

 

Esta Política contém os princípios que regem os padrões aceitáveis de conduta relacionados 

a dar, oferecer ou receber pagamentos ou outras coisas de valor em conexão com a 

prossecução dos negócios da SICPA Brasil.  

 

Para alcançar a conformidade, é responsabilidade de todos os Funcionários da SICPA Brasil 

assegurar que a SICPA Brasil cumpra esta Política e outros documentos de governança. 

2  INTRODUÇÃO 

A anti-corrupção é geralmente entendida como ações para evitar suborno e corrupção. No 

Brasil, as leis anticorrupção brasileiras proíbem expressamente a corrupção de seus 

funcionários do governo e de funcionários de outros países, fraudes e outras condutas 

indevidas similares. Além dessas leis e regulamentos locais, as leis e tratados internacionais 

anticorrupção podem se aplicar à SICPA Brasil devido à presença da SICPA em outras 

jurisdições. Essas leis e tratados (coletivamente, as "leis anticorrupção globais") proíbem 

pagamentos diretos e indiretos, bem como ofertas e promessas de pagar ou dar qualquer 

coisa de valor para um Propósito Corrupto ou para obter uma vantagem comercial.  

 

Os funcionários da SICPA Brasil devem entender o que pode constituir corrupção e sua 

obrigação de cumprir com esta Política. Os funcionários são obrigados a procurar 

aconselhamento do Departamento de Conformidade do Grupo ou do Departamento Jurídico 

se tiverem quaisquer dúvidas ou preocupações sobre o cumprimento das leis e regulamentos 

anticorrupção aplicáveis. 
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3 ESCOPO 

Esta Política se aplica a todas as atividades da SICPA Brasil, incluindo as de subsidiárias e 

Joint Ventures controladas no mundo inteiro, bem como seus respectivos Diretores, 

Funcionários e Terceiros. 

As Joint Ventures e afiliadas minoritárias são encorajadas a adotar e cumprir esta Política ou 

implementar uma política equivalente.  

 

A SICPA Brasil não pode, indiretamente através de Terceiros, se engajar em ações que a 

SICPA não está legalmente autorizada a realizar por si mesma. Esta Política, portanto, se 

aplica a qualquer pessoa que atue em nome da SICPA Brasil, incluindo, mas não limitado a, 

seus representantes, consultores, agentes e corretores. 

 

Qualquer desvio desta Política requer a aprovação do Chefe de Conformidade da SICPA ou 

do Diretor Jurídico da SICPA. 

 

4 DEFINIÇÕES 

Termo 
Definição 

"Qualquer coisa de 

valor" 

Isto inclui, mas não está limitado a, dinheiro, pagamento por outros 

meios, hospedagem, viagens, ingressos para eventos, presentes, 

ofertas de emprego ou estágios, bolsas de estudo ou doações. 

Livros e Registros Todos os registros comerciais, tais como faturas, recibos e 

documentação contábil semelhante, demonstrações financeiras, 

contratos, correspondência, memorandos, fitas, discos, papéis, livros 

e quaisquer outros documentos. 

Leis Brasileiras 

Anticorrupção 

Código Penal Brasileiro – Decreto-Lei 2.848/1940; Lei Federal 

Brasileira nº 12.846/2013 (Lei Anti-Corrupção), posteriormente 

regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.129/2022 (Decreto Anti- 

Corrupção); Lei Federal Brasileira nº 8.666/1993 e Lei Federal 

Brasileira nº 14.133/2021 (Leis de Licitações e Contratos 

Administrativos); Lei Federal Brasileira nº 12.813/2013 (Lei de 

Conflitos de Interesses); Lei Federal Brasileira nº 9.613/1998 (Lei de 

Lavagem de Dinheiro; Lei Federal Brasileira nº 9.504/1997 (Lei 

Eleitoral). 

Finalidade Corrupta A intenção de influenciar qualquer ato (ou falha em agir), ou qualquer 

decisão que viole o dever legal de um indivíduo, ou induzir outro a 

usar sua influência para afetar qualquer ato ou decisão, ou para 

assegurar qualquer vantagem comercial imprópria. 
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Declaração de 

conformidade 

Um certificado de conformidade com todas as leis, incluindo as leis 

que proíbem a corrupção.   

Empregado Oficiais, Diretores, pessoal fixo, permanente ou estagiário, 

estagiários, pessoal destacado, voluntários e estagiários. 

Entretenimento Isto inclui a oferta de viagem, hospedagem, visita a um clube, 

concerto ou evento esportivo. O entretenimento pode ser um 

evento, performance ou atividade destinada a entreter outros além 

de um jantar razoável, por exemplo, quando os ingressos devem 

ser comprados ou uma taxa de admissão deve ser paga.  

Refeições e bebidas também são entretenimento, mas não estão 

sujeitas a esta Política desde que sejam razoáveis e apropriadas e o 

valor cumulativo de refeições e bebidas fornecidas a um indivíduo 

não seja excessivo em nenhum ano.  

Facilitação do 

pagamento 

Um pagamento pessoal a um funcionário ou funcionário de baixo nível 

do governo, geralmente para agilizar ou assegurar a execução de 

uma ação governamental de rotina à qual a empresa ou indivíduo 

tem direito de qualquer forma, como a obtenção de entrega de 

correspondência ou proteção policial, ou o processamento de 

documentos governamentais.  

Presente Um item de qualquer valor oferecido ou recebido no âmbito de uma 

relação comercial para uso ou consumo pessoal do beneficiário. 

Funcionário do 

Governo ("GO") 

Qualquer funcionário, diretor ou empregado de um governo ou de 

qualquer departamento, agência, partido político ou 

instrumentalidade deste ou de uma organização internacional pública 

(como as Nações Unidas), ou qualquer pessoa agindo na qualidade 

oficial para ou em nome de qualquer governo ou departamento, 

agência ou instrumentalidade deste ou de uma organização 

internacional pública. 

Os funcionários e diretores de entidades de propriedade do governo 

também serão considerados funcionários do governo. 

Entidade 

Governamental 

("GOE") - Empresa 

Estatal ("SOE") 

Uma Entidade Governamental é uma empresa comercial na qual o 

governo ou o estado tem controle significativo através da propriedade 

total, majoritária ou minoritária significativa. 

Joint Venture 

Minoritária 

Uma entidade na qual a SICPA não tem uma participação majoritária 

e/ou controle. 

Terceiros Qualquer indivíduo não empregado pela SICPA ou qualquer entidade 

não pertencente ou controlada pela SICPA, que preste serviços ou se 

envolva em atividades comerciais, em nome da SICPA ou de uma de 

suas subsidiárias. 
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Inclui Joint Ventures que não são controladas pela SICPA, parceiros 

de Joint Venture, agentes, corretores, consultores, fornecedores, 

clientes atuais e potenciais, contatos comerciais, intermediários, 

representantes, subcontratados, consultores e outras pessoas ou 

entidades que atuam em nome da SICPA. 

 

5 POLÍTICA 

A SICPA Brasil proíbe oferecer, prometer, dar ou autorizar qualquer pessoa a dar algo de 

valor a qualquer pessoa para uma Finalidade Corrupta  na busca de obter ou reter negócios 

para a SICPA, seja em nome da SICPA ou em seu beneficio pessoal .  

 

Uma Finalidade Corrupta é aquela que se destina a influenciar qualquer ato (ou falha em 

agir), ou qualquer decisão que viole o dever legal de um indivíduo, ou induzir outro a usar 

sua influência para afetar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem 

comercial imprópria. 

 

Esta proibição inclui, mas não está limitada a:  

a) Pagamentos em dinheiro ou equivalentes em dinheiro, como vales 

b) Presentes 

c) Entretenimento, refeições e viagens 

d) Doações políticas ou caritativas, patrocínios 

e) Oportunidades de negócios, emprego ou investimento  

f) Descontos ou créditos pessoais 

g) Assistência ou apoio aos membros da família.  

A SICPA Brasil não permite ou aceita a oferta, concessão ou recebimento de qualquer 

suborno de qualquer tipo relacionado em (a) - (g) para ganhar ou influenciar a concessão 

de um negócio, licença ou permissão de um cliente, ou para obter uma vantagem inadequada 

na condução dos negócios e operações da SICPA - mesmo quando a oferta não for aceita ou 

quando o pagamento for feito mas nenhuma vantagem for obtida. 

 

A SICPA Brasil não permite pagamentos corruptos ou impróprios, mesmo quando a prática 

é amplamente considerada como a "forma de fazer negócios aqui".  

5.1 TERCEIROS 

A SICPA Brasil não pode fazer indiretamente, através de Terceiros, o que não é legalmente 

permitido fazer ela mesma. Quando a SICPA Brasil engaja qualquer Terceiro, incluindo, mas 

não limitado a, representantes, consultores, consultores comerciais, agentes, corretores, 
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escritórios de advocacia, consultores fiscais ou outros agindo em nome da SICPA Brasil, os 

requisitos para engajamentos de Terceiros devem ser cumpridos. Isto requer a devida 

diligência de integridade ("IDD", uma verificação de antecedentes) de Terceiros relevantes 

a ser realizada para identificar questões de preocupação ("bandeiras vermelhas" – “red 

flags”) e para avaliar e abordar quaisquer questões que possam surgir. Isto está delineado 

na Política de Due Diligence de Integridade da SICPA. 

 

No mínimo, o Terceiro deve ser respeitável e seu compromisso deve ser consistente com os 

Valores e Políticas e procedimentos da SICPA.  

5.2 JOINT-VENTURES  

A SICPA Brasil pode ser considerada responsável pelas atividades corruptas de suas Joint 

Ventures. As Joint Ventures que são de propriedade majoritária ou controladas de outra 

forma pela SICPA devem seguir esta Política. Em relação às atuais Joint Ventures Minoritárias 

da SICPA Brasil, os representantes nomeados pela Diretoria da SICPA são responsáveis pela 

promoção de uma política e procedimentos equivalentes de combate à corrupção. Para 

futuras Joint Ventures Minoritárias, os representantes da SICPA Brasil devem assegurar que 

a adoção desta ou de uma Política similar seja incluída no Acordo de Acionistas.  

5.3 FUSÕES E AQUISIÇÕES  

A SICPA Brasil deve conduzir a devida diligência anti-corrupção nas metas de aquisição ou 

potenciais parceiros de Joint Venture antes de qualquer fusão, aquisição ou formação de 

Joint Venture. Após uma aquisição, fusão ou formação de Joint Venture, a SICPA Brasil 

tomará as medidas apropriadas para assegurar que a nova operação da SICPA implemente 

esta Política.  

5.4 CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS, BENEFICENTES, DOAÇÕES OU 
PATROCÍNIOS 

Qualquer contribuição, doação ou patrocínio para fins de Corrupção é estritamente proibida. 

Qualquer doação política, incluindo, mas não se limitando a, contribuição para uma eleição, 

um partido político ou organização de um partido político, ou qualquer funcionário do 

governo, membro ou candidato de um partido político, é proibida no Brasil.  

É necessária a aprovação prévia por escrito do Chefe de Conformidade ou designados da 

SICPA se uma doação ou patrocínio for baseado na recomendação ou solicitação de um 

governo ou Funcionário do Governo, ou puder beneficiar direta ou indiretamente um governo 

ou Funcionário do Governo, ou for pago diretamente a um fundo governamental. 
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Antes de fazer qualquer contribuição beneficente, doação ou patrocínio, os requisitos 

delineados na respectiva Política e Diretrizes de Patrocínio e Doações Corporativas devem 

ser cumpridos.  

5.5 PRESENTES, ENTRETENIMENTO, REFEIÇÕES E VIAGENS  

5.5.1 PRESENTES E ENTRETENIMENTO PARA OU DE AUTORIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS 

Dar ou receber Presentes e Entretenimento relacionados a negócios em conexão com o 

estabelecimento de relações comerciais ou mostrar apreço a indivíduos que são empregados 

por entidades comerciais privadas é permitido se não for feito com uma Finalidade Corrupta. 

Entretanto, é importante evitar até mesmo a aparência de conduta imprópria com clientes, 

fornecedores ou quaisquer outros com os quais fazemos negócios.  

 

É importante que qualquer Presente ou Entretenimento (por exemplo, acomodação, 

transporte, atividades de lazer) seja oferecido ou recebido:  

• não cria a aparência de impropriedade;   

• está relacionado aos negócios; e 

• não é feita como consideração ou com a expectativa de qualquer ação por parte do 

destinatário ou do provedor.   

Em relação a dar ou aceitar Presentes ou Entretenimento, ou uma série de Presentes ou 

Entretenimento, os funcionários da SICPA Brasil podem aceitar ou dar um Presente ou 

Entretenimento com um valor de até R$ 250 a seu próprio critério. Se o valor exceder R$ 

250,00, é necessária aprovação prévia por escrito. Se o valor for superior a R$ 250,00 e até 

R$ 1.000,00 inclusive, a pessoa deve obter aprovação prévia de seu Diretor Geral ou 

membro do Comitê Executivo. Qualquer coisa acima de R$ 1.000,00 deve ser pré-aprovada 

por escrito pelo Diretor Executivo da SICPA, Diretor Financeiro da SICPA, Diretor Jurídico da 

SICPA, ou pelo Diretor de Conformidade da SICPA. 

 

Dinheiro, ou equivalentes a dinheiro, como vales-presente, cartões pré-pagos, vales para 

música ou refeições, por exemplo, são proibidos. 

5.5.2 REFEIÇÕES 

Aceitar ou acomodar refeições comerciais é aceitável desde que seja razoável e o valor 

cumulativo das refeições e bebidas fornecidas ou recebidas de um indivíduo não seja 

excessivo em nenhum ano. Refeições de negócios razoáveis não requerem as aprovações 

prévias descritas acima. 
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5.5.3 VIAGENS 

A SICPA Brasil pode pagar os custos de viagem de Terceiros se estiver de acordo com a 

Diretriz de Viagem da SICPA. Para manter a independência, os funcionários da SICPA Brasil 

não deverão aceitar o pagamento de seus custos de viagem de Terceiros a menos que haja 

um motivo comercial legítimo, caso em que é necessária a aprovação prévia do respectivo 

Gerente Geral, ou Diretor Geral, ou Chefe de Função do Grupo ou superior, e que não esteja 

envolvido na viagem.  

5.6 INTERAÇÃO COM FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO  

5.6.1 PRESENTES, ENTRETENIMENTO E VIAGENS PARA FUNCIONÁRIOS DO 

GOVERNO 

A SICPA Brasil não pagará despesas nem fornecerá viagens, presentes ou entretenimento a 

nenhum Funcionário do Governo, exceto conforme permitido por lei e pela regulamentação 

interna da entidade pública do Funcionário do Governo. Em tal caso, tais Presentes, 

Entretenimento ou pagamentos de despesas de viagem e diárias de Funcionários do Governo 

exigirão a aprovação prévia do Chefe de Conformidade ou designados da SICPA, 

independentemente de seu valor.  

 

Regras específicas aplicam-se a Presentes e Entretenimento Sazonais, conforme descrito na 

Diretriz sobre Presentes Festivos / Sazonais, atualizada anualmente. 

 

Isto também se aplica aos funcionários das Empresas Públicas (GOEs), assim como aos 

parentes próximos de qualquer Funcionário do Governo.  

5.6.2 CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO OU DE FAMILIARES 

PRÓXIMOS 

Qualquer solicitação de emprego ou estágio para um Funcionário do Governo, um funcionário 

de um GOE ou um parente próximo de tal pessoa requer a aprovação prévia por escrito do 

Chefe de Conformidade da SICPA ou de pessoas designadas. 

 

5.7 PEQUENOS PAGAMENTOS EM DINHEIRO 

Devem ser evitados pagamentos em dinheiro e pequenos pagamentos em dinheiro, a fim de 

evitar a aparência de conduta comercial imprópria.  
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Quando pequenos pagamentos em dinheiro são absolutamente inevitáveis, um recibo deve 

ser solicitado. Se o motivo do pagamento não for evidente no recibo, ele deve ser registrado 

manualmente no recibo. Se um recibo não puder ser obtido, o motivo do pagamento deve 

ser anotado no formulário de pedido de reembolso de despesas.  

 

Antes de fazer um pagamento à vista sob demanda, devem ser feitos todos os esforços para 

verificar se o pagamento à vista é razoável ou se pode ser evitado por outros meios. 

5.8 PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO E PAGAMENTOS DE 
SEGURANÇA PESSOAL 

A SICPA Brasil não aceita Pagamentos de Facilitação. Os Pagamentos de Facilitação, 

independentemente do valor, devem ser ativamente opostos, reportados e mitigados. Se 

surgir uma situação em que um Pagamento de Facilitação não possa ser evitado, o 

Pagamento de Facilitação deve ser reportado de acordo com a Diretriz de Relatório de 

Pagamentos de Facilitação.  

Em uma situação em que um funcionário da SICPA Brasil é solicitado a responder a ameaças 

iminentes de danos físicos ou de saúde e segurança, um pagamento pode ser feito. 

Entretanto, ele deve ser reportado imediatamente ao Chefe de Conformidade ou designados 

da SICPA e ao Oficial de Segurança da SICPA, e deve ser registrado com exatidão.  

5.9 ACORDOS POR ESCRITO 

A contratação de um terceiro pela SICPA Brasil requer um acordo por escrito. O acordo deve 

incluir a Cláusula de Conformidade com a Norma SICPA, contendo pelo menos uma Cláusula 

Anti-Corrupção. Qualquer desvio requer a aprovação explícita do Diretor Jurídico da SICPA 

ou do Diretor de Conformidade da SICPA ou de seus designados. 

5.10 LIVROS E REGISTROS 

Os funcionários estão proibidos de fazer declarações falsas ou enganosas nas contas e 

registros da SICPA Brasil por qualquer motivo e devem assegurar que os registros reflitam 

a verdadeira natureza de cada transação. Todas as transações devem ser corretamente 

aprovadas e codificadas de acordo com a descrição correta das despesas e com base nas 

políticas e orientações contábeis da SICPA.  
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5.11 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Uma vez por ano, a SICPA exigirá que um grupo selecionado de funcionários assine uma 

Declaração de Conformidade atestando que eles cumprem com as políticas da SICPA, 

incluindo esta Política.  

Terceiros selecionados agindo em nome da SICPA serão solicitados a confirmar 

periodicamente sua conformidade com as políticas da SICPA, incluindo esta Política. 

6 INDENIZAÇÃO 

As violações das leis anticorrupção globais podem prejudicar gravemente a reputação da 

SICPA, proibindo a participação em licitações públicas e restringindo a capacidade da SICPA 

de fazer negócios no setor público, e resultar em penalidades pessoais e corporativas 

criminais e civis. 

 

Os indivíduos que violam as leis anticorrupção podem enfrentar processos criminais 

potencialmente resultando em uma pena de prisão, multas monetárias ou outra ação 

governamental. Empresas como a SICPA não podem indenizar seus dirigentes, diretores e 

funcionários por responsabilidades decorrentes dessas leis, o que significa que podem ser 

aplicadas penalidades contra indivíduos sem reembolso por parte da SICPA ou de uma 

seguradora. Isto também se aplica aos Diretores, Diretores e Empregados que não são mais 

empregados pela SICPA. 

 

7 RELATÓRIO OBRIGAÇÕES E AÇÕES DISCIPLINARES  

A SICPA Brasil não tolerará a obtenção desonesta ou ilegal de resultados por qualquer 

Colaborador, seja diretamente ou através de Terceiros. Qualquer violação desta Política pode 

resultar em ações disciplinares, incluindo rescisão de contrato ou emprego. 

Nenhum funcionário será penalizado ou sujeito a outras conseqüências adversas por se 

recusar a pagar subornos, mesmo que isso possa resultar na perda de negócios para a SICPA 

Brasil e/ou qualquer uma de suas subsidiárias. A sugestão de qualquer ação em contrário 

(penalização ou conseqüências adversas) deve ser relatada. 

Qualquer funcionário da SICPA Brasil que tomar conhecimento de uma violação ou 

potencial violação das leis anticorrupção globais ou desta Política deve comunicá-la 

imediatamente a qualquer um dos seguintes:  

• Qualquer membro das equipes Jurídica ou de Conformidade da SICPA; ou 

• SICPA Speak Up Line (Sistema de Denúncia de Atos Ilícitos); ou 

• Qualquer membro do Comitê Executivo da SICPA. 
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A não comunicação de uma suspeita de violação constitui uma violação da Política. 

 

8 RESPONSABILIDADES 

Departamento 

Tarefa 

(§) 

Todos  

departament

os 

Gerente Geral / 

Diretor Geral, Chefe 

de Função do Grupo, 

Comitê Executivo  

Conformida

de 

Assuntos 

corporati

vos 

CEO, 

CFO 

Aprovação de contribuições 

filantrópicas ou patrocínios a 

autoridades governamentais 

(§5.4) 

S E E I E 

Aprovação Presentes, 

Entretenimento, viagens para 

não-GO 

(§5.5.1) 

S E E  E 

Aprovação de terceiros para 

cobrir os custos de viagem do 

funcionário da SICPA 

(§5.5.3) 

S E    

Aprovação Presentes, 

Entretenimento, viagens para 

GO 

(§5.6.1) 

S  E   

Aprovação de contratação de 

parentes de GO 

(§5.6.2) 
S I E   

Pagamentos de segurança 

(§5.8) E  I   

Desvios de aprovação das 

Cláusulas de Conformidade 

Padrão 

(§5.9) 

S  E   

Declaração de conformidade 

(§5.11)   S E   

Denúncia de violação 

(§7) E E S I  

 

E = Executar; S = Apoio (Originador do pedido); I = Informado 
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9 OUTRAS POLÍTICAS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS 

Política Global Anti-Corrupção da SICPA 
Política de diligência devida em matéria de integridade 

Política Global de Speak Up da SICPA 
Patrocínio Corporativo e Diretrizes de Doação 

Diretriz sobre Presentes Sazonais ou Festivos 
Diretrizes de viagem da SICPA 

Diretriz para relatórios de Pagamentos de Facilitação 
Norma Interna da SICPA sobre Pequeno Pagamentos em Dinheiro 

 

10 ANEXO 

Anexo A: Detalhes da Linha Speak Up 
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ANEXO A – DETALHES DA LINHA SPEAK UP  

 
SICPA Speak Up Line / Linha Speak Up da SICPA 
 
 
Telefone: 0800 900 0233 
 
Lausanne, Suíça (Número local): +41 21 575 13 43 
 
Website: https://sicpa.gan-compliance.com/p/speakup 
 
Informações: https://www.sicpa.com/linha-speak 
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Este documento é atualizado periodicamente. Para obter a versão mais recente e as informações de 

contato do Departamento de Compliance da SICPA, acesse o Connect ou o Portal de Compliance da 

SICPA.   
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1 OBJETIVO 

A SICPA e todas as suas subsidiárias e Joint Ventures controladas (“SICPA”) se 

comprometem a cumprir as leis anticorrupção. A Política Global Anticorrupção da SICPA 

(“Política”) contém as ações e procedimentos que devem ser seguidos pelos Colaboradores 

e por qualquer pessoa agindo em nome da SICPA (“Terceiros”) para garantir a conformidade 

com as leis anticorrupção relevantes e as melhores práticas anticorrupção internacionais.   

 

A presente Política contém os princípios acerca de padrões de conduta aceitáveis ao dar, 

oferecer ou receber pagamentos ou outras coisas de valor relacionados às atividades 

comerciais da SICPA.  

 

Para que possamos alcançar conformidade, todos os Colaboradores da SICPA são 

responsáveis por garantir que a SICPA cumpra com o disposto na presente Política e demais 

documentos relacionados à governança. 

 

2  INTRODUÇÃO 

Em geral, entende-se por ações anticorrupção aquelas que visam prevenir suborno e 

corrupção. Na maioria dos países - se não em todos - em que a SICPA atua há leis que 

proíbem a corrupção de suas próprias autoridades governamentais, daquelas de outros 

países e de pessoas da iniciativa privada. Além das leis locais, há tratados internacionais 

anticorrupção que são aplicáveis em muitas das jurisdições em que a SICPA está presente. 

Essas leis e tratados (coletivamente chamadas de “leis anticorrupção globais”) proíbem tanto 

pagamentos diretos e quanto indiretos, assim como ofertas e promessas de pagar ou 

oferecer qualquer coisa de valor com o Propósito de Corrupção ou para obter uma vantagem 

comercial.  

 

Os Colaboradores da SICPA devem entender o que pode configurar corrupção e ter ciência 

de sua obrigação de cumprir essa Política em todos os lugares em que operamos. Caso 

tenham quaisquer questões ou dúvidas relacionadas ao cumprimento das leis e 

regulamentações anticorrupção aplicáveis, os Colaboradores deverão buscar orientação dos 

Departamentos Jurídico ou de Compliance do Grupo. 
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3 ESCOPO 

A presente Política se aplica a todas as atividades da SICPA, incluindo de suas subsidiárias 

e Joint Ventures sob seu controle no mundo todo, bem como de seus respectivos Executivos, 

Diretores, Colaboradores e Terceiros. 

 

Recomenda-se às Joint Ventures Minoritárias e às afiliadas a adoção e o cumprimento da 

presente Política ou a implementação de uma política equivalente.  

 

A SICPA não pode realizar indiretamente, por meio de Terceiros, ações que não sejam 

permitidas que a SICPA realize legalmente por conta própria. Portanto, a presente Política é 

aplicável a todos que atuem em nome da SICPA, incluindo mas não se limitando aos 

representantes, consultores, agentes e corretores da SICPA. 

 

Qualquer exceção ao disposto na presente Política requer a aprovação do Diretor de 

Compliance da SICPA ou do Diretor Jurídico da SICPA. 

 

4 DEFINIÇÕES 

Termo Definição 

“Qualquer coisa de 

valor” 

Inclui mas não se limita a dinheiro em espécie, pagamento por outros 

meios, acomodação, viagens, ingressos para eventos, presentes, 

ofertas de emprego ou estágio, bolsas de estudo ou doações. 

Livros e Registros Todos os registros comerciais, tais como faturas, recibos e 

documentos contábeis similares, declarações financeiras, contratos, 

correspondência, protocolos, fitas de vídeo, discos, papéis, livros e 

quaisquer outros documentos. 

Propósito de 

Corrupção 

É pretender influenciar qualquer ato (ou abstenção de agir) ou 

qualquer decisão que viole o legítimo dever de um indivíduo, ou 

induza outrem a usar sua influência para afetar qualquer ato ou 

decisão ou garantir qualquer vantagem comercial indevida. 

Declaração de 

conformidade 

Um certificado de conformidade com todas as leis, incluindo as leis 

que proíbem a corrupção.   

Colaborador Executivos, Diretores, contratados por tempo determinado, 

indeterminado ou probatório, trainees, empregados temporários, 

voluntários e estagiários. 
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Entretenimento Inclui o fornecimento de viagens, acomodação, visita a um clube, um 

show ou evento esportivo. Entretenimento pode ser um evento, uma 

apresentação ou uma atividade criada para entreter os outros além 

de um jantar razoável, por exemplo quando uma taxa de admissão 

ou ingressos serão cobrados. 

Refeições e bebidas também são entretenimento, mas não estão 

sujeitas à presente Política desde que sejam razoáveis e apropriadas, 

e que o valor acumulado das refeições e bebidas fornecidas a uma 

pessoa em um ano não seja excessivo.  

Pagamento de 

Facilitação 

Um pagamento pessoal feito a uma  autoridade governamental ou a 

um funcionário público, geralmente para agilizar ou garantir a 

execução de uma providência governamental de rotina à qual a 

empresa ou individuo tenha direito de qualquer forma, por exemplo 

a entrega de uma correspondência, a proteção da polícia ou a 

tramitação de documentos do governo.  

Presentes Um item de qualquer valor, oferecido ou recebido no âmbito de uma 

relação comercial, para uso pessoal ou consumo pelo beneficiário. 

Autoridade 

Governamental (OG) 

Qualquer Superintendente, Diretor ou Funcionário do governo ou de 

qualquer departamento, agência, partido político, de seus órgãos, ou 

de uma organização pública internacional (como as Nações Unidas), 

ou qualquer pessoa que atue em uma função oficial para ou em nome 

de qualquer governo ou departamento, agência ou órgão, ou de uma 

organização pública internacional. 

Funcionários e Diretores de Entidades Estatais também serão 

considerados como Autoridades Governamentais. 

Entidade Estatal 

(“GOE”) – Empresa 

Estatal (“SOE”) 

Uma Entidade Estatal é uma empresa na qual o governo ou Estado 

tem controle significativo por meio da propriedade plena, majoritária 

ou minoritária significativa. 

Joint Venture 

Minoritária 

Uma instituição na qual a SICPA não possui o controle e/ou 

participação acionária majoritária. 

Terceiro Qualquer indivíduo não empregado pela SICPA ou qualquer entidade 

que não pertença ou seja controlada pela SICPA que forneça serviços 

ou participe de atividades comerciais, em nome da SICPA ou uma de 

suas subsidiárias. 

Incluindo Joint Ventures não controladas pela SICPA, parceiros em 

Joint Ventures, agentes, corretores, consultores, fornecedores, 

clientes atuais e potenciais, contatos comerciais, intermediários, 
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representantes, subcontratados, assessores e outras pessoas ou 

entidades que atuem em nome da SICPA. 

 

5 POLÍTICA 

A SICPA proíbe oferecer, prometer, dar ou autorizar qualquer pessoa a dar qualquer coisa 

de valor a qualquer pessoa com Propósito de Corrupção com o objetivo de obter ou reter 

negócios para a SICPA, seja em nome da SICPA ou a título pessoal.  

 

Um Propósito de Corrupção é pretender influenciar qualquer ato (ou abstenção de agir) ou 

qualquer decisão que viole o legítimo dever de um indivíduo, ou induza outrem a usar sua 

influência para afetar qualquer ato ou decisão ou garantir qualquer vantagem comercial 

indevida. 

 

Esta proibição inclui, mas não se limita a:  

 

a) Pagamentos em espécie ou equivalentes, tais como vales (vouchers); 

b) Presentes; 

c) Entretenimento, refeições e viagens; 

d) Contribuições políticas ou beneficentes e patrocínio; 

e) Oportunidades de negócios, emprego ou investimento;  

f) Descontos ou créditos pessoais ; e 

g) Assistência ou suporte para membros da família.  

 

A SICPA não permite ou aceita oferecer, dar ou receber suborno em qualquer forma 

conforme lista de (a) – (g) para conseguir ou influenciar a concessão de um negócio, 

habilitação ou permissão do cliente, ou para obter uma vantagem indevida na condução das 

atividades e operações da SICPA, mesmo quando a oferta não seja aceita ou quando o 

pagamento for feito mas a vantagem não for obtida. 

 

A SICPA não permite pagamentos corruptos ou indevidos, mesmo nos locais em que a prática 

é considerada a “forma de se fazer negócios por aqui”.  

 

5.1 TERCEIROS 

A SICPA não pode fazer indiretamente, por meio de Terceiros, o que não pode fazer 

legalmente por conta própria. Quando a SICPA contrata qualquer Terceiro, incluindo mas 
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não se limitando, aos representantes, consultores, consultores comerciais, agentes, 

corretores, escritórios de advocacia, consultores fiscais ou outros que atuem em seu nome, 

devem ser cumpridas as exigências para contratação de Terceiros. Isso exige a realização 

de uma Due Diligence de Integridade prévia (“IDD”, checagem de antecedentes), a ser 

realizada nos Terceiros relevantes para identificar preocupações que exigem atenção (“sinais 

de alerta”) e para avaliar e tratar quaisquer problemas que possam surgir. Isto está descrito 

na Política de Due Diligence Prévia de Integridade da SICPA. 

 

No mínimo, o Terceiro deve ter boa reputação e sua contratação deve ser consistente com 

os Valores e Políticas da SICPA.  

 

5.2 JOINT VENTURES  

A SICPA pode ser responsabilizada por atividades corruptas praticadas por suas Joint 

Ventures. As Joint Ventures em que a SICPA for majoritária ou, de alguma outra forma, for 

a controladora terão de seguir esta Política. Em relação às Joint Ventures Minoritárias atuais 

da SICPA, a diretoria de representantes nomeada pela SICPA será responsável por fomentar 

uma Política Anticorrupção e procedimentos equivalentes. Para futuras Joint Ventures 

Minoritárias, os representantes da SICPA deverão garantir a adoção desta ou que uma 

Política similar seja incluída no Acordo de Acionistas.  

 

5.3 FUSÕES E AQUISIÇÕES  

A SICPA deverá realizar uma due diligence anticorrupção prévia nas aquisições pretendidas 

ou nos potenciais parceiros em Joint Ventures antes de concretizar qualquer fusão, aquisição 

ou Joint Venture. Após uma aquisição, fusão ou a formação de uma Joint Venture, a SICPA 

tomará as devidas providências para garantir que a nova operação da SICPA implemente 

esta Política.  

 

5.4 CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS, BENEFICENTES, 

DOAÇÕES OU PATROCÍNIOS 

Qualquer contribuição, doação ou patrocínio para Propósito de Corrupção é estritamente 

proibido. 

 

Qualquer doação política, incluindo mas não se restringindo a, contribuições para uma 

eleição, um partido político ou uma organização de um partido político, exige a aprovação 

por escrito do Diretor Executivo (CEO) e do Diretor Financeiro (CFO) da SICPA.  
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Se uma doação ou um patrocínio se baseia na recomendação ou na solicitação de um 

governo ou de uma Autoridade Governamental, ou se pode beneficiar direta ou 

indiretamente um governo ou uma Autoridade Governamental, ou se for paga diretamente 

a um fundo do governo, exige-se a aprovação prévia do Diretor de Compliance da SICPA ou 

de seu representante. 

 

Antes de toda e qualquer contribuição beneficente, doação ou patrocínio é necessário 

cumprir as exigências estabelecidas nas respectivas Políticas e Patrocínios Coorporativos e 

Diretrizes para Doações.  

 

5.5 PRESENTES, ENTRETENIMENTO, REFEIÇÕES E 

VIAGENS  

5.5.1 PRESENTES E ENTRETENIMENTO PARA OU DE OFICIAIS NÃO-

GOVERNAMENTAIS 

Dar ou receber Presentes e Entretenimento de cunho comercial associados à estabelecer 

relações comerciais ou demonstrar apreço por indivíduos empregados em entidades 

comerciais privadas é admissível, desde que isto não seja feito com Propósito de Corrupção. 

Porém, é importante evitar até mesmo a aparência de uma conduta imprópria para com 

nossos clientes, fornecedores ou quaisquer outros com quem façamos negócios.  

 

É fundamental que qualquer Presente ou Entretenimento (por exemplo acomodação, 

transporte, atividades de lazer) oferecido ou recebido:  

 

• não tenha a aparência de ser impróprio;   

• seja relacionado aos negócios; e 

• não o seja feito em consideração ou com a expectativa de qualquer ação por parte do 

favorecido ou do ofertante.   

 

Quanto à oferta ou aceitação de Presentes e Entretenimento ou de um conjunto de presentes 

ou entretenimento para ou de autoridades não-governamentais, os Colaboradores da SICPA 

podem aceitar ou dar Presentes ou Entretenimento em um valor de até USD 50, a seu 

exclusivo critério. Caso o valor exceda USD 50, é exigida aprovação prévia por escrito. Caso 

o valor seja maior do que USD 50 e menor do que USD 200, a pessoa deve obter aprovação 

prévia de seu/sua Diretor Administrativo/Membro do Comitê Executivo. Qualquer valor 
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superior a USD 200 requer pré-aprovação por escrito do Diretor Executivo, Diretor 

Financeiro, Diretor Jurídico ou Diretor de Compliance da SICPA. Entidades da SICPA podem 

decidir a respeito de níveis de aprovação inferiores.  

 

Dinheiro em espécie ou equivalentes, tais como vales, vouchers, cartões pré-pagos, vale-

presentes como os de música ou refeições, são proibidos. 

 

5.5.2 REFEIÇÕES 

Aceitar ou oferecer refeições de negócios é permitido, desde que sejam razoáveis e 

apropriadas, e que o valor acumulado das refeições e bebidas fornecidas ou recebidas de 

uma pessoa em um ano não seja excessivo. Refeições de negócios que sejam razoáveis não 

exigem aprovação prévia conforme descrito acima.  

 

5.5.3 VIAGENS 

A SICPA pode arcar com os custos de viagem de Terceiros não governamentais se isso 

estiver alinhado com a Diretriz de Viagens da SICPA. Para manter a independência, 

Colaboradores da SICPA não devem aceitar o pagamento dos custos de suas viagens por 

parte de Terceiros, a não ser que exista um propósito comercial legítimo. Neste caso, requer 

a aprovação do Diretor Geral ou Diretor Administrativo ou do Líder do Departamento do 

Grupo ou superior, e que não esteja envolvido na viagem.  

 

5.6 INTERAÇÃO COM AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS  

5.6.1 PRESENTES, ENTRETENIMENTO, E VIAGENS PARA 

AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS 

A SICPA não pagará despesas nem oferecerá viagens, Presentes ou Entretenimento para 

nenhuma Autoridade Governamental, exceto quando for permitido por lei. Nesse caso, tais 

Presentes, Entretenimento ou pagamentos dos custos de viagem e diárias das Autoridades 

Governamentais exigirão aprovação prévia do Diretor de Compliance da SICPA ou 

representante, independentemente do valor. 

  

Aplicam-se regras específicas a Presentes e Entretenimento oferecidos por ocasião das 

Festas, conforme especifica a diretriz sobre Presentes Sazonais / em Festividades, que é 

atualizada anualmente. 
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A referida diretriz também é aplicável aos funcionários de Entidades Estatais (EEs), bem 

como para familiares próximos de qualquer Autoridade Governamental.  

 

5.6.2 CONTRATAÇÃO DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS OU DE 

FAMILIARES PRÓXIMOS 

Qualquer solicitação de emprego ou estágio para um Autoridade Governamental, funcionário 

de Entidade Estatal (EEs) ou de um familiar próximo de tal pessoa requer aprovação prévia 

por escrito ao Diretor de Compliance da SICPA ou representante.  

 

5.7 PAGAMENTOS POR MEIO DE ‘CAIXINHA’ 

Pagamentos em espécie por meio de “caixinha” devem ser evitados,  de forma a se previnir 

que aparentem ser uma conduta comercial imprópria. 

  

No caso de pagamentos em espécie absolutamente inevitáveis, deverá ser solicitado um 

recibo. Caso o motivo do pagamento não conste no recibo, deve-se registrá-lo manualmente 

no recibo. Caso não se consiga obter o recibo, deve-se anotar o motivo do pagamento no 

formulário de pedido de reembolso de despesas.  

 

Antes de todo e qualquer pagamento em espécie quando solicitado, deve-se utiliza todos os 

esforços para averiguar se o pagamento em espécie é razoável ou pode ser evitado por 

outros meios. 

 

5.8 PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO E PAGAMENTOS PELA 

SEGURANÇA PESSOAL 

A SICPA não aceita Pagamentos de Facilitação. Pagamentos de Facilitação devem ser 

ativamente contestados, denunciados e mitigados, não importando o valor. Se ocorrer uma 

situação em que não seja possível evitar um Pagamento de Facilitação, o mesmo deve ser 

denunciado de acordo com a Diretriz para Denúncias de Pagamentos de Facilitação.  

 

Se ocorrer uma situação em que um Colaborador da SICPA é forçado a reagir a iminentes 

ameaças físicas, à saúde ou à segurança, pode-se fazer um pagamento. No entanto, deve-

se reportá-lo imediatamente ao Diretor de Compliance da SICPA ou seu representante e ao 

Diretor de Segurança da SICPA, e deverá ser devidamente registrado.  
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5.9 CONTRATOS ESCRITOS 

A contratação de um Terceiro pela SICPA requer um contrato escrito. O contrato deve incluir 

a Cláusula Padrão de Conformidade da SICPA, contendo no mínimo uma Cláusula 

Anticorrupção. Qualquer exceção requer a aprovação expressa do Diretor de Compliance da 

SICPA ou do Diretor Jurídico da SICPA, ou de seus representantes. 

 

5.10 LIVROS E REGISTROS 

É proibido que os Colaboradores façam declarações falsas ou enganosas nos relatórios e 

registros da SICPA por qualquer que seja o motivo. Eles devem garantir que os registros 

reflitam a real natureza de cada transação. Todas as transações devem ser corretamente 

aprovadas e codificadas de acordo com a descrição de despesa correta e baseadas nas 

políticas e diretrizes de contabilização da SICPA.  

 

5.11 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Uma vez por ano, a SICPA solicitará a um grupo de Colaboradores definido que assine uma 

“Declaração de Conformidade” atestando o fato de que cumprem as políticas da SICPA, 

incluindo a presente Política.  

 

Os Terceiros que atuam em nome da SICPA serão solicitados a, periodicamente, confirmar 

sua conformidade com as políticas da SICPA, incluindo a presente Política. 

 

6 INDENIZAÇÃO 

Violações às leis anticorrupção globais podem prejudicar severamente a reputação da SICPA, 

proibindo sua participação em licitações públicas e restringindo sua capacidade de fazer 

negócios com o setor público, resultando em penalidades criminais e civis para pessoas 

físicas e jurídicas. 

 

Pessoas que violam leis anticorrupção podem vir a enfrentar processos criminais que têm o 

potencial de resultar em condenações de reclusão, penas pecuniárias ou outras ações por 

parte do governo. Empresas como a SICPA não podem indenizar seus Executivos, Diretores 

e Colaboradores por responsabilizações amparadas por essas leis, ou seja, essas penalidades 

podem ser impostas a pessoas físicas e não poderão ser reembolsadas pela SICPA ou por 

uma seguradora. O mesmo se aplica a Executivos, Diretores e Colaboradores que não mais 

façam parte do quadro de funcionários da SICPA. 
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7 OBRIGAÇÃO DE REPORTE E MEDIDAS 

DISCIPLINARES  

A SICPA não tolera a obtenção desonesta ou ilegal de resultados por qualquer Colaborador, 

seja ela direta ou via Terceiros. Qualquer violação à presente Política pode resultar em 

medidas disciplinares, inclusive rescisão do contrato de trabalho. 

Nenhum Colaborador será penalizado ou submetido a outras consequências negativas por 

recusar-se a pagar subornos, ainda que isso resulte na perda de negócios para a SICPA e/ou 

qualquer uma de suas subsidiárias. Sugestão de qualquer ação contrária (penalizações ou 

consequências adversas) devem ser denunciadas. 

Qualquer Colaborador da SICPA que tomar conhecimento de uma violação ou possível 

violação às leis anticorrupção globais ou à presente Política deve reportar imediatamente a 

qualquer um dos seguintes:  

 

• qualquer membro da Equipe Jurídica ou de Compliance da SICPA; ou 

• Speak-up Line da SICPA (Sistema de Denúncias); ou 

• qualquer membro do Comitê Executivo da SICPA. 

 

Configura-se uma violação à Política o fato de não denunciar uma suspeita de violação. 

 

8 RESPONSABILIDADES 

Departamento 

Tarefa 

(§) 

Todos  

os 

departament

os 

Diretor Geral/Diretor 

Administrativo, Líder 

do Departamento do 

Grupo, Comitê 

Executivo  

Compliance 

Questões 

Corporati

vas 

CEO, 

CFO 

Aprovação para doações políticas 

(§5.4) 
S  S I E 

Aprovação de doações, 

patrocínios e Responsabilidade 

Social Corporativa (CSR) para 

Autoridades Governamentais  

(§5.4) 

S E E I E 
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Aprovação para Presentes, 

Entretenimento, Viagens para 

não-OGs 

(§5.5.1) 

S E E  E 

Aprovação para a cobertura por 

um Terceiro dos custos de viagem 

de um Colaborador da SICPA 

(§5.5.3) 

S E    

Aprovação para Presentes, 

Entretenimento, Viagens para 

OGs 

(§5.6.1) 

S  E   

Aprovação para contratação de 

parentes de OGs 

(§5.6.2) 

S I E   

Pagamentos por segurança 

(§5.8) 
E  I   

Aprovação para exceções às 

Cláusulas Padrão de 

Conformidade 

(§5.9) 

S  E   

Declaração de Conformidade 

(§5.11)  
 S E   

Denúncia de violação 

(§7) 
E E S I  

 

E = Executor; S = Suporte (originador da solicitação); I = Informado 

 

9 DEMAIS REGULAÇÕES E POLÍTICAS APLICÁVEIS 

Política de Due Diligence Prévia de Integridade 

Política Speak Up Line da SICPA 

Diretrizes de Patrocínio e Doação Corporativa 

Diretriz sobre Presentes Sazonais / em Festividades 

Diretrizes de Viagem da SICPA 

Diretrizes de Denúncias para Pagamentos de Facilitação 

Norma Interna da SICPA sobre Pagamentos por meio de “Caixinha” 
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10 APÊNDICE 

Nenhum 
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1 PURPOSE 

SICPA Brasil Ltda. (“SICPA Brazil”) and all other SICPA Holdings SA (“SICPA”)’s entities 

established in Brazil (all together referred to herein as “SICPA Brazil”) are committed to 

complying with the applicable Brazilian Anti-Corruption Laws and regulations whilst being in 

line with the principles established in the SICPA Global Anti-Corruption Policy (“SICPA Global 

Policy”).  

 

This Global Anti-Corruption Policy – Brazil-Only Edition (“Policy”) refines the framework and 

principles laid out in SICPA Global Policy to incorporate Brazilian legal requirements. It 

contains the actions and procedures to be followed by Employees and anyone acting on 

behalf of SICPA Brazil (“Third Parties”) to ensure compliance with relevant anti-corruption 

laws and international anti-corruption best practices.   

 

This Policy contains the principles governing acceptable standards of conduct related to 

giving, offering, or receiving payments or other things of value in connection with the pursuit 

of SICPA Brazil’s business.  

 

To achieve compliance, it is the responsibility of all SICPA Brazil Employees to ensure SICPA 

Brazil complies with this Policy and other governance documents. 

2  INTRODUCTION 

Anti-corruption is generally understood as actions to prevent bribery and corruption. In 

Brazil, the Brazilian Anti-Corruption Laws expressly prohibit corruption of their government 

officials and officials of other countries, fraud, and other similar misconducts. In addition to 

these local laws and regulations, international anti-corruption laws and treaties may apply 

to SICPA Brazil due to SICPA's presence in other jurisdictions. These laws and treaties 

(collectively, the “global anti-corruption laws”) prohibit both direct and indirect payments, 

as well as offers and promises to pay or give anything of value for a Corrupt Purpose or to 

obtain a business advantage.  

 

SICPA Brazil Employees must understand what may constitute corruption and their obligation 

to comply with this Policy. Employees are required to seek advice from the Group Compliance 

Department or Legal Department if they have any questions or concerns about compliance 

with the applicable anti-corruption laws and regulations. 

3 SCOPE 

This Policy applies to all of  SICPA Brazil’s activities, including those of subsidiaries and 

controlled Joint Ventures worldwide, as well as their respective Officers, Directors, 

Employees and Third Parties. 
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Minority Joint Ventures and affiliates are encouraged to adopt and comply with this Policy or 

implement an equivalent one.  

 

SICPA Brazil cannot indirectly through Third Parties engage in actions that SICPA is not 

legally permitted to perform itself. This Policy therefore applies to anyone acting on behalf 

of SICPA Brazil, including, but not limited to, their representatives, consultants, agents and 

brokers. 

 

Any deviation from this Policy requires the approval of SICPA’s Chief Compliance Officer or 

SICPA’s Chief Legal Officer. 

 

4 DEFINITIONS 

Term 
Definition 

“Anything of value” This includes, but is not limited to, cash, payment by other means, 

accommodation, travel, tickets to events, gifts, offers of employment 

or internships, scholarships or donations. 

Books and Records All business records, such as invoices, receipts and similar accounting 

documentation, financial statements, contracts, correspondence, 

memoranda, tapes, disks, papers, books, and any other documents. 

Brazilian Anti-

Corruption Laws 

Decree-Law No. 2,848/1940 (Criminal Code); Brazilian Federal Law 

No. 12,846/2013 (Anti-Corruption Law), subsequently regulated by 

Federal Decree No. 11,129/2022 (Anti-Corruption Decree); Brazilian 

Federal Law No. 8,666/1993 and Brazilian Federal Law No. 

14,133/2021 (Public Bidding and Administrative Contracts Law); 

Brazilian Federal Law No. 12,813/2013 (Conflict of Interest Law); 

Brazilian Federal Law No. 9,613/1998 (Money Laundering Act); 

Brazilian Federal Law No. 9,504/1997 (Electoral Law). 

Corrupt Purpose The intent to influence any act (or failure to act), or any decision in 

violation of an individual’s lawful duty, or to induce another to use his 

or her influence to affect any act or decision or to secure any improper 

business advantage. 

Compliance 

Declaration 

A certification of compliance with all laws, including the laws 

prohibiting corruption.   

Employee Officers, Directors, fixed-term, permanent or probationary personnel, 

trainees, seconded staff, volunteers and interns. 

Entertainment This includes providing travel, accommodation, visiting a club, 

concert or sporting event. Entertainment could be an event, 

performance or activity designed to entertain others beyond a 

reasonable dinner, e.g when tickets must be purchased or an 
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admission fee must be paid. 

Meals and drinks are also entertainment, but are not subject to this 

Policy as long as they are reasonable and appropriate and the 

cumulative value of meals and drinks provided to an individual is 

not excessive in any one year.  

Facilitation Payment A personal payment to a low-level government official or employee, 

usually to expedite or secure the performance of a routine 

government action to which the company or individual is entitled 

anyway, such as obtaining mail delivery or police protection, or 

processing government documents.  

Gift An item of any value offered or received in the frame of a business 

relationship for personal use or consumption by the beneficiary. 

Government Official 

(“GO”) 

Any Officer, Director or Employee of a government or of any 

department, agency, political party, or instrumentality thereof or of a 

public international organization (such as the United Nations), or any 

person acting in an official capacity for or on behalf of any such 

government or department, agency, or instrumentality, or public 

international organization. 

Employees and Directors of Government Owned Entities will also be 

considered Government Officials. 

Government Owned 

Entity (“GOE”) – 

State Owned 

Enterprise (“SOE”) 

A Government Owned Entity is a business enterprise in which the 

government or the state has significant control through full, majority, 

or significant minority ownership. 

Minority Joint Venture An entity in which SICPA does not have a majority shareholding 

and/or control. 

Third Party Any individual not employed by SICPA or any entity not owned or 

controlled by SICPA, who provides services or engages in business 

activities, on behalf of SICPA or one of its subsidiaries. 

It includes Joint Ventures that are not controlled by SICPA, Joint 

Venture partners, agents, brokers, consultants, suppliers, actual and 

potential clients, business contacts, intermediaries, representatives, 

subcontractors, advisers, and other persons or entities acting on 

behalf of SICPA. 

 

5 POLICY 

SICPA Brazil prohibits offering, promising, giving or authorizing any person to give anything 

of value to any person for Corrupt Purposes in the pursuit of obtaining or retaining business 

for SICPA, whether on behalf of SICPA or in their personal capacity.  
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A Corrupt Purpose is one that is intended to influence any act (or failure to act), or any 

decision in violation of an individual’s lawful duty, or to induce another to use his or her 

influence to affect any act or decision or to secure any improper business advantage. 

 

This prohibition includes, but is not limited to:  

a) Payments in cash or cash equivalents, such as vouchers 

b) Gifts 

c) Entertainment, meals and travel 

d) Political or charitable donations, sponsorships 

e) Business, employment or investment opportunities  

f) Personal discounts or credits  

g) Assistance or support for family members.  

SICPA Brazil does not permit or accept the offering, giving or receiving of any bribe of any 

kind listed in (a) – (g) to win or influence the award of a customer’s business, license or 

permit, or to obtain an improper advantage in the conduct of SICPA’s business and 

operations – even where the offer is not accepted or where payment is made but no 

advantage is gained. 

 

SICPA Brazil does not permit corrupt or improper payments even where the practice is widely 

considered to be the “way of doing business here”.  

5.1 THIRD PARTIES 

SICPA Brazil cannot do indirectly through Third Parties what it is not legally permitted to do 

itself. When SICPA Brazil engages any Third Party, including, but not limited to, 

representatives, consultants, commercial consultants, agents, brokers, law firms, tax 

advisors or others acting on SICPA Brazil’s behalf, the requirements for Third Party 

engagements must be complied with. This requires integrity due diligence (“IDD”, a 

background check) of relevant Third Parties to be performed to identify issues of concern 

(“red flags”) and to assess and address any issues that may arise. This is outlined in SICPA’s 

Integrity Due Diligence Policy. 

 

At a minimum, the Third Party must be reputable and their engagement must be consistent 

with SICPA’s Values and Policies and procedures.  

5.2 JOINT VENTURES  

SICPA Brazil may be held liable for the corrupt activities of its Joint Ventures. Joint Ventures 

that are majority-owned or otherwise controlled by SICPA must follow this Policy. In respect 

of current SICPA Brazil Minority Joint Ventures, SICPA-appointed Board representatives are 

responsible for promoting an equivalent anti-corruption policy and procedures. For future 
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Minority Joint Ventures, SICPA Brazil representatives should ensure that the adoption of this 

or a similar Policy is included in the Shareholders’ Agreement.  

5.3 MERGERS AND ACQUISITIONS  

SICPA Brazil must conduct anti-corruption due diligence on acquisition targets or potential 

Joint Venture partners prior to any merger, acquisition or Joint Venture formation. Following 

an acquisition, merger, or Joint Venture formation, SICPA Brazil will take appropriate action 

to ensure that the new SICPA operation implements this Policy.  

5.4 POLITICAL, CHARITABLE CONTRIBUTIONS, DONATIONS OR 
SPONSORSHIPS 

Any contribution, donation or sponsorship for Corrupt Purposes is strictly prohibited. 

Any political donation, including but not limited to, contribution to an election, a political 

party or organisation of a political party,  or any government official, member, or candidate 

of a political party, is prohibited in Brazil.  

Prior written approval from SICPA’s Chief Compliance Officer or designees is required if a 

donation or sponsorship is based on the recommendation or request of a government or 

Government Official, or might directly or indirectly benefit a government or Government 

Official, or will be paid directly to a government fund. 

Prior to making any charitable contribution, donation or sponsorship, the requirements 

outlined in the respective Policy and Corporate Sponsorship and Donations Guidelines must 

be complied with.  

5.5 GIFTS, ENTERTAINMENT, MEALS AND TRAVEL  

5.5.1 GIFTS AND ENTERTAINMENT TO OR FROM NON-GOVERNMENT 

OFFICIALS 

Giving or receiving business-related Gifts and Entertainment in connection with establishing 

business relationships or showing appreciation to individuals who are employed by private 

commercial entities is permissible if it is not done for a Corrupt Purpose. However, it is 

important to avoid even the appearance of improper conduct with SICPA Brazil customers, 

suppliers or any others with whom we do business.  

 

It is important that any Gift or Entertainment (e.g. accommodation, transportation, leisure 

activities) provided or received:  

• does not create the appearance of impropriety;   

• is business related; and 
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• is not made as consideration or with the expectation of any action on the part of the 

recipient or the provider.   

In respect of giving or accepting Gifts or Entertainment, or a series of Gifts or Entertainment, 

SICPA Brazil Employees may accept or give a Gift or Entertainment with a value up to BRL 

250 at their own discretion. If the value exceeds BRL 250, prior written approval is required. 

If greater in value than BRL 250 and up to and including BRL 1.000, the person must get 

prior approval from his/her Managing Director or Executive Committee member. Anything 

above BRL 1.000 must be pre-approved in writing by either SICPA’s Chief Executive Officer, 

SICPA’s Chief Financial Officer, SICPA’s Chief Legal Officer, or SICPA’s Chief Compliance 

Officer. 

 

Cash, or cash equivalents such as gift vouchers, prepaid cards, vouchers for example for 

music or meals, are prohibited. 

5.5.2 MEALS 

Accepting or accomodating business meals is acceptable as long as it is reasonable and the 

cumulative value of meals and drinks provided to or received from an individual is not 

excessive in any one year. Reasonable business meals do not require the prior approvals 

outlined above. 

5.5.3 TRAVEL 

SICPA Brazil can pay the travel costs of Third Parties if it is in line with SICPA’s Travel 

Guideline. To maintain independence, SICPA Brazil Employees shall not accept payment of 

their travel costs from a Third Party unless there is a legitimate business reason, in which 

case the prior approval from the respective General Manager, or Managing Director, or Group 

Function Head or higher, and who is not involved in the travel, is required.  

5.6 INTERACTION WITH GOVERNMENT OFFICIALS  

5.6.1 GIFTS, ENTERTAINMENT, AND TRAVEL FOR GOVERNMENT OFFICIALS 

SICPA Brazil will not pay expenses or provide travel, Gifts or Entertainment to any 

Government Official, except as permitted by law and by the internal regulation of the public 

entity of the Government Official. In such a case, such Gifts, Entertainment or payments of 

travel costs and per diems of Government Officials will require the prior approval of SICPA’s 

Chief Compliance Officer or designees, regardless of their value.  

 

Specific rules apply to Seasonal Gifts and Entertainment, as outlined in the annually updated 

Guideline on Festive / Seasonal Gifts. 
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This also applies to employees of Government Owned Enterprises (GOEs), as well as close 

relatives of any Government Official.  

5.6.2 HIRING OF GOVERNMENT OFFICIALS OR CLOSE FAMILY MEMBERS 

Any request for employment or internship for a Government Official, an employee of a GOE 

or a close relative of such person requires the prior written approval of SICPA’s Chief 

Compliance Officer or designees. 

 

5.7 PETTY CASH PAYMENTS 

Cash and petty cash payments shall be avoided, in order to prevent the appearance of 

improper business conduct.  

 

When petty cash payments are absolutely unavoidable, a receipt should be requested. If the 

reason for the payment is not evident  on the receipt, it should be manually recorded on the 

receipt. If a receipt cannot be obtained, the payment reason should be noted on the expense 

claim form.  

 

Prior to making a cash payment on demand, every effort should be made in order to ascertain  

whether the cash payment is reasonable or can be avoided by other means. 

5.8 FACILITATION PAYMENTS AND PERSONAL SAFETY 
PAYMENTS 

SICPA Brazil does not accept Facilitation Payments. Facilitation Payments, regardless of 

value, must be actively opposed, reported and mitigated. If a situation arises where a 

Facilitation Payment cannot be avoided, the Facilitation Payment must be reported in 

accordance with the Facilitation Payment Reporting Guideline.  

In a situation where a SICPA Brazil Employee is requested to respond to imminent threats 

of physical harm or health and safety, a payment may be made. However, it must be 

reported immediately to SICPA’s Chief Compliance Officer or designees and to SICPA’s 

Security Officer, and it must be accurately recorded.  

5.9 WRITTEN AGREEMENTS 

The engagement of a Third Party by SICPA Brazil requires a written agreement. The 

agreement shall include the SICPA Standard Compliance Clause, containing at least an Anti-

Corruption Clause. Any deviation requires the explicit approval of SICPA’s Chief Legal Officer 

or SICPA’s Chief Compliance Officer or their designees. 
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5.10 BOOKS AND RECORDS 

Employees are prohibited from making false or misleading statements in SICPA Brazil’s 

accounts and records for any reason and must ensure that the records reflect the true nature 

of each transaction. All transactions must be correctly approved and coded in accordance 

with the correct expense description and based on SICPA’s accounting policies and guidance.  

5.11 COMPLIANCE DECLARATION 

Once a year, SICPA will require a selected group of Employees to sign a Compliance 

Declaration attesting to the fact that they comply with SICPA’s policies, including this Policy.  

Selected Third Parties acting on behalf of SICPA will be asked to periodically confirm their 

compliance with SICPA’s policies, including this Policy. 

6 INDEMNIFICATION 

Violations of global anti-corruption laws could severely damage the reputation of SICPA, 

prohibiting participation in public tenders and restricting SICPA’s ability to do business in the 

public sector, and result in personal and corporate criminal and civil penalties. 

 

Individuals who violate anti-corruption laws may face criminal prosecution potentially 

resulting in a prison sentence, monetary fines or other governmental action. Companies such 

as SICPA cannot indemnify their Officers, Directors and Employees for liabilities arising from 

these laws, which means that penalties can be levied against individuals without 

reimbursement by SICPA or an insurer. This also applies to Officers, Directors and Employees 

who are no longer employed by SICPA 

 

7 REPORTING OBLIGATION AND DISCIPLINARY ACTIONS  

SICPA Brazil will not tolerate the dishonest or unlawful achievement of results by any 

Employee, either directly or via a Third Party. Any violation of this Policy may result in 

disciplinary actions, including termination of employment or contract. 

No Employee will be penalized or subject to other adverse consequences for refusing to pay 

bribes, even if it may result in the loss of business for SICPA Brazil and/or any of its 

subsidiaries. Suggestion of any action to the contrary (penalization or adverse 

consequences) should be reported. 

Any SICPA Brazil Employee who becomes aware of a violation or potential violation of 

global anti-corruption laws or this Policy must immediately report it to any of the following:  

• Any member of SICPA’s Legal or Compliance teams; or 

• SICPA Speak Up Line (Whistleblower System); or 
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• Any member of the SICPA Executive Committee. 

Failure to report a suspected violation constitutes a violation of the Policy. 

 

8 RESPONSIBILITIES 

Department 

Task 

(§) 

All  

departments 

GM/MD, Group 

Function Head, 

Executive Committee  
Compliance 

Corporate 

Affairs 

CEO, 

CFO 

Approval charitable contributions 

or sponsorships to government 

officials 

(§5.4) 

S E E I E 

Approval Gifts, Entertainment, 

travel to non-GO 

(§5.5.1) 
S E E  E 

Approval Third Party to cover 

travel costs for SICPA Employee 

(§5.5.3) 
S E    

Approval Gifts, Entertainment, 

travel to GO 

(§5.6.1) 
S  E   

Approval hiring of relatives of GO 

(§5.6.2) S I E   

Safety payments 

(§5.8) E  I   

Approval deviations from 

Standard Compliance Clauses 

(§5.9) 
S  E   

Compliance Declaration 

(§5.11)   S E   

Reporting of violation 

(§7) E E S I  

 

E = Execute; S = Support (Originator of request); I = Informed 

 

 

9 FURTHER APPLICABLE POLICIES AND REGULATIONS 

SICPA Global Anti-Corruption Policy 

Integrity Due Diligence Policy 
SICPA Global Speak Up Policy 

Corporate Sponsorship and Donation Guidelines 
Guideline on Seasonal or Festive Gifts 

SICPA Travel Guidelines 
Facilitation Payments Reporting Guideline 

SICPA Internal Standard on Petty Cash 
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10 APPENDIX 

Appendix A: Speak Up Line details 
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APPENDIX A – SPEAK UP LINE DETAILS 

 
SICPA Speak Up Line / Linha Speak Up 
 
Phone: 0800 900 0233 
 
Lausanne, Switzerland (Local Number): +41 21 575 13 43 
 
Website: https://sicpa.gan-compliance.com/p/speakup 
 
Information: https://www.sicpa.com/linha-speak 
 
 

 
 
 

https://sicpa.gan-compliance.com/p/speakup
https://www.sicpa.com/linha-speak
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This document is updated from time to time. For the most recent version and contact details of the 

SICPA Compliance Department, please go to Connect or check the SICPA Compliance Portal   
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1 PURPOSE 

SICPA and all its subsidiaries and controlled Joint Ventures (“SICPA”) are committed to 

complying with anti-corruption laws. SICPA’s Global Anti-Corruption Policy (“Policy”) 

contains the actions and procedures to be followed by Employees and anyone acting on 

behalf of SICPA (“Third Parties”) to ensure compliance with relevant anti-corruption laws 

and international anti-corruption best practices.   

This Policy contains the principles governing acceptable standards of conduct related to 

giving, offering, or receiving payments or other things of value in connection with the pursuit 

of SICPA’s business.  

To achieve compliance, it is the responsibility of all SICPA Employees to ensure SICPA 

complies with this Policy and other governance documents. 

2  INTRODUCTION 

Anti-corruption is generally understood as actions to prevent bribery and corruption. Most, 

if not all, of the countries in which SICPA is active have laws prohibiting corruption by their 

own government officials, officials of other countries, and private business persons. In 

addition to local laws, international anti-corruption treaties apply in many of the jurisdictions 

where SICPA is present. These laws and treaties (collectively, the “global anti-corruption 

laws”) prohibit both direct and indirect payments, as well as offers and promises to pay or 

give anything of value for a Corrupt Purpose or to obtain a business advantage.  

SICPA Employees must understand what may constitute corruption and their obligation to 

comply with this Policy wherever we operate. Employees are required to seek advice from 

the Group Compliance Department or Legal Department if they have any questions or 

concerns about compliance with the applicable anti-corruption laws and regulations. 

3 SCOPE 

This Policy applies to all of SICPA’s activities, including those of subsidiaries and controlled 

Joint Ventures worldwide, as well as their respective Officers, Directors, Employees and Third 

Parties. 

Minority Joint Ventures and affiliates are encouraged to adopt and comply with this Policy or 

implement an equivalent one.  

SICPA cannot indirectly through Third Parties engage in actions that SICPA is not legally 

permitted to perform itself. This Policy therefore applies to anyone acting on behalf of SICPA, 

including, but not limited to, SICPA’s representatives, consultants, agents and brokers. 

 

Any deviation from this Policy requires the approval of SICPA’s Chief Compliance Officer or 

SICPA’s Chief Legal Officer.  
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4 DEFINITIONS 

Term 
Definition 

“Anything of value” This includes, but is not limited to, cash, payment by other means, 

accommodation, travel, tickets to events, gifts, offers of employment 

or internships, scholarships or donations. 

Books and Records All business records, such as invoices, receipts and similar accounting 

documentation, financial statements, contracts, correspondence, 

memoranda, tapes, disks, papers, books, and any other documents. 

Corrupt Purpose The intent to influence any act (or failure to act), or any decision in 

violation of an individual’s lawful duty, or to induce another to use his 

or her influence to affect any act or decision or to secure any improper 

business advantage. 

Compliance 

Declaration 

A certification of compliance with all laws, including the laws 

prohibiting corruption.   

Employee Officers, Directors, fixed-term, permanent or probationary personnel, 

trainees, seconded staff, volunteers and interns. 

Entertainment This includes providing travel, accommodation, visiting a club, 

concert or sporting event. Entertainment could be an event, 

performance or activity designed to entertain others beyond a 

reasonable dinner, e.g when tickets must be purchased or an 

admission fee must be paid. 

Meals and drinks are also entertainment, but are not subject to this 

Policy as long as they are reasonable and appropriate and the 

cumulative value of meals and drinks provided to an individual is 

not excessive in any one year.  

Facilitation Payment A personal payment to a low-level government official or employee, 

usually to expedite or secure the performance of a routine 

government action to which the company or individual is entitled 

anyway, such as obtaining mail delivery or police protection, or 

processing government documents.  

Gift An item of any value offered or received in the frame of a business 

relationship for personal use or consumption by the beneficiary. 

Government Official 

(“GO”) 

Any Officer, Director or Employee of a government or of any 

department, agency, political party, or instrumentality thereof or of a 

public international organization (such as the United Nations), or any 

person acting in an official capacity for or on behalf of any such 

government or department, agency, or instrumentality, or public 

international organization. 

Employees and Directors of Government Owned Entities will also be 

considered Government Officials. 
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Government Owned 

Entity (“GOE”) – 

State Owned 

Enterprise (“SOE”) 

A Government Owned Entity is a business enterprise in which the 

government or the state has significant control through full, majority, 

or significant minority ownership. 

Minority Joint Venture An entity in which SICPA does not have a majority shareholding 

and/or control. 

Third Party Any individual not employed by SICPA or any entity not owned or 

controlled by SICPA, who provides services or engages in business 

activities, on behalf of SICPA or one of its subsidiaries. 

It includes Joint Ventures that are not controlled by SICPA, Joint 

Venture partners, agents, brokers, consultants, suppliers, actual and 

potential clients, business contacts, intermediaries, representatives, 

subcontractors, advisers, and other persons or entities acting on 

behalf of SICPA. 

 

5 POLICY 

SICPA prohibits offering, promising, giving or authorizing any person to give anything of 

value to any person for Corrupt Purposes in the pursuit of obtaining or retaining business for 

SICPA, whether on behalf of SICPA or in their personal capacity.  

 

A Corrupt Purpose is one that is intended to influence any act (or failure to act), or any 

decision in violation of an individual’s lawful duty, or to induce another to use his or her 

influence to affect any act or decision or to secure any improper business advantage. 

 

This prohibition includes, but is not limited to:  

a) Payments in cash or cash equivalents, such as vouchers 

b) Gifts 

c) Entertainment, meals and travel 

d) Political or charitable donations, sponsorships 

e) Business, employment or investment opportunities  

f) Personal discounts or credits  

g) Assistance or support for family members.  

SICPA does not permit or accept the offering, giving or receiving of any bribe of any kind 

listed in (a) – (g) to win or influence the award of a customer’s business, license or permit, 

or to obtain an improper advantage in the conduct of SICPA’s business and operations – 

even where the offer is not accepted or where payment is made but no advantage is gained. 

 

SICPA does not permit corrupt or improper payments even where the practice is widely 

considered to be the “way of doing business here”.  
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5.1 THIRD PARTIES 

SICPA cannot do indirectly through Third Parties what it is not legally permitted to do itself. 

When SICPA engages any Third Party, including, but not limited to, representatives, 

consultants, commercial consultants, agents, brokers, law firms, tax advisors or others 

acting on SICPA’s behalf, the requirements for Third Party engagements must be complied 

with. This requires integrity due diligence (“IDD”, a background check) of relevant Third 

Parties to be performed to identify issues of concern (“red flags”) and to assess and address 

any issues that may arise. This is outlined in SICPA’s Integrity Due Diligence Policy. 

At a minimum, the Third Party must be reputable and their engagement must be consistent 

with SICPA’s Values and Policies.  

5.2 JOINT VENTURES  

SICPA may be held liable for the corrupt activities of its Joint Ventures. Joint Ventures that 

are majority-owned or otherwise controlled by SICPA must follow this Policy. In respect of 

current SICPA Minority Joint Ventures, SICPA-appointed Board representatives are 

responsible for promoting an equivalent anti-corruption policy and procedures. For future 

Minority Joint Ventures, SICPA representatives should ensure that the adoption of this or a 

similar Policy is included in the Shareholders’ Agreement.  

5.3 MERGERS AND ACQUISITIONS  

SICPA must conduct anti-corruption due diligence on acquisition targets or potential Joint 

Venture partners prior to any merger, acquisition or Joint Venture formation. Following an 

acquisition, merger, or Joint Venture formation, SICPA will take appropriate action to ensure 

that the new SICPA operation implements this Policy.  

5.4 POLITICAL, CHARITABLE CONTRIBUTIONS, DONATIONS OR 
SPONSORSHIPS 

Any contribution, donation or sponsorship for Corrupt Purposes is strictly prohibited. 

Any political donation, including but not limited to, contribution to an election, a political 

party or organisation of a political party, requires the written approval of the SICPA’s Chief 

Executive Officer and SICPA’s Chief Financial Officer. 

Prior written approval from SICPA’s Chief Compliance Officer or designees is required if a 

donation or sponsorship is based on the recommendation or request of a government or 

Government Official, or might directly or indirectly benefit a government or Government 

Official, or will be paid directly to a government fund. 

Prior to making any charitable contribution, donation or sponsorship, the requirements 

outlined in the respective Policy and Corporate Sponsorship and Donations Guidelines must 

be complied with.  
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5.5 GIFTS, ENTERTAINMENT, MEALS AND TRAVEL  

5.5.1 GIFTS AND ENTERTAINMENT TO OR FROM NON-GOVERNMENT 

OFFICIALS 

Giving or receiving business-related Gifts and Entertainment in connection with establishing 

business relationships or showing appreciation to individuals who are employed by private 

commercial entities is permissible if it is not done for a Corrupt Purpose. However, it is 

important to avoid even the appearance of improper conduct with SICPA customers, 

suppliers or any others with whom we do business.  

 

It is important that any Gift or Entertainment (e.g. accommodation, transportation, leisure 

activities) provided or received:  

• does not create the appearance of impropriety;   

• is business related; and 

• is not made as consideration or with the expectation of any action on the part of the 

recipient or the provider.   

In respect of giving or accepting Gifts or Entertainment, or a series of Gifts or Entertainment, 

to or from non-government officials, SICPA Employees may accept or give a Gift or 

Entertainment with a value up to USD 50 at their own discretion. If the value exceeds USD 

50, prior written approval is required. If greater in value than USD 50 and up to and including 

USD 200, the person must get prior approval from his/her Managing Director or Executive 

Committee member. Anything above USD 200 must be pre-approved in writing by either 

SICPA’s Chief Executive Officer, SICPA’s Chief Financial Officer, SICPA’s Chief Legal Officer, 

or SICPA’s Chief Compliance Officer. SICPA entities can decide on lower levels of approval.  

 

Cash, or cash equivalents such as gift vouchers, prepaid cards, vouchers for example for 

music or meals, are prohibited. 

5.5.2 MEALS 

Accepting or accomodating business meals is acceptable as long as it is reasonable and the 

cumulative value of meals and drinks provided to or received from an individual is not 

excessive in any one year. Reasonable business meals do not require the prior approvals 

outlined above. 

5.5.3 TRAVEL 

SICPA can pay the travel costs of non-government related Third Parties if it is in line with 

SICPA’s Travel Guideline. To maintain independence, SICPA Employees shall not accept 

payment of their travel costs from a Third Party unless there is a legitimate business reason, 

in which case the prior approval from the respective General Manager, or Managing Director, 

or Group Function Head or higher, and who is not involved in the travel, is required.  
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5.6 INTERACTION WITH GOVERNMENT OFFICIALS  

5.6.1 GIFTS, ENTERTAINMENT, AND TRAVEL FOR GOVERNMENT OFFICIALS 

SICPA will not pay expenses or provide travel, Gifts or Entertainment to any Government 

Official, except as permitted by law. In such a case, such Gifts, Entertainment or payments 

of travel costs and per diems of Government Officials will require the prior approval of 

SICPA’s Chief Compliance Officer or designees, regardless of their value.  

Specific rules apply to Seasonal Gifts and Entertainment, as outlined in the annually updated 

Guideline on Festive / Seasonal Gifts. 

 

This also applies to employees of Government Owned Enterprises (GOEs), as well as close 

relatives of any Government Official.  

5.6.2 HIRING OF GOVERNMENT OFFICIALS OR CLOSE FAMILY MEMBERS 

Any request for employment or internship for a Government Official, an employee of a GOE 

or a close relative of such person requires the prior written approval of SICPA’s Chief 

Compliance Officer or designees. 

5.7 PETTY CASH PAYMENTS 

Cash and petty cash payments shall be avoided, in order to prevent the appearance of 

improper business conduct.  

When petty cash payments are absolutely unavoidable, a receipt should be requested. If the 

reason for the payment is not evident  on the receipt, it should be manually recorded on the 

receipt. If a receipt cannot be obtained, the payment reason should be noted on the expense 

claim form.  

Prior to making a cash payment on demand, every effort should be made in order to ascertain  

whether the cash payment is reasonable or can be avoided by other means. 

5.8 FACILITATION PAYMENTS AND PERSONAL SAFETY 
PAYMENTS 

SICPA does not accept Facilitation Payments. Facilitation Payments, regardless of value, 

must be actively opposed, reported and mitigated. If a situation arises where a Facilitation 

Payment cannot be avoided, the Facilitation Payment must be reported in accordance with 

the Facilitation Payment Reporting Guideline.  

In a situation where a SICPA Employee is requested to respond to imminent threats of 

physical harm or health and safety, a payment may be made. However, it must be reported 

immediately to SICPA’s Chief Compliance Officer or designees and to SICPA’s Security 

Officer, and it must be accurately recorded.  
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5.9 WRITTEN AGREEMENTS 

The engagement of a Third Party by SICPA requires a written agreement. The agreement 

shall include the SICPA Standard Compliance Clause, containing at least an Anti-Corruption 

Clause. Any deviation requires the explicit approval of SICPA’s Chief Legal Officer or SICPA’s 

Chief Compliance Officer or their designees. 

5.10 BOOKS AND RECORDS 

Employees are prohibited from making false or misleading statements in SICPA accounts 

and records for any reason and must ensure that the records reflect the true nature of each 

transaction. All transactions must be correctly approved and coded in accordance with the 

correct expense description and based on SICPA’s accounting policies and guidance.  

5.11 COMPLIANCE DECLARATION 

Once a year, SICPA will require a selected group of Employees to sign a Compliance 

Declaration attesting to the fact that they comply with SICPA’s policies, including this Policy.  

Selected Third Parties acting on behalf of SICPA will be asked to periodically confirm their 

compliance with SICPA’s policies, including this Policy. 

 

6 INDEMNIFICATION 

Violations of global anti-corruption laws could severely damage the reputation of SICPA, 

prohibiting participation in public tenders and restricting SICPA’s ability to do business in the 

public sector, and result in personal and corporate criminal and civil penalties. 

 

Individuals who violate anti-corruption laws may face criminal prosecution potentially 

resulting in a prison sentence, monetary fines or other governmental action. Companies such 

as SICPA cannot indemnify their Officers, Directors and Employees for liabilities arising from 

these laws, which means that penalties can be levied against individuals without 

reimbursement by SICPA or an insurer. This also applies to Officers, Directors and Employees 

who are no longer employed by SICPA 

 

7 REPORTING OBLIGATION AND DISCIPLINARY ACTIONS  

SICPA will not tolerate the dishonest or unlawful achievement of results by any Employee, 

either directly or via a Third Party. Any violation of this Policy may result in disciplinary 

actions, including termination of employment or contract. 

No Employee will be penalized or subject to other adverse consequences for refusing to pay 

bribes, even if it may result in the loss of business for SICPA and/or any of its subsidiaries. 
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Suggestion of any action to the contrary (penalization or adverse consequences) should be 

reported. 

Any SICPA Employee who becomes aware of a violation or potential violation of global anti-

corruption laws or this Policy must immediately report it to any of the following:  

• Any member of SICPA’s Legal or Compliance teams; or 

• SICPA Speak Up Line (Whistleblower System); or 

• Any member of the SICPA Executive Committee. 

Failure to report a suspected violation constitutes a violation of the Policy. 

 

8 RESPONSIBILITIES 

Department 

Task 

(§) 

All  

departments 

GM/MD, Group 

Function Head, 

Executive Committee  
Compliance 

Corporate 

Affairs 

CEO, 

CFO 

Approval political donations 

(§5.4) S  S I E 

Approval donations, 

sponsorships and CSR to 

government officials 

(§5.4) 

S E E I E 

Approval Gifts, Entertainment, 

travel to non-GO 

(§5.5.1) 
S E E  E 

Approval Third Party to cover 

travel costs for SICPA Employee 

(§5.5.3) 
S E    

Approval Gifts, Entertainment, 

travel to GO 

(§5.6.1) 
S  E   

Approval hiring of relatives of GO 

(§5.6.2) S I E   

Safety payments 

(§5.8) E  I   

Approval deviations from 

Standard Compliance Clauses 

(§5.9) 
S  E   

Compliance Declaration 

(§5.11)   S E   

Reporting of violation 

(§7) E E S I  

 
E = Execute; S = Support (Originator of request); I = Informed 
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9 FURTHER APPLICABLE POLICIES AND REGULATIONS 

Integrity Due Diligence Policy 

SICPA Global Speak Up Policy 

Corporate Sponsorship and Donation Guidelines 

Guideline on Seasonal or Festive Gifts 

SICPA Travel Guidelines 

Facilitation Payments Reporting Guideline 

SICPA Internal Standard on Petty Cash 

 

10 APPENDIX 

None 
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