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PREZADO PARCEIRO
Na CBC temos o compromisso de conduzir nossos negócios
com ética, integridade e transparência.
Estamos sempre em busca da melhoria contínua de
nossos processos, buscando mantermos atualizados e em
conformidade com a legislação anticorrupção no Brasil e no
mundo, nesse processo, estamos divulgando nosso Código de
Conduta para Terceiros. Esse documento faz parte de nosso
Programa de Integridade.
Este Código busca orientá-lo sobre a relação entre a CBC e seus
TERCEIROS (fornecedores, prestadores de serviços e parceiros
de negócios).
Consideramos vital mantermos uma excelente reputação em
nossos negócios, motivo pelo qual não admitimos atos de
corrupção, discriminações e comportamentos antiéticos.
Além disso, ele é um guia que nos dá diretrizes para fazermos
sempre a coisa certa, tanto na condução de nossos negócios
e atividades, como no relacionamento com a sociedade, nos
orientando a tomar decisões éticas e corretas no nosso dia a
dia.
Ele se aplica a todos os TERCEIROS que se relacionam
conosco, interna e externamente. Temos a intenção de atender
aos interesses legítimos das partes envolvidas nessa relação.
Por isso, disponibilizamos um Canal de Denúncia
para relato de situações de descumprimento
deste Código, das leis vigentes e de condutas
antiéticas.
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A CBC tem certeza de que pode contar com o seu indispensável
apoio e efetiva participação para o estrito cumprimento destas
diretrizes, assim como promover a divulgação deste código
aos colaboradores.
O descumprimento deste código constitui violação ao
seu contrato com a CBC, podendo acarretar multas por
inadimplemento contratual, responsabilização por perdas e
danos e, até mesmo, a rescisão dos contratos.
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INTRODUÇÃO
Somos uma empresa estratégica de defesa, fundada no ano de
1926, com forte atuação no mercado nacional e internacional,
cujo produto principal são munições de pequeno calibre.
Somos líderes mundiais nesse segmento, devido ao nosso
compromisso em manter padrões éticos na condução dos
nossos negócios. Direcionamos esforços e recursos para:
•
•
•
•

Oferecer produtos que atendam às necessidades de nossos
clientes nacionais e internacionais, devidamente aprovados
e homologados pelos órgãos competentes;
Equipar e auxiliar as Forças Armadas a cumprir a estratégia
nacional de defesa;
Fornecer produtos de qualidade para que polícias estaduais
e municipais possam cumprir suas funções;
Fornecer produtos de alta qualidade e segurança para
policiais, militares, agentes de segurança privada e civis,
como: caçadores, atiradores e colecionadores.

Acreditamos que, para cumprir os nossos objetivos, todos os
colaboradores e TERCEIROS devem:
•
•

Cumprir as exigências legais e regulamentares
Agir de forma íntegra e com responsabilidade, combatendo
sempre práticas de corrupção.

Este código estabelece comportamentos e padrões éticos em
conformidade com a legislação nacional, internacional e os
regulamentos internos da CBC.Vale ressaltar que a escolha
e a manutenção dos terceiros contratados pela CBC
baseiam-se exclusivamente em critérios técnicos,
financeiros, de qualidade, socioambientais, éticos
e de cumprimento da legislação vigente.
03

O PROGRAMA CBC TRUST
Este Código de Conduta de Terceiros é parte integrante do
Programa de Integridade CBC Trust, que tem por finalidade
definir diretrizes em relação à ética e integridade nas nossas
atitudes e processos internos.
O programa apresenta as regras adotadas pela CBC com o
objetivo de prevenir, detectar e responder atos de corrupção
contra a administração pública, nacional ou estrangeira,
praticado tanto por um funcionário como por terceiros, com
interesses próprios ou em benefício da empresa.
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COMBATE AO TRÁFICO DE
ARMAS E MUNIÇÕES
Estamos comprometidos em dar cumprimento à legislação
nacional e aos tratados internacionais de combate ao tráfico de
armas e munições.
Para isso, agimos estritamente dentro da legalidade, somente
iniciando os processos de importação e exportação após todas
as licenças e autorizações necessárias, como as concedidas
pela Diretoria de Produtos Controlados (Exército), Ministérios
da Defesa e das Relações Exteriores, State Department (EUA),
entre outros que sejam necessários.
Além disso, adotamos critérios de compliance e boas práticas
em nossas negociações nacionais e internacionais.
É proibido:
•
•

Realizar qualquer venda, propostas ou operações que não
cumpram os requisitos legais
Realizar qualquer tratativa ou exportação sem a devida
autorização dos órgãos competentes.
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ABRANGÊNCIA
Este Código de Conduta para Terceiros se aplica a todo
e qualquer TERCEIRO que, de forma direta ou indireta,
estabeleça vínculo com a CBC. São considerados TERCEIROS:
prestador de serviços, fornecedor, consultor e parceiro de
negócio, contratado ou subcontratado, sejam pessoas físicas
ou jurídicas, independentemente de contrato formal ou não,
incluindo aquele que utiliza o nome da CBC para qualquer
fim ou que presta serviços, fornece materiais, interage com
funcionários públicos, com o governo ou outros.
Este Código de Conduta de Terceiros é aplicável durante todo o
período de vigência do seu vínculo com a CBC.

CONFORMIDADE COM LEIS, NORMAS
E REGULAMENTOS
Os TERCEIROS que trabalham com a CBC deverão estar em
conformidade com todas as normas, leis e regulamentos
aplicáveis em vigor, incluindo sem limitação, leis relacionadas
a anticorrupção e antissuborno, de concorrência, conduta de
negócios, qualidade de produtos ou serviços, privacidade e
proteção de dados, respeito à saúde, a segurança, aos direitos
humanos, trabalhistas, ao meio ambiente, a legislação local,
inclusive fiscal e tributária, não se limitando a esses.
É terminantemente vedado que os TERCEIROS pratiquem
quaisquer atos lesivos, inclusive pagamento de facilitação
contra a administração pública previstos na legislação
brasileira, especialmente os contidos na lei 12.846/13,
e contra agentes privados.
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É proibida a alegação de não conhecimento das leis, normas e
regulamentos em geral com o fim de se justificar uma violação
aos mesmos.
Todos os TERCEIROS que ajam em nome da CBC, ou em
conexão com a Companhia, estão proibidos de dar ou oferecer,
pagamento ou entrega de dinheiro, presente, serviço ou
qualquer outro benefício que caracterize vantagem indevida,
direta ou indiretamente, inclusive por meio de intermediários, a
qualquer agente público.
É expressamente vedado que o TERCEIRO realize qualquer
doação, política ou não, em nome da CBC. A CBC não promove
ou financia partidos políticos, candidatos, seus representantes
e eventos relacionados a política.
A CBC encoraja e respalda o oferecimento de denúncia através
de nosso Canal de Denúncia sobre qualquer ato ou omissão
que possa vir a configurar transgressão à esse Código de
Conduta de Terceiros ou à legislação em vigor, inclusive a
Lei Anticorrupção, comprometendo-se a apurar, punir e/ou
informar às autoridades competentes, dentro do maior rigor
possível, quaisquer desvios que vierem a ser informados.
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SOBRE O CÓDIGO DE CONDUTA
Na maioria das situações, sua honestidade e valores pessoais
guiarão suas decisões e ações. No entanto, haverá situações
nas quais surgirá um dilema.
Por isso, este Código de Conduta possui algumas diretrizes que
foram elaboradas para ajudá-lo a tomar as decisões corretas, no
entanto, elas não podem cobrir todos os aspectos da conduta
ética, nem toda situação ou dilema que você possa enfrentar
na sua posição.
Quando você não tiver seguro sobre a linha correta de atuação,
busque sempre a que apresentar uma conduta ética adequada
e pergunte a si mesmo o seguinte:

1º - Sua conduta está de acordo com as Leis, é ética e
parece adequada?
2º - Sua ação ou decisão é justificável em eventual
auditoria ou fiscalização?
3º - Você se sentiria tranquilo ao falar com sua família,
seu gestor e colegas de trabalho sobre sua ação?
sSe você ficar em dúvida ou responder NÃO para alguma
dessas questões, ou mesmo tiver algum questionamento sobre
algum aspecto deste Código de Conduta, entre em contato
com o nosso Compliance através do nosso Canal de Denúncia.
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COMITÊ CBC TRUST
O Comitê CBC Trust é responsável por todos os aspectos
relacionados a gestão deste Código de Conduta de Terceiros,
assim como de todos os assuntos relacionados ao Programa
de Integridade da CBC.
Todos os casos de não atendimento à este Código, assim como
os relatos enviados através do Canal de Denúncia da CBC, serão
avaliados pela área de Compliance e, havendo necessidade,
serão submetidos ao Comitê CBC TRUST.
Esse comitê é composto por membros fixos, nomeados pelo
Presidente da CBC, sendo que eventuais envolvidos podem ser
convidados para participar das reuniões.
Esse Comitê também revisa e aprova este Código e demais
documentos relacionados pelo menos uma vez ao ano e é o
responsável final pelo controle do seu cumprimento.

14
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RELAÇÕES COM TERCEIROS
Nossos TERCEIROS têm influência direta sobre a qualidade dos
nossos produtos e serviços. Por isso, valorizamos a relação de
parceria, levando em consideração o que é bom para a CBC,
TERCEIROS e demais envolvidos.
A relação com nossos TERCEIROS será caracterizada pela
observância das diretrizes definidas no nosso Código de
Conduta CBC Trust e neste Código de Conduta de Terceiros.
A CBC pratica a livre concorrência, a transparência e a
imparcialidade no processo de contratação de TERCEIROS,
bem como o rigoroso cumprimento dos contratos.
A CBC orienta e incentiva que seus TERCEIROS:
•

Cumpram e monitorem suas cadeias de valor em relação à
prevenção e combate ao trabalho forçado ou compulsório
e/ou infantil, pedofilia, discriminação, assédio moral e/
ou sexual, sonegação tributária, corrupção e lavagem de
dinheiro;
• Tenham políticas internas e/ou programas de inclusão
social, código de conduta, responsabilidade empresarial,
política ambiental de gerenciamento ou minimização dos
impactos ambientais relacionados ao seu negócio, e ações
que promovam a valorização da diversidade, equidade e
capacitação para o emprego de pessoas com deficiência e
aprendizes;
• Façam gestão de sua cadeia de fornecimento,
identifiquem os fornecedores críticos do ponto de
vista de sustentabilidade e estabeleçam metas de
melhorias nos indicadores econômicos, sociais e
ambientais junto a este grupo de fornecedores;
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•
•
•
•

Façam gestão dos riscos econômicos, sociais, trabalhistas,
tributários e ambientais em sua cadeia de fornecimento,
visando a continuidade do negócio;
Incentivem internamente e à sua cadeia de fornecimento
a contratação de pequenos e médios fornecedores locais
para o desenvolvimento econômico;
Tenham e recomendem aos seus fornecedores que tenham
um código de conduta no que se refere às relações pessoais
e comerciais;
Cumpram e recomendem aos seus fornecedores: o
pagamento pontual e correto de suas obrigações com seus
colaboradores, práticas que visem garantir salários que
satisfaçam aos padrões mínimos da categoria da região e
sejam suficientes para atender as necessidades básicas, e
garantam-lhes condições de saúde e segurança previstas
por lei aos seus empregados e trabalhadores terceirizados.
Bem como o pagamento pontual e correto de suas
obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias.

A CBC busca contratar TERCEIROS cujas práticas de gestão
estejam aderentes aos preceitos desse Código de Conduta
de Terceiros, e tem como objetivo permanente a expansão da
base de fornecimento, sem restrições pelo tamanho, porte ou
localização, desde que estejam em condições de oferecer seu
produto ou serviço em conformidade com as necessidades e
especificações divulgadas e que estejam aptos ao fornecimento
do ponto de vista administrativo.
Nossa base de TERCEIROS é monitorada por meio de
diligências e indicadores, que engloba questões de conduta,
administrativas, fiscais, trabalhistas e socioambientais, bem
como do desempenho e pontualidade no fornecimento
e faturamento.
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CONFLITO DE INTERESSES
É considerado um conflito de interesse quando o TERCEIRO
permitir ou parecer permitir que seus interesses pessoais,
privados ou os interesses de membros da família, parentes
ou outros afetem sua capacidade de realizar o seu trabalho
de maneira objetiva, imparcial e efetiva, comprometendo, de
maneira imprópria, a negociação e relacionamento com a CBC.
Configura conflito de interesses:
•
•
•

•

Divulgar ou fazer uso de informação privilegiada, em proveito
próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades
exercidas na empresa terceira;
Tentar, ainda que informalmente, cooptar Colaboradores da
CBC para se obter vantagens dentro da empresa terceira;
Praticar ato ilegal ou fraudulento em benefício de
Colaboradores da CBC, diretamente ou indiretamente
através de interposta pessoa, com a finalidade de influenciálos em suas decisões em relação à empresa terceira;
Assediar, constranger ou oferecer presentes ou outros
benefícios a Colaboradores da CBC, com finalidade de
obter vantagem em suas decisões ou que estejam fora dos
limites e condições estabelecidos neste Código de Conduta.

O TERCEIRO deve agir de modo a prevenir e a impedir possível
conflitos de interesses. Se o TERCEIRO tiver, ou mesmo poderá
ter, um conflito de interesses conforme descrito acima, este
não poderá participar de negociação ou quaisquer discussões
relativas às partes.
Você deve notificar previamente a CBC logo que
possível sobre qualquer tipo de conflito de
interesses.
12

BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES
O relacionamento com clientes, fornecedores, prestadores de
serviços ou qualquer pessoa/empresa com os quais mantemos
relações comerciais deve ser baseado na transparência e ética.
Nenhum pagamento em dinheiro deve ser feito ou recebido.
Além disso, não se deve dar, oferecer, prometer, receber,
viabilizar, pagar ou autorizar presentes e entretenimento a um
funcionário público com o objetivo de obter uma vantagem
indevida.
O TERCEIRO deve usar seu melhor julgamento para evitar
situações de conflitos de interesses reais, potenciais ou
aparentes. Esperamos que siga as diretrizes abaixo, tendo em
mente o contexto completo deste Código de Conduta.
1.1 | Presentes e Hospitalidades
O TERCEIRO não deve, direta ou indiretamente, aceitar, solicitar
ou oferecer quaisquer presentes, hospitalidades e outros
benefícios que possam:
•

Comprometer ou que possam parecer comprometer sua
integridade ou objetividade na realização de seus deveres e
responsabilidades perante a sociedade;
• Caracterizar ou mesmo ser interpretado como uma tentativa
de subornar ou influenciar, como uma forma de pagamento
para uma determinada negociação;
• Infringir uma lei ou regulamentação.
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1.2 | Brindes e outros benefícios admissíveis
O TERCEIRO poderá oferecer brindes e outros benefícios, desde
que:
•
•
•

Não tenham valor comercial; entende-se por brindes todo
item de valor modesto (referência até R$ 100,00), a ser
distribuído com o intuito de divulgação da marca apenas;
Estejam dentro dos padrões normais do mercado de
cortesia;
Eles sejam permitidos sob as leis aplicáveis;

A CBC admite que seus colaboradores aceitem brindes sem
valor comercial ou com valor de mercado até R$ 100,00 (cem
reais), que sejam distribuídos a título de cortesia, divulgação ou
por ocasião de eventos ou datas comemorativas, e que seja
de caráter geral, não se destinando a agraciar exclusivamente
uma determinada pessoa.
O TERCEIRO poderá convidar um colaborador para participar de
reuniões ou eventos, amplamente frequentados, relacionados
às suas funções na CBC, se, em geral, o mesmo tratamento
é oferecido a todos os participantes e se a participação é
oferecida para várias organizações.
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1.3 | Proibições
Além das considerações gerais acima, é completamente
proibido oferecer, solicitar ou aceitar:
•
•

Dinheiro ou seu equivalente;
Entradas para eventos desportivos ou culturais que não
tenham relação com as atividades realizadas pela CBC.

1.4 | Situações especiais e requisitos gerais
Nos casos não previstos neste código, o Compliance da CBC
deverá ser consultado sobre como proceder.
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MÍDIAS SOCIAIS, IMAGEM
INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO
A credibilidade, imagem e reputação da CBC foram conquistadas
ao longo do tempo devido aos esforços e dedicação dos
nossos profissionais, respaldada nos nossos princípios, valores
e padrões éticos. Portanto, devemos preservar esse patrimônio
valioso.
A CBC espera que TERCEIROS evitem atividades desrespeitosas,
não profissionais, incomodas, difamatórias, discriminatórias,
proibidas e não verdadeiras em plataformas de redes sociais.
Os TERCEIROS não devem agir ou falar em nome da CBC,
apresentar-se como CBC ou expressar qualquer opinião
atribuível à CBC, isso inclui discussões em redes sociais
externas, fóruns empresariais ou de negócios e outros veículos
de comunicação social, exceto quando expressamente
autorizado pela CBC a fazê-lo.
Somente as áreas específicas de Marketing, RH e Comercial da
CBC podem utilizar as mídias sociais e os meios de comunicação
para divulgar a marca e prestar informações sobre os nossos
produtos, recursos ou estrutura.
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CONDIÇÃO DE TRABALHO
Assim como na CBC, os TERCEIROS devem proporcionar
aos seus funcionários e subcontratados condições seguras
e saudáveis de trabalho. É importante que sejam realizadas
revisões regulares das condições de saúde e segurança
nas instalações e/ou equipamentos e que tomem ações
corretivas pertinentes quando houver a apresentação de riscos
ergonômicos, físicos, biológicos, químicos e de acidentes.
O TERCEIRO deve respeitar as leis trabalhistas vigentes
relacionadas a:
•

Trabalho Infantil: não empregar e/ou não utilizar, mão-deobra infantil, bem como não contratar e/ou manter relações
com empresas que utilizem, explorem e/ou por qualquer
meio ou forma empreguem o trabalho infantil;
• Trabalho Forçado: não empregar e/ou não utilizar trabalho
forçado, escravo, análogo, ou qualquer tipo de trabalho
irregular, bem como não contratar e/ou manter relações
com empresas que utilizem, explorem e/ou por qualquer
meio ou forma empreguem o trabalho forçado;
• Horas de trabalho e salário: observar as leis e regras
aplicáveis e padrões com relação às horas de trabalho,
incluindo as horas extras. Os funcionários dos TERCEIROS
deverão receber salários que estejam de acordo com o
piso da categoria específica, respeitando-se o mínimo
determinado pelo Governo;
• Recolhimento de todos os encargos e cumprimento das
obrigações trabalhistas: todos os TERCEIROS devem
estar regulares com as obrigações trabalhistas, sociais
e acessórias inerentes a relação de trabalho com
seus colaboradores.
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COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE
E RESPONSABILIDADE SOCIAL
A CBC espera que, no desenvolvimento das atividades, o
TERCEIRO tenha o compromisso de cumprir as legislações,
padrões, códigos e normas ambientais aplicáveis e priorizem a
prevenção da poluição e a definição de objetivos e metas com
uso de alternativas ambientais adequadas, além de promover a
conscientização de seus colaboradores em ações de proteção
do meio ambiente.

29
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CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES
E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
O TERCEIRO deve manter a confidencialidade e sigilo de todas
e quaisquer informações da CBC que venha a ter acesso, como
documentos, projetos e quaisquer materiais arquivados e
registrados de qualquer forma, sejam originais ou cópias, de
quaisquer formas (gráficas, eletrônica ou qualquer outro modo),
protegendo-as e não divulgando para terceiros.
Não é permitida a utilização da imagem, nome ou marcas do
CBC, exceto se previamente e formalmente autorizada para uso
exclusivo no desenvolvimento de sua atividade profissional.
Quando for necessário seguirão as diretrizes de uso da marca.
As informações relativas a contratos de fornecimento e
termos comerciais de compras devem ser tratadas em caráter
confidencial.
A confidencialidade também deve ser mantida com os planos
de negócios, informações financeiras, propriedades, métodos
de operação, informações de marketing ou planos, listas
de preços, informações relacionadas com a contabilidade,
registro contábil, operações e memorandos, com ressalva às
obrigações legais e normas que regulamentam a transparência
dentro da CBC.
A CBC pode coletar informações pessoais de terceiros no
contexto de suas operações. Adotamos medidas técnicas e
organizacionais visando proteger os dados pessoais de
titulares contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda, a
alteração, a comunicação ou difusão ou o acesso não
autorizado, além de garantir que nosso ambiente
(físico ou lógico) utilizado para o tratamento
19

de dados pessoais seja estruturado de forma a atender os
requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de
governança e aos princípios gerais previstos na Lei Geral de
Proteção de Dados e demais normas regulamentares aplicáveis.
Na medida em que o TERCEIRO também tem acesso a
quaisquer dados pessoais no contexto da sua função, também
é obrigado a cumprir com as leis de privacidade e proteção de
dados.

REGISTROS CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS
A CBC espera que os registros contábeis do TERCEIRO
observem rigorosamente as normas e leis aplicáveis, garantindo
a transparência necessária para gerar registros e relatórios
fidedignos.

29
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QUALIDADE E SEGURANÇA
DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Os produtos e serviços devem ser oferecidos à CBC com
qualidade, de acordo com os padrões nacionais e internacionais
aplicáveis, e respeitando os padrões negociados e definidos
nos processos de compra e nos contratos.
Deverá ser assegurado que:
•

•

Os bens e insumos utilizados por seus profissionais durante
a prestação dos serviços na CBC estejam em perfeitas
condições de uso e funcionamento, de acordo com as
normas nacionais e internacionais de segurança;
Os serviços contratados devem ser prestados por mão de
obra devidamente qualificada e treinada para a prestação
do serviço, e para a identificação de riscos e prevenção de
acidentes de trabalho.

No caso do TERCEIRO ser detentor de produtos da CBC, estes
devem ser acondicionados mantendo os padrões de qualidade
e integridade do nosso produto.
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CANAL DE DENÚNCIA
O Canal de Denúncia da CBC é o meio de comunicação pelo
qual terceiros, colaboradores, clientes, entre outros podem
relatar situações de condutas que violem os princípios éticos,
padrões de conduta, a legislação vigente e/ou este Código de
Conduta de Terceiros.
Todo TERCEIRO que tiver conhecimento de qualquer violação
a este Código DEVE relatar os fatos por meio do Canal de
Denúncia CBC, através dos meios a seguir:

0800 601 8667

www.contatoseguro.com.br/cbc

O canal é operado por uma empresa externa especializada e
independente, garantindo assim que todas as denúncias serão
entregues. Além disso, sua pergunta ou preocupação pode
ser tratada de forma anônima ou identificada, conforme a sua
escolha. Iremos sempre nos comunicar com você através do site
citado, mantendo seu anonimato se for o caso. O assunto que
você relatar deve ser verdadeiro, consistente e fundamentado.
IMPORTANTE: Não toleramos nenhum tipo de retaliação contra
quem realizar denúncias ou questionamentos neste canal.
Tanto este Código de Conduta de TERCEIRO como o link
para acesso ao Canal de Denúncia estão disponíveis
em nosso site (www.cbc.com.br) para consultas
a qualquer momento.
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DESCUMPRIMENTO DO
CÓDIGO DE CONDUTA
A CBC considera a integridade, a honestidade, a transparência
e a confiança elementos essenciais da nossa atividade.
Qualquer TERCEIRO regido por este Código de Conduta que
o descumprir será sujeito às seguintes sanções: advertência
formal; aplicação de multa contratual; rescisão do contrato;
inclusão na lista restrita.
A imposição de sanções será sempre avaliada de forma
criteriosa, observando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além das disposições previstas na legislação
e no presente Código de Conduta.
Descumprir o Código de Conduta também pode implicar na
adoção de processo civil ou criminal que poderá resultar em
sanções consideráveis.
Além disso, a CBC se reserva o direito de adotar qualquer ação
ou medida disciplinar contra o TERCEIRO que se envolva em
conduta considerada imoral, antiética ou ilegal, independente
desta conduta representar ou não um descumprimento do
Código de Conduta ou ter relação com a atividade da empresa.
A CBC pode tomar tais medidas se, ao seu exclusivo critério,
considerar que sua conduta constitua qualquer risco
reputacional ou de qualquer outro tipo de prejuízo para a
empresa.
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