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1.

OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

1.1.
A presente Política de Compliance da LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES
S.A. (“Companhia” ou “LOG”), aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em
16 de novembro de 2018 (“Política”), tem o objetivo de definir as diretrizes fundamentais para
o desenvolvimento e implantação de práticas de Compliance na LOG, bem como descrever a
estrutura de Compliance da LOG e identificar os envolvidos na execução do Programa de
Compliance, conforme abaixo definido. Possui, ainda, o papel de incentivar todos os
colaboradores (incluindo, mas não se limitando, a seus empregados e administradores), clientes
e fornecedores, por todos os níveis de hierarquia da Companhia a agir em conformidade com os
seus valores, cumprindo as regras estabelecidas no Código de Conduta da Companhia, nas
políticas internas aprovadas pela Companhia, normativas e regimentos internos, na Lei
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme alterada (“Lei 12.846”), na Lei nº 9.613, de 3 de
março de 1998, conforme alterada (“Lei 9.613”), no Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015
(“Decreto 8.420”, quando considerado em conjunto com a Lei 12.846 e a Lei 9.613, “Leis
Anticorrupção”) e na legislação aplicável.
1.2.
A presente Política se estende a todos os setores da companhia e todos os
colaboradores, clientes e fornecedores acima mencionados. O cumprimento das orientações
desta Política fortalece a ética, o Compliance, a governança e a eficiência da LOG, além de
preservar a reputação da Companhia.
2.

CONTEXTO

2.1.
A prática de negócios pautados pela integridade e por princípios éticos é um fator
essencial para que as empresas garantam a perenidade necessária para sobreviverem em um
mundo cada vez mais competitivo.
2.2.
A falta de ética e o não cumprimento de leis específicas, como as Leis Anticorrupção,
além de deteriorarem o clima e as relações de trabalho, têm exposto as empresas a penalizações
que vão desde multas até a dissolução da própria empresa.
2.3.
Neste sentido, a LOG criou uma estrutura interna de Compliance e um Programa de
Compliance, que têm como objetivo a disseminação de uma cultura ética e o estabelecimento
de negócios mais seguros do ponto de vista legal e operacional, além de atender
regulamentações aplicáveis.
3.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

3.1.

A adoção e cumprimento da presente Política pela Companhia pretende:

Página 1 de 13

Política
Responsáveis:
Aprovação:
Status:

Código:
Data de atualização:

Política de Compliance

(i) Implementar uma cultura que encoraje a conduta ética e a aderência da Companhia à
legislação aplicável, à regulamentação interna, às recomendações dos órgãos de
administração, às recomendações de ética e conduta da Companhia e às Leis
Anticorrupção;
(ii) Auxiliar na informação e na capacitação de todos os colaboradores, clientes e
fornecedores em assuntos relativos a esta Política;
(iii) Aperfeiçoar a qualidade e velocidade nas interpretações regulatórias, bem como
políticas e procedimentos correspondentes;
(iv) Melhorar a comunicação interna e o fluxo de informações entre os órgãos da
Companhia, bem como a sinergia entre eles, auxiliando na identificação e mitigação de
riscos; e
(v) Auxiliar no acompanhamento de ações para melhorias no processo e correção de
fragilidades.
4.

O PROGRAMA DE COMPLIANCE

4.1.
O Programa de Compliance tem o objetivo de permear por toda a Companhia uma
cultura de ética, integridade e transparência e garantir que os negócios do LOG não estejam
vulneráveis a riscos em relação ao descumprimento de regras ou legislações aplicáveis, dentre
elas, as Leis Anticorrupção (“Programa de Compliance” ou “Programa”).
4.2.
Nesse sentido, o Programa é composto por avaliações periódicas (i) dos riscos da
Companhia, observada a sua Política de Gerenciamento de Riscos; (ii) das normativas internas;
(iii) de ações de treinamento para seus colaboradores, clientes e fornecedores; (iv) do plano de
comunicação das políticas e normativas vigentes; (v) do processo de avaliação conferido a
terceiros a fim de levantar informações a respeito de sua reputação; e (vi) do Canal Confidencial,
que constitui o canal de denúncias da LOG, dentre outros elementos que permitem que a
Companhia esteja em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
4.3.
Todos os colaboradores são agentes de Compliance e, portanto, deverão agir em
conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ao escopo de suas atribuições, zelando
pelos valores e princípios da Companhia constantes de seu Código de Conduta e desta Política.
4.3.1. Nos termos do item 4.3 acima, todas as áreas da LOG são responsáveis pela
efetividade das funções de Compliance e deverão comunicar qualquer suspeita de
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irregularidade no cumprimento das normas internas e dispositivos legais aplicáveis, tais como
indícios de fraudes, corrupção, desvios éticos e conflitos de interesses.
5.

DEFINIÇÕES

5.1.
Compliance: Para fins da presente Política a expressão “Compliance” deriva do verbo
inglês “to comply”, que significa dever de cumprir, de estar em conformidade e fazer cumprir
leis, decretos, regulamentos, Leis Anticorrupção e instruções aplicáveis às atividades da LOG,
bem como regras internas e externas da Companhia, cujo não cumprimento pode resultar na
aplicação de sanções, perdas financeiras, danos à reputação e à imagem.
6.

FUNÇÕES DA ESTRUTURA DE COMPLIANCE

6.1.
O Programa e a presente Política serão supervisionados, geridos e revisados pela área
de Compliance da Companhia, que poderá, a qualquer momento, sugerir alterações conforme
julgue necessário ao Comitê de Auditoria, que avaliará referida sugestão e a recomendará ao
Conselho de Administração. A área de Compliance será auxiliada pelo departamento jurídico
para assegurar a aplicação e execução do Programa e desta Política, tomando todas as
providências necessárias para o cumprimento das diretrizes neles estabelecidas.
6.2.
O Comitê de Compliance, a área de Compliance e o departamento jurídico, no que diz
respeito ao Programa e à presente Política, devem se reportar ao Comitê de Auditoria, que é
responsável pelo gerenciamento e monitoramento dos riscos de Compliance, bem como por
detectar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, seguindo as diretrizes apresentadas nesta Política, na Política
de Gerenciamento de Riscos e no Regimento Interno do Comitê de Auditoria. Uma vez
identificados referidos riscos, desvios, fraudes, irregularidades e ilícitos, o Conselho de
Administração fica responsável por adotar procedimentos mitigatórios e saneadores. As
decisões relacionadas à mitigação dos riscos deliberadas pelo Conselho de Administração e pelo
Comitê de Auditoria serão suportadas pela Diretoria Executiva da Companhia, que, por sua vez,
auxilia a área de Compliance na manutenção de controles internos de Compliance.
6.3.
Este modelo de estrutura e mecânica de reporte foram definidos e baseados nas
melhores práticas de mercado e de governança corporativa, visando garantir a atuação
independente e segregada da área de Compliance.
6.3.1. O Comitê de Auditoria mantém independência na condução de ações com todas
as áreas da Companhia, de modo a garantir a imparcialidade em todas as suas operações e
controles, reportando-se diretamente ao Conselho de Administração.
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6.4.
Função normativa: A área de Compliance é responsável por criar, revisar e atualizar os
documentos relacionados a ética e Compliance, que visam fornecer as diretrizes de conduta
esperadas de todos os colaboradores frente às situações cotidianas da Companhia. Com relação
a esta Política, a área de Compliance é responsável por sugerir as atualizações ao Comitê de
Auditoria, que as recomendará ao Conselho de Administração.
6.4.1. Além da presente Política, são exemplos desses documentos (i) o Código de
Conduta, que estabelece as diretrizes de atuação dos colaboradores da Companhia no exercício
de suas funções e atividades, bem como na ocorrência de eventuais situações de conflitos de
interesses que venham a surgir; (ii) a Política Anticorrupção, que fornece direcionamentos para
o relacionamento com os agentes públicos, com intuito de garantir a transparência dos negócios
realizados com o setor público nacional e internacional; (iii) o Regimento do Comitê de
Compliance, que rege a atuação do referido Comitê, definindo seu escopo de atuação,
composição, responsabilidades dos seus membros e dinâmica de funcionamento; e (iv) a Política
de Due Diligence de Terceiros, que descreve o processo de due diligence de terceiros para
realização das verificações de reputação dos terceiros com os quais a Companhia tem intenção
de contratar, a qual ainda está em processo de aprovação.
6.5.
Função educativa: A área de Compliance é responsável por garantir a divulgação, a
comunicação e o conhecimento das políticas, procedimentos e diretrizes de Compliance por
todos os colaboradores, bem como por capacitá-los por meio de treinamentos periódicos. Para
isso, é fundamental que seja disseminada a cultura de Compliance baseada no conteúdo e
disposições estabelecidas pelas respectivas normativas, através de (i) plano de comunicação
sobre a existência e importância do Programa de Compliance e das regras/normativas
existentes; e (ii) plano de treinamentos periódicos sobre temáticas de ética e Compliance,
contemplando, dentre outros, as previsões constantes do Código de Conduta e das Leis
Anticorrupção.
6.6.
Função consultiva: A área de Compliance deve esclarecer dúvidas e prestar suporte às
áreas da LOG que buscam conformidade com quaisquer regulamentações e temas relacionados
a Compliance, bem como auxiliar na aplicação do Código de Conduta, políticas internas e demais
normativas, assessorando na criação e/ou revisão de processos, políticas e procedimentos.
6.6.1. A área de Compliance e o Comitê de Compliance devem esclarecer dúvidas de
interpretação sobre situações não previstas nas normativas de Compliance, assessorados,
quando necessário, pelo departamento jurídico.
6.6.2. Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail compliance@logcp.com.br.
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6.7.
Função deliberativa: A área de Compliance deve analisar as violações, irregularidades
ou indícios de corrupção relatados e auxiliar o Comitê de Compliance na definição das
penalidades administrativas e/ou legais cabíveis, sempre que houver comprovação de
descumprimento de regulamentação e/ou regras internas. Além disso, sempre que solicitado,
deve acionar outras áreas da Companhia que se mostrem necessárias para a discussão com
relação à penalidade aplicável.
6.8.
Função preventiva: A área de Compliance deve identificar, avaliar e responder os riscos
e combater situações de indícios de condutas irregulares e de corrupção que possam causar
prejuízos materiais e reputacionais à Companhia.
6.9.
Função de monitoramento e controle: A área de Compliance deve garantir e aprimorar
a estrutura de controles internos dos principais riscos de integridade para assegurar sua gestão
eficaz, além de realizar a análise e tratativa das declarações de conflito de interesses e
recebimento de brindes, presentes e hospitalidades, nos termos constantes do Código de
Conduta da Companhia.
6.10. Para o desempenho de suas funções, a área de Compliance, o departamento jurídico, o
Comitê de Compliance, o Comitê de Auditoria e o Conselho de Administração, poderão solicitar
o compartilhamento de relatórios, documentos, e-mails e demais informações necessárias ao
exercício de suas atividades.
7.

ATRIBUIÇÕES DA ESTRUTURA DE COMPLIANCE

7.1.

Conselho de Administração:
 Estabelece as diretrizes de risco para a Companhia, nos termos da Política de
Gerenciamento de Riscos;
 Aprova a presente Política e suas futuras revisões;
 Supervisiona as atividades de gerenciamento de riscos e Compliance da Companhia;
e
 Atua e interage com o Comitê de Auditoria de forma a assegurar o cumprimento das
diretrizes de riscos estabelecidas.
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7.2.

Diretoria Executiva:
 Suporta as decisões do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria no que
tange a mitigação dos riscos;
 Subsidia recursos para a implementação de controles internos efetivos e estratégias
de mitigação de riscos;
 Garante uma agenda periódica de treinamentos sobre conduta e ética para a
administração e colaboradores da Companhia, em conjunto com a área de
Compliance; e
 Mantém um ambiente de controles internos e de Compliance efetivo.

7.3.

Comitê de Auditoria:
 Avalia e monitora as exposições de risco da Companhia;
 Acompanha, exige e zela pelo fiel cumprimento: (i) das leis e normas aplicáveis aos
negócios e atividades da Companhia; (ii) do Código de Conduta; e (iii) das regras,
regimentos, políticas e manuais internos;
 Assegura a adequação, fortalecimento e funcionamento dos sistemas de controles
internos da Companhia;
 Zela e dissemina o comprometimento da Companhia por uma gestão pautada pelos
pilares de governança corporativa, sustentabilidade e ética empresarial;
 Combate todas as formas de corrupção;
 Reporta ao Conselho de Administração os resultados das avaliações dos riscos;
 Investiga denúncias oriundas ou não do Canal Confidencial de forma isenta e
respeitando a integridade do denunciante e do denunciado, com o auxílio do Comitê
de Compliance;
 Responde às exigências dos órgãos reguladores no que se refere à conformidade
legal, com relação a temas específicos, tais como: regulamentações da CVM,
anticorrupção, prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro, leis de proteção da
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concorrência e demais assuntos legais pertinentes que possam ser endereçados à
estrutura de Compliance;
 Define as prioridades e as estratégias da área de Compliance e do Comitê de
Compliance;
 Garante a alocação de pessoal na área de Compliance em quantidade suficiente e
com a devida capacitação para exercício das atividades relacionadas ao Programa de
Compliance;
 Recebe da área de Compliance sugestões de alteração e atualização da presente
Política e as comunica ao Conselho de Administração;
 Cria os mecanismos necessários para a evolução da maturidade do Programa de
Compliance, e seu respectivo escopo de atuação; e
 Realiza o reporte periódico sobre o Programa de Compliance ao Conselho de
Administração da LOG.
7.4.

Comitê de Compliance:
 Avalia questões de dilemas éticos que possam surgir dentro da LOG;
 Acompanha, exige e zela, em conjunto com o Comitê de Auditoria, pelo fiel
cumprimento: (i) das leis e normas aplicáveis aos negócios e atividades da LOG; (ii)
do Código de Conduta; e (iii) das regras, regimentos, políticas e manuais internos;
 Combate todas as formas de corrupção e/ou favorecimento, em conjunto com o
Comitê de Auditoria;
 Emite recomendações sobre situações de potencial conflito de interesses que
possam gerar um risco de Compliance; e
 Analisa, em conjunto com a área de Compliance, desvios de conduta e
descumprimentos
dos
normativos
internos
que
venham
a
ser
identificados/relatados, seja pelas atividades de monitoramento ou por relato
advindo do Canal Confidencial, reportando-se ao Comitê de Auditoria.
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7.5.

Área de Compliance:
 Elabora o plano de comunicação e treinamento, com suporte da área de
comunicação interna e recursos humanos, que pretende divulgar as políticas internas
referentes ao cumprimento de regras, regulamentações e leis aplicáveis;
 Garante a execução do plano de comunicação e treinamento do Programa de
Compliance;
 Monitora o cumprimento das atividades relacionadas a esta Política e ao Programa
de Compliance com base nas estratégias definidas;
 Dissemina padrões de integridade e conduta ética como parte da cultura da LOG;
 Fiscaliza a aplicabilidade do Código de Conduta da Companhia, junto com a área de
auditoria interna, analisando as informações recebidas e prestando esclarecimentos
de dúvidas que lhe forem encaminhadas;
 Auxilia e esclarece dúvidas de todas as áreas da LOG em relação a políticas, processos
e demais normativas relativas à ética e à Compliance, assessorada, quando
necessário, pelo departamento jurídico;
 Monitora as situações que envolvam riscos de Compliance e reporta ao Comitê de
Auditoria;
 Desenvolve os treinamentos voltados à conscientização e ao reforço da cultura ética,
bem como outras temáticas de Compliance que se mostrem relevantes, com o apoio
da área de recursos humanos;
 Desenvolve a logística necessária para a aplicação dos treinamentos de Compliance,
comunicando o público alvo a respeito dos treinamentos, disparando os convites,
preparando a lista de presença, bem como tomando qualquer outra providência que
se faça necessária, em conjunto com a Diretoria Executiva da Companhia;
 Realiza e/ou acompanha a apuração de possíveis violações de normativas internas e
de mecanismos legais que possam implicar em risco ao Compliance, incluindo
qualquer irregularidade ou indício de corrupção, em conjunto com o Comitê de
Compliance;
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 Direciona e promove ações preventivas para mitigar situações de riscos de
Compliance e garante que medidas corretivas sejam tomadas quando identificadas
falhas de Compliance;
 Revisa políticas e procedimentos de Compliance, mantendo-os atualizados e, com
relação à presente Política, sugere atualizações ao Comitê de Auditoria, que as
recomenda ao Conselho de Administração;
 Realiza o controle dos Termos de Aceite e Comprometimento, de Esclarecimento e
Validação de Conflitos de Interesse e outros formulários de controle que sejam
relevantes para o Programa de Compliance;
 Desenvolve e revisa, de forma periódica, os critérios e mecanismos utilizados para a
condução de due diligence com relação à terceiros, com a finalidade de levantar
informações a respeito da reputação dos terceiros com os quais a Companhia
pretende se relacionar;
 Gerencia e implanta os processos de due diligence de terceiros;
 Executa e aprova a due diligence de terceiros de acordo com o definido na Política
de Due Diligence do LOG;
 Sinaliza às demais áreas a necessidade de desenvolver ou rever
processos/procedimentos de forma a minimizar qualquer vulnerabilidade de
Compliance que venha a existir;
 Atua, juntamente com a área de controle, no desenvolvimento de controles
direcionados aos riscos de Compliance enfrentados pelas diversas áreas da
Companhia, observada a Política de Gerenciamento de Riscos;
 Elabora, conforme solicitado pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho de
Administração, relatórios de acompanhamento que permitem aferir a eficácia das
ações relacionadas ao Programa de Compliance, conferindo visibilidade à situações
que são sensíveis desde o ponto de vista de Compliance, tais como: o
descumprimento de normativas, a análise de transações financeiras suspeitas de
lavagem de dinheiro, relacionamentos sensíveis não reportados pelos
colaboradores, dentre outros; e
 Elabora relatório a ser encaminhado ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de
Administração, com periodicidade mínima trimestral, contendo o sumário dos
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resultados das atividades relacionadas ao Programa de Compliance, conclusões,
recomendações e providências tomadas para remediar situações de
descumprimentos de normas internas ou externas.

8.

INTERFACES DA ESTRUTURA DE COMPLIANCE COM AS DEMAIS ÁREAS DA LOG

8.1.

Desenvolvimento Humano:
 Auxilia na identificação de treinamentos necessários à capacitação dos
colaboradores da estrutura de Compliance, bem como na elaboração do plano de
treinamento do Programa de Compliance;
 Informa sobre alterações de cargos, funções e demais movimentações hierárquicas
que impactem nas atividades da área de Compliance;
 Auxilia nos processos de apuração de irregularidades em conexão com assuntos de
recursos humanos, seja na apuração em si ou por meio do fornecimento de
informações solicitadas, desde que estejam em conformidade com as
normas/políticas internas e leis vigentes e aplicáveis;
 Atua, de forma conjunta com a área de Compliance e quando solicitado, na análise
dos desvios apurados, bem como contribui na decisão das medidas disciplinares a
serem aplicadas; e
 Compartilha com a área de Compliance as informações relevantes advindas da
pesquisa de clima, conduzida pela área de desenvolvimento humano para verificar a
opinião dos colaboradores da Companhia com relação ao ambiente organizacional
em que atuam, entrevistas de desligamento de colaboradores, ciclos de avaliação,
dentre outras.

8.2.

Comunicação Interna:
 Auxilia na elaboração da estratégia de comunicação, tais como o plano de
comunicação do Programa de Compliance; e
 Assegura e supervisiona a execução do plano de comunicação do Programa de
Compliance em conjunto com a área de Compliance.
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8.3.

Marketing:
 Valida e alinha, junto à área de Compliance, a divulgação externa de qualquer
conteúdo a respeito do posicionamento corporativo adotado pela Companhia com
relação a assuntos de Compliance, bem como qualquer conteúdo que possa vir a
impactar de qualquer maneira a Companhia.

8.4.

Jurídico:
 Auxilia e esclarece dúvidas a respeito das legislações aplicáveis ao negócio da LOG,
principalmente em relação à corrupção, antitruste, formação de cartel, lavagem de
dinheiro, leis concorrenciais, licitações e conflito de interesses;
 Garante que as contratações realizadas pela Companhia sejam feitas de forma a
respeitar as diretrizes, princípios e disposições do Código de Ética, da presente
Política e da Política Anticorrupção da Companhia; e
 Auxilia nas investigações, quando necessário, sobre desvios de conduta, fornecendo
as informações solicitadas e oferecendo o respaldo jurídico necessário, inclusive com
relação à quais medidas disciplinares poderão vir a ser aplicadas.

8.5.

Suprimentos:
 Conduz as due diligences de terceiros sempre que necessário e solicitado pela área
de Compliance, observadas as diretrizes presentes na Política de Due Diligence do
LOG.

8.6.

Financeiro:
 Realiza os registros financeiros nos termos da lei, apresentando dados financeiros
fidedignos, que reflitam a realidade das transações, garantindo a preservação dos
documentos originais tais como recibos, faturas e relatórios de despesas para fins de
auditoria de acordo com prazos e demais requisitos estipulados em lei.

8.7.

Relação com Investidores:
 Atua em conjunto com a área de Compliance em conexão com a prestação de
informações sobre a presente Política e o Programa de Compliance aos acionistas,
investidores e órgãos reguladores. Todas as informações que serão divulgadas aos
investidores e ao mercado sobre a execução e evolução da presente Política e do
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Programa deverão ser previamente alinhadas com a área de Compliance e aprovadas
pelo Comitê de Auditoria, Diretor de Relações com Investidores e pelo Conselho de
Administração, naquilo que for cabível dentro das respectivas atribuições.
9.

FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

9.1.
Para que seja garantida a efetividade e o cumprimento da presente Política e do
Programa de Compliance, a Companhia disponibilizou algumas ferramentas de comunicação
para o esclarecimento de dúvidas e realização de denúncias.
9.2.

Canal de Dúvidas e Sugestões:

9.2.1. A Companhia está implementando um Canal de Dúvidas e Sugestões que será
gerido pela área de Compliance, auxiliada, quando necessário, pelo departamento jurídico, o
qual buscará esclarecer dúvidas de interpretação das normativas ou de atuação frente a
eventuais dilemas éticos que os colaboradores possam vir a enfrentar.
9.3.

Canal Confidencial:

www.canalconfidencial.com.br/mrv
canalconfidencialmrv@br.ictsglobal.com
0800 888 2833
9.3.1. O Canal Confidencial é uma ferramenta que permite a identificação e combate
de abusos, desvios de comportamento, assédios e fraudes para que as situações sejam
investigadas e devidamente endereçadas. Este Canal é operado pela ICTS Protiviti, empresa
especializada, terceirizada e independente, sendo totalmente seguro e sigiloso, preservando a
identidade do usuário e garantindo o seu anonimato, a fim de evitar qualquer tipo de represália
ou punição em decorrência da utilização do Canal Confidencial. É fundamental agir com
responsabilidade ao efetuar relatos, que devem ser consistentes e verídicos. Atualmente a
Companhia compartilha o Canal Confidencial com a sua controladora, a MRV Engenharia e
Participações S.A., mas já está tomando todas as providências necessárias para a implementação
de um canal próprio.
10.

DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Caberá ao Conselho de Administração avaliar a adequação da presente Política da
Companhia e realizar alterações sempre que necessário.
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Política de Compliance
10.2. A presente Política entra em vigor quando de sua aprovação pelo Conselho de
Administração, e permanecerá vigorando por prazo indeterminado, até que haja deliberação
em sentido contrário. As eventuais alterações da presente Política deverão ser aprovadas pelo
Conselho de Administração.
*
*
*
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