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Introdução
Os Princípios Libra de Relacionamento são 
diretrizes, orientações e normas que servem para 
guiar nossas decisões nos negócios e reger nossos 
relacionamentos com todos os colaboradores, em 
todos os níveis sem exceção, com o conselho de 
administração, fornecedores (incluindo terceiros 
residentes), agentes públicos, comunidades e 
clientes. Estes Princípios refletem quem somos e 
o que acreditamos ser correto e ético no cotidiano 
de nossos negócios. Por isso é importante que 
cada um de nós conheça, vivencie e dissemine 
estes princípios para que sejam orientadores de 
nossas ações diárias. 

Em caso de dúvidas ou se houver suspeitas, 
preocupações ou situações que possam indicar 
condutas ilegais ou antiéticas, que possam colocar 
a imagem e reputação do Grupo Libra em risco, 
entre em contato com o seu gestor, ou outro de 
sua confiança, ou ainda com o Canal de Ouvidoria. 
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Visão e Valores

O Bom Crescimento 
Somos apaixonados pela ideia de crescer 
promovendo o crescimento de todos que 
se relacionam conosco. 

Acreditamos no crescimento em harmonia 
com o meio ambiente, que valoriza a vida, 
as pessoas e melhora a sociedade.

É assim que queremos criar, inovar e 
fazer a diferença em todos os setores em 
que atuamos.

Nossa Visão

Agir com Ética 
Agir com ética é colocar em prática os nossos valores 
em todas as ações e decisões, ser verdadeiro em nossos 
relacionamentos e responsável por nossas escolhas.

Empreender
Somos proativos e valorizamos a iniciativa e o senso de 
oportunidade de nossos colaboradores e parceiros.

Excelência
Em busca da excelência, agregamos inteligência em tudo o 
que fazemos.

Inovar 
Cultivamos a inovação que permeia todos os níveis da 
organização. Buscamos novas maneiras de gerir negócios, 
de tratar públicos e de oferecer produtos e soluções cada 
vez melhores para os clientes.

Diversidade 
Incentivamos a diversidade de visões e culturas por 
acreditar que traz força para o Grupo enriquecendo as 
nossas reflexões, escolhas e decisões do dia a dia.

Paixão
Somos apaixonados pelo que fazemos. Acreditamos que 
desta maneira nos realizamos, contagiamos e motivamos 
todos que se relacionam conosco.

Nossos Valores
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Responsabilidades

Dos Colaboradores
• Ler, compreender e aplicar os Princípios Libra de Relacionamento no seu dia 

a dia de trabalho; 

• Sempre cumprir a lei; 

• Comunicar situações que indiquem ou caracterizem violação dos Princípios 
e/ou de qualquer outra política do Grupo Libra;

• Cooperar e manter sigilo absoluto sobre qualquer investigação interna a qual 
tenha tido conhecimento ou tenha sido envolvido.

Dos Gestores
Os gestores devem propiciar e assegurar um excelente ambiente de trabalho. 
Zelar pelos Valores corporativos, apoiar e orientar as pessoas com quem nos 
relacionamos. 

Por isso, é importante encorajar atitudes que estejam de acordo com os Princípios 
Libra de Relacionamento e estimulamos: 

• Sempre que oportuno, converse com a equipe, clientes e fornecedores 
abertamente e os encoraje a fazerem perguntas sobre os Princípios Libra de 
Relacionamento;

• Reflita todas as vezes que você se deparar com um conflito entre nossos 
padrões de conduta e nossos objetivos comerciais. Lembre-se que os nossos 
princípios éticos sempre devem ser colocados em primeiro lugar;

• Lidere pelo exemplo e estimule sua equipe a agir com integridade em todas as 
situações e negociações;

Dos Fornecedores (incluindo terceiros residentes), 
comunidades, clientes e agentes públicos
Buscamos o engajamento de todos aqueles que se relacionam conosco 
a se comprometerem com os nossos Princípios e com a forma com que 
conduzimos nossos negócios.

O Grupo Libra participa e contribui com Instituições da Sociedade Civil, e 
incentivamos nossos parceiros de negócio a investirem nesta prática para o 
Desenvolvimento Social.

• Não encubra ou ignore qualquer problema ou suspeita de natureza ética. 
Procure lidar com a situação de forma rápida, buscando direcionamento e 
auxílio, se necessário. Oriente nossos clientes e fornecedores a fazerem o 
mesmo;

• Não questione, repreenda ou pressione as pessoas, sejam colaboradores, 
clientes ou fornecedores por levantarem questões de natureza ética, ou 
por fazerem relatos de quaisquer situações às pessoas ou departamentos 
responsáveis;

• Agradeça aos membros da sua equipe ou quaisquer outras pessoas com 
as quais você se relacione no contexto de negócios do Grupo Libra que 
identificarem e relatarem questões de natureza ética.
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Princípios Libra de Relacionamento

1. Conflito de interesses 
Nossos interesses pessoais não podem confundir-se com os interesses 
do Grupo Libra. Por isso, nossas decisões devem ser isentas, imparciais, 
guiadas pelo bom senso e sendo estritamente baseadas nos interesses do 
Grupo Libra. 

Os interesses pessoais envolvem os de nossos familiares, amigos, 
organizações das quais nós ou pessoas de nosso relacionamento pessoal 
façam parte. Procuraremos evitar, nos afastar e comunicar situações que 
aparentem ou deem a impressão de conflito de interesses, mesmo que as 
circunstâncias não sejam provocadas ou intencionais. 

No caso de fornecimento de serviços/produtos o aprovador das despesas não 
pode contratar seus parentes diretos (primeiro e segundo grau) e parentes de 
primeiro e segundo grau (*) de seus gestores/subordinados como prestadores 
de serviço.

(*) Parentes de Primeiro Grau: mãe, pai, cônjuge e filhos; Parentes de Segundo Grau: 
avós, irmãos, tios, sobrinhos e netos.

1.1. Parentesco
Permitimos o emprego de pessoas que possuam grau de 
parentesco entre si, inclusive direto (pais, irmãos, cônjuges e 
filhos), porém esses colaboradores não poderão trabalhar na 
mesma gerência, possuir relação de subordinação e ocupar 
cargo que possibilite afetar a contratação, avaliação, promoção 
ou demissão do outro. Para os Diretores não se aplica a 
condição acima, ou seja, é vedada a relação de parentesco 
direto dentro do Grupo, mesmo que os envolvidos atuem em 
unidades diferentes.

Os casos já existentes na data de implantação destes Princípios 
Libra de Relacionamento devem ser formalmente comunicados 
ao superior imediato, para serem devidamente tratados.

1.2. Atividades profissionais paralelas
Os colaboradores que possuem atividades profissionais 
paralelas, tais como empreendimentos comerciais, atividades 
acadêmicas de ensino e pesquisa, prestação de consultorias, 
etc., são incentivados a relatar sua condição ao seu gestor, 
que avaliará possíveis conflitos de interesse e eventuais 
situações de concorrência com o horário de trabalho. É 
proibido que nossos colaboradores realizem qualquer tipo de 
atividade profissional paralela que tenha relação, direta ou 
indiretamente, com a concorrência.
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2. Relacionamento público privado
No relacionamento público privado, devemos conduzir os negócios com 
transparência e de acordo com as determinações legais e regulatórias. Temos que 
evitar privilégios de qualquer natureza, não fazer promessas que não podemos 
cumprir e que não estejam de acordo com os Princípios Libra de Relacionamento.

O Grupo Libra depende do contato diário com agentes públicos na gestão dos seus 
negócios, feito diretamente, por meio de associações de classes, ou ainda por 
prestadores de serviços que se relacionam com o governo em nome da empresa. 
Nestas relações é nossa responsabilidade resguardar a imagem e reputação do grupo 
e, por isso, nossas ações devem refletir as orientações contidas neste documento e 
não podem dar margem para desconfianças sobre nossas verdadeiras intenções. 

Em comunicação com o setor público deve-se utilizar uma linguagem formal, 
objetiva e inserida no contexto de negócios, evitando intepretações duvidosas.

1.3. Brindes, presentes e entretenimentos
Para preservarmos nossa imagem e evitarmos a ocorrência ou a aparência de uma 
relação imprópria com fornecedores, clientes, instituições financeiras, etc., os 
seguintes pontos devem ser considerados:

• É proibido o oferecimento ou recebimento de ofertas em dinheiro por 
qualquer motivo;

• Poderão ser aceitos brindes promocionais e institucionais, sem valor 
comercial;

• Presentes com valor acima de R$ 200,00 (duzentos reais) deverão ser 
encaminhados para sorteio;

• Participação a convite de fornecedores, clientes, parceiros ou concorrentes 
para apresentações, cursos, palestras e atividades relacionadas deverão ser 
alinhadas com os interesses do Grupo e aprovados pelo superior imediato.

3. Livre concorrência
Não realizaremos acordos formais ou informais com nossos concorrentes 
para manipular preços ou licitações públicas e privadas. Observamos e 
cumprimos todas as leis concorrências e demais legislações que protegem 
a livre competição.

2.1. Critérios 
Nos casos de oferta, solicitação ou aceite de presentes institucionais e/ou 
comerciais, entretenimento, bem como a participação em eventos corporativos 
com agentes públicos. Os seguintes critérios devem ser seguidos:

• Ser razoáveis e relacionados, de boa fé, com o propósito de negócios. 
Exemplos: visita a uma instalação do Grupo Libra ou evento institucional para 
debater assunto de interesse da área com transparência;

• Não pode ser excessivo ou ter características que aparentem desperdício, 
esbanjamento, ou ter critérios distintos entre públicos;

• Não devem envolver familiares, amigos ou parentes de agentes públicos;

• Todos os brindes ou presentes não devem ter valor comercial e devem ser de 
produção cultural ou social, e/ou de temas/conceitos ligados ao Grupo Libra;

• Devem seguir o princípio de brindes, presentes e entretenimentos do Grupo 
Libra, e devem ser documentados e registrados nas localidades em que são 
ofertados. Em nenhuma hipótese podem ser em dinheiro ou seu equivalente;

• Evitar que tais situações/concessões sejam entendidas ou tenham a aparência 
de uma tentativa de influenciar o agente público de forma indevida.
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4. Prevenção e combate a fraude e corrupção
Combatemos todas as formas de corrupção e fraude. Corrupção é definida como 
abuso de poder por uma pessoa para obter vantagens para si, envolvendo sempre 
um agente público e um agente privado. Fraude é o ato intencional de omissão 
ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros, etc. com a 
intenção de enganar ou ludibriar alguém ou alguma obrigação, que pode ocorrer 
tanto no âmbito público como no privado.

Não permitimos que nossos colaboradores ofereçam serviços, entretenimentos 
ou qualquer benefício de valor, direta ou indiretamente, a qualquer autoridade 
ou colaborador do Governo, empresas estatais e outros órgãos públicos com o 
propósito de influenciar um ato ou decisão oficial a fim de obter ou manter ou 
assegurar vantagem indevida, como acelerar a emissão de uma certidão, obter 
uma redução fiscal ou fraudar um processo licitatório.

É nossa responsabilidade:

1. Zelar para que todos os registros contábeis e financeiros sejam:

• Verdadeiros;

• Completos;

• Detalhados. 

2. Garantir que todas as transações sejam:

• Transparentes;

• Precisas;

• Traduzam a realidade financeira; 

• Incluam informações e documentos suportes claros que as identifiquem e que não 
deixem dúvidas quanto à motivação dos pagamentos, despesas ou reembolsos.

5. Prevenção a lavagem de dinheiro
Empenhamo-nos para cumprir a lei de prevenção de lavagem de dinheiro e normas 
correlatas, não ajudaremos, executaremos, compartilharemos ou aceitaremos 
procedimentos por meio dos quais indivíduos ou empresas tentem ocultar recursos 
vindos de atividades criminosas ou tentem fazê-los parecer lícitos.

6. Sustentabilidade
A Visão para a Sustentabilidade do Grupo Libra, é suportada por 4 pilares, os quais 
devem balizar as nossas decisões e atitudes de negócios: 

• Atuar de forma ética e transparente;

• Melhorar o aproveitamento dos recursos naturais;

• Ser parceiro no desenvolvimento das comunidades de entorno;

• Evoluir de forma consistente na gestão dos colaboradores.

Reforçamos o princípio da valorização da vida e temos o objetivo de minimizar 
o impacto socioeconômico e ambiental de nossas operações, cumprindo as 
legislações, diretrizes e padrões de mercado aplicáveis. Apoiamos ativamente as 
iniciativas de nossos terceiros e clientes em manter seus serviços e produtos em 
conformidade com os padrões de uma empresa sustentável. 
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7. Incentivo à diversidade e não tolerância à discriminação
Respeitamos a diversidade, impulsionamos a contratação e coibimos 
discriminação baseada em gênero, raça, cor, preferência sexual, religião, credo, 
nacionalidade, região de origem, pessoas com deficiência física ou mental, 
estado civil, idade, doenças não contagiosas por contato social ou qualquer outra 
característica protegida pela lei.        

Estimulamos a todos para que tratem as pessoas sempre de modo honesto, justo, 
digno e respeitoso.

6.1. Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Promovemos um ambiente saudável e seguro, sem violência ou influências 
negativas que possam nos desviar de nossas responsabilidades, valorizando a 
vida, preservando a saúde e integridade em conformidade com as normas de 
segurança do trabalho e meio ambiente. 

Nosso objetivo é minimizar possíveis riscos de acidentes por meio da atuação 
proativa de nossos colaboradores e fornecedores. Da mesma forma, esperamos 
que nossos fornecedores (incluindo terceiros residentes) propiciem ambiente 
saudável e com condições seguras de trabalho aos seus colaboradores, e ofereçam 
seus produtos e serviços com qualidade, de acordo com o contrato. 

Não é aceitável e não arriscaremos nossa própria segurança ou a dos demais 
trabalhando sob o efeito ou influência de:

• substâncias ilegais;

• entorpecentes;

• álcool;

• drogas prescritas por médico, que afetem a nossa consciência e discernimento. 

Armas de nenhuma espécie são permitidas nas dependências do Grupo Libra, 
salvo para pessoas autorizadas pela lei a portarem determinada arma e mediante 
justificativa por sua condição profissional.

8. Assédio e abuso de poder 
Trataremos uns aos outros com respeito mútuo e dignidade. Não toleramos 
assédio de qualquer natureza, seja verbal, moral, sexual, ou situações abusivas 
que configurem pressões, intimidações ou ameaças com quem quer que nos 
relacionamos, independentemente de nível hierárquico, social ou interesse comercial.

9. Cumprimento de regras trabalhistas
Somos comprometidos em cumprir a legislação e regulamentação aplicável 
às questões trabalhistas: leis federais, estaduais e locais aplicáveis, além das 
convenções trabalhistas pertinentes, políticas corporativas e procedimentos 
relacionados às questões de remuneração, jornada e segurança.

Não aceitamos mão de obra escrava e trabalho infantil, seja no Grupo Libra ou 
por parte de nossos parceiros de negócios.

10. Garantia de não retaliação e respeito mútuo
Asseguramos a não retaliação a todos que fazem manifestações de “boa-fé”, em 
qualquer nível hierárquico. Sempre ouviremos as sugestões, preocupações, suspeitas 
e questionamentos. Entendemos que essa comunicação possui papel importante para 
um ambiente d e trabalho e relacionamento comercial saudável e produtivo. 

O termo “boa-fé”, nesse contexto, demonstra a tentativa sincera de confirmar 
os Princípios e regras do Grupo Libra, contribuindo para um ambiente de 
trabalho transparente. 
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11. Consequências
Em situações de violação ou omissão, os colaboradores, em qualquer nível 
hierárquico, sofrerão as medidas disciplinares adequadas, que podem incluir até 
mesmo a rescisão do contrato de trabalho com o Grupo Libra e os fornecedores 
(incluindo terceiros residentes) arcarão com as penalidades contratuais previstas, 
que poderá culminar com a rescisão de seu contrato junto ao Grupo Libra.  Em 
ambos os casos, tanto colaboradores como fornecedores responderão civil e 
criminalmente, conforme legislação aplicável.

12. Relacionamento com a imprensa e comunicação
Mantemos o diálogo aberto e transparente, compartilhando informações com 
base em nossa Visão, Valores e Gestão de Negócios. 

Para garantir a consistência, credibilidade e transparência das informações e 
comunicações, verbais ou escritas do Grupo Libra, somente porta-vozes autorizados 
poderão esclarecer dúvidas ou falar com o público em nome da empresa.

13. Zelo pela imagem do grupo
É dever de todo aquele que atua em nome do Grupo Libra zelar pela sua imagem, 
Valores e reputação dentro e fora empresa, incluindo sites e redes sociais. 
Portanto, alguns cuidados deverão ser observados: 

• Quando estiverem em ambientes externos, utilizando uniforme e/ou crachá, 
lembre-se de agir com respeito, integridade e ética. 

• Na publicação de informações e opiniões em sites e redes sociais da internet, 
atente-se para manter uma conduta em conformidade com a ética, o sigilo 
profissional, o respeito e a reputação da empresa, além de sinalizar que as 
declarações são opiniões pessoais, não relacionadas com a empresa.

• Em conversas em ambientes públicos, quando assuntos confidenciais 
relacionados ao Grupo Libra forem abordados, não mencione informações que 
possam atentar contra o sigilo profissional e a ética. Evite tratar de assuntos 
internos em ambientes inadequados e na presença de terceiros.

14. Uso de recursos do grupo e proteção de ativos

É responsabilidade de todos que agem em nome do Grupo Libra zelar pelo bom 
uso e conservação de nosso patrimônio e recursos disponibilizados. É proibido:

• Transportar armas, drogas, animais, crianças, e cargas de terceiros nos 
veículos de carga e embarcações do Grupo;

• Comercializar qualquer mercadoria nas áreas alfandegadas do Grupo Libra.

É vedada a participação em chats e a navegação em sites de conteúdo indevido (por 
exemplo: pornográfico, racista, de incitação à violência, de desrespeito a minorias, 
ofensivos a crenças religiosas, etc.). 

Softwares protegidos por direitos autorais, desenvolvidos internamente e/ou por 
contratos de licenciamento, não devem ser copiados. Da mesma forma, é proibida a 
instalação de programas nos computadores do Grupo que não tenham sido autorizados 
pelas áreas competentes.

As informações geradas dentro do Grupo Libra não podem ser divulgadas e doadas sem 
a devida autorização, a menos que sejam exigidas legalmente. 
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15. Confidencialidade das informações
O resultado do trabalho de natureza intelectual e de informações estratégicas, 
gerado na companhia, é de propriedade exclusiva do Grupo Libra. Cada indivíduo 
é responsável por tratar de forma confidencial as informações a que tenha 
acesso em decorrência de seu trabalho, utilizando-as de forma cuidadosa. Não 
permitimos a divulgação dessas informações sem a autorização expressa da 
Diretoria Executiva do Grupo Libra.

16. Uso de informações privilegiadas
Por vezes poderemos ter acesso a informações confidenciais e privilegiadas que 
podem influenciar decisões de investimento ou gerar uma vantagem injusta. 
Todos nós, independentemente do nível hierárquico ou posição na empresa, não 
utilizaremos destas informações para tirarmos proveito ou obtermos qualquer 
vantagem indevida, bem como não divulgaremos tais informações a terceiros, 
mesmo que seja um familiar ou amigo próximo.

17. Patrocínios e doações 

17.1.  Atividades e doações políticas
Quando o Grupo Libra decidir participar de atividades políticas ou de esforços 
destinados a assuntos legislativos, regulatórios ou políticas governamentais, 
todas as leis, políticas e regulamentos aplicáveis serão observados, bem como as 
políticas e procedimentos internos sobre interação com agentes do governo. Além 
disso, todos os terceiros que representem ou venham a representar o Grupo Libra 
nestas atividades, por força de contrato, deverão observar os Princípios Libra de 
Relacionamento, bem como todas as demais políticas da empresa e a lei. 

As decisões de doações políticas devem ser propostas pelo Comitê de Relações 
Institucionais e aprovadas pelo Conselho de Administração do Grupo Libra.

Os colaboradores do Grupo Libra e seus acionistas podem decidir apoiar partidos, 
campanhas políticas ou candidatos a cargos públicos individualmente. Estas serão 
ações isoladas, pessoais e totalmente independentes e, portanto, não se confundem 
com os interesses do Grupo Libra. 

17.2. Patrocínios e doações filantrópicas e demais
Temos o compromisso de contribuir positivamente com a comunidade, 
principalmente nas regiões onde atuamos, de modo a cooperar com o 
crescimento econômico e desenvolvimento social do Brasil. Nossos patrocínios e 
doações devem levar em consideração a Política de Investimento Social do Grupo 
Libra, e não ser destinados ou utilizados como meio de obtenção de benefícios, 
favorecimentos, sendo baseados em critérios técnicos. Todos os Patrocínios e 
Doações devem ser aprovados nos Comitês de Gestão das unidades.

2120



Cumprimento e gestão dos 
Princípios Libra de Relacionamento

Cumprimento dos princípios
Todos os colaboradores deverão ter uma cópia dos Princípios Libra de 
Relacionamento, bem como os fornecedores (incluindo terceiros residentes), agentes 
públicos e clientes que estão aderindo ao seu conteúdo via contrato. Além disso, este 
documento está disponível para consulta na intranet e internet da empresa.

Desta forma, orientamos que todos leiam e compreendam as diretrizes descritas 
por meio dos Princípios de modo que as ações reflitam o cumprimento na 
íntegra deste conteúdo, bem como a conformidade com as demais políticas, 
procedimentos e regras adotadas pelo Grupo Libra.

Esclarecimentos
Quando houver dúvida ou discordância, em qualquer dos Princípios acima, o 
colaborador deve procurar o gestor para esclarecimentos. Em casos excepcionais 
estes devem ser levados inicialmente ao Comitê de Gestão da Unidade e em 
última instância ao Comitê de Ouvidoria  do Grupo Libra.

Comitê de ouvidoria 
O Comitê de Ouvidoria trabalha para assegurar a aplicabilidade e a aderência 
dos Princípios Libra de Relacionamento, analisar as manifestações críticas e 
acompanhar os planos de ação para melhoria contínua. 

Ouvidoria
Incentivamos que quaisquer dúvidas, sugestões, elogios, críticas, 
reclamações, suspeitas de violações ou alegações sejam trazidas ao 
conhecimento da Ouvidoria.

Canal de Ouvidoria
Telefone gratuito: 0800-707-7706 (de segunda a sexta, das 8h às 20h)
E-mail: ouvidoria@grupolibra.com.br
Intranet: formulário para preenchimento
Caixa Postal: 21047
CEP 04602-970

Incentivamos que você se identifique e para isso asseguramos a confidencialidade, 
tanto da sua identidade quanto das informações fornecidas. Existe também a 
possibilidade de se optar pelo anonimato, contudo lembramos que em casos como 
este não possibilitam a resposta.

Eu__________________________________________________________________, 
de ___________________________________________ (Grupo Libra ou nome da 
empresa Terceiro), recebo a via física dos Princípios Libra de Relacionamento 
bem como declaro que tenho conhecimento do conteúdo e diretrizes contidas 
desse documento de modo a conduzir os negócios de acordo com os interesses 
do Grupo Libra com ética e transparência. 

________________________, _________ de _______________________ de ________

_________________________________
(assinatura)

TERMO DE CIÊNCIA E/OU ADESÃO
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