CÓDIGO
DE CONDUTA
EMPRESARIAL
E ÉTICA DO
GRUPO KANGU

VERSÃO-05/2022

DocuSign Envelope ID: 85DDAA0F-A08E-4E98-914E-31A6BE9723D7

DocuSign Envelope ID: 85DDAA0F-A08E-4E98-914E-31A6BE9723D7

CARTAS DOS CEOs
Aos sócios, membros do conselho de administração, diretores, funcionários, parceiros comerciais,
fornecedores, demais pessoas que atuam em nome da Kangu e especialmente a vocês nossos clientes.
A Kangu surgiu em 2018 visando transformar o mercado de logística mundial. Nossa missão é utilizar uma
entrega inovadora para pessoas e negócios, diante da nossa paixão em fazer diferentepelo futuro.
Nossa marca enfatiza o lado cuidador da Kangu, cuidando da encomenda como o canguru faz com o filho,
das pessoas com quem se relaciona, e do mundo em que insere-se com alegria, energia e movimento. Os
nossos parceiros e clientes são os protagonistas do processo de entrega, eles revelam a diversidade, a
flexibilidade e a busca por relações ganha-ganha.
Somos facilitadores e conectores, utilizamos como principal ferramenta a inovação, a inteligência humana e
a tecnológica. Através desses recursos, proporcionamos a realização de entregas mais acessíveis, seguras,
colaborativas, rentáveis e sem burocracia, transformando as comunidades locais e o bem-estar da
coletividade. A revolução começa aqui.
Nosso crescimento está alinhado com a extraordinária capacidade de cuidar das pessoas, apoiando o
desenvolvimento sustentável nos locais em que atuamos e a promoção de uma experiência inesquecível a
todos os membros da cadeia logística. A Kangu foi projetada para ser diferente. Para ser duradoura. Para ser
única.
O respeito e cumprimento à lei, são características essenciais da nossa empresa, dos nossos colaboradores
e dos locais em que estamos presentes. Trabalhar de forma ética é o que garante aKangu ser uma empresa
humana.
É fundamental que todos vocês invistam parte do tempo ao ler este código e possuam conhecimento geral
das leis e regulamentos que afetam diariamente o seu trabalho. Em caso dequalquer dúvida, não hesite em
contatar o seu gestor, contato na empresa ou responsável pelo departamento jurídico para receber os
esclarecimentos necessários antes de tomar qualquer decisão sobre a qual não tenha certeza. Prudência
também faz parte do nosso trabalho.
Se houver qualquer motivo para acreditar que uma infração legal ou ética tenha acontecido, é seu dever
reportar ao seu gestor, contato na empresa ou ao departamento jurídico, utilizando tambémo nosso canal
de denúncia. A Kangu garante que todo o processo de investigação é tratado de forma sigilosa e que não
existirá qualquer represália contra você por cumprir esse dever.
O nosso departamento jurídico realizará treinamentos periódicos de atualização sobre esse código, para
manter a sua relação de interação com os temas existentes aqui. Todos são fundamentais para a garantir e
manter os nossos valores na cadeia de negócios. O nosso futuro é escrito a partir do presente. Vocês são e
serão os guardiões do Código de Ética e Conduta. Vocês são e serão os pilares para o crescimento e consolidação
da empresa.
A revolução acontece a partir de nossas ações. Faremos o certo. No momento certo. No local certo.Obrigado
por investir o seu tempo a ler, compreender e cumprir este Código e por sua dedicação e esforço constante
para fazer parte desta revolução.
#GOKANGU

Marcelo Camargo Guarnieri Cruz

Ricardo Cavalcanti de Araújo
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1. INTRODUÇÃO
O Código de Ética e Conduta Empresarial prevê diretrizes que irão assegurar ocomportamento ético
no nosso ambiente de trabalho.
A Kangu foi planejada e criada sob alguns valores e princípios básicos de sustentação, que serão
destacados abaixo.
Esperamos que os nossos funcionários e parceiros sigam cada um desses princípios que são
norteadores do passado, presente e futuro da Kangu.
Nós, como empresa humana, prezamos pelo respeito:

As pessoas

As diferenças

Aos clientes e parceiros

A nossa empresa

A legislação

Ao meio ambiente

A comunidade

A segurança

Aos valores sociais

Código de Conduta Empresarial e Ética / página 3

DocuSign Envelope ID: 85DDAA0F-A08E-4E98-914E-31A6BE9723D7

sócios,
membros do conselho de

Todas as ações realizadas por
fornecedores, parceiros e terceiros

1.3 O que esperamos
dos nossos parceiros
comerciais e terceiros

Anticorrupção
Brasileira e a FCPA (Lei
condições básicas e essenciais para

1.6 Danos causados
Em caso de dano ou prejuízo
ocasionado ao patrimônio da Kangu,
esta poderá buscar o ressarcimento
junto ao causador do dano, nos
termos da legislação aplicável.

clientes,

Código de Conduta Empresarial e Ética / página 4

DocuSign Envelope ID: 85DDAA0F-A08E-4E98-914E-31A6BE9723D7

2. MISSÃO E VALORES
2.1 Nossa Missão
Nascemos para revolucionar a movimentação de encomendas utilizando a tecnologia para
viabilizar os envios e impulsionar os negócios, tornando a vida mais prática e gerando um impacto
positivo para as pessoas e para a cidade.

2.2 Nossos valores
Inovação que gera o efeito em cada experiência.
Desafiamos as rotas tradicionais para fazer das entregas uma experiência extraordinária
para todos. Acreditamos que toda inovação caminha junto com o aprendizado constante,com
ajuste de rotas e com a cultura ágil na implementação de novas ideias.
Paixão pela jornada.
Na Kangu, todo pacote tem P de Paixão! Por isso, realizamos entregas em tudo o que
fazemos! A jornada da encomenda é constantemente melhorada para levar felicidade poronde
passar.
Simplicidade acima de tudo.
A flexibilidade e a praticidade fazem parte do jeito Kangu de realizar! Priorizamos o
simples e o fácil para sermos acessível para todos, mantendo a qualidade e utilizando
tecnologias para realização de melhores entregas.
A rede é o que nos une.
A movimentação de cada encomenda leva oportunidades! Sabemos que a colaboração e
a somatória de saberes geram relações firmes com confiança e eficiência. Acreditamos nopoderoso
efeito de rede, em que o fortalecimento de um, impulsiona o todo.
Cliente no centro.
Colocamos o consumidor e o cidadão no foco do nosso trabalho, entregamos para alguém
por alguém. Servir é o que nos move, o nosso foco está nas pessoas, nas relações e no
sentimento de felicidade gerado no cliente em todos os elos da cadeia.
O sucesso de alguém está sendo carregado em cada encomenda entregue.
Nosso negócio é sustentável no sentido amplo da palavra, trabalhamos para impulsionar
os negócios e todo o meio ao seu redor. A revolução Kangu é a que traz protagonismo,
crescimento e prosperidade. Nosso anseio é por um futuro e por entregas melhores.
Transparência é o que nos guia em cada passo.
Levamos e trazemos novidades, por isso a ética e a integridade são os princípios bases de
toda a relação existente entre a Kangu, os seus colaboradores e clientes.
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3. SAÚDE E SEGURANÇA
A Kangu está comprometida em proporcionar um local de trabalho seguro, saudávele livre
de álcool e drogas. Dessa forma, pensando na integridade de todos os nossos colaboradores
e clientes, definiremos neste item os pontos que garantirão a sua segurança.

Todos são responsáveis por denunciar

e clientes. Para saber como proceder
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4. SITUAÇÕES QUE
COMBATEMOS
Todas as formas de conduta contrárias à lei são proibidas. A Kangu considera como comportamento
inaceitável qualquer forma de assédio, violência, intimidação e discriminação de qualquer tipo envolvendo
raça, cor, religião, país de origem, sexo, orientação sexual, idade, deficiência, estado de veterano de guerra e
estado civil (onde aplicável), ou qualquer outra característica protegida segundo às leis aplicáveis. Abaixo
listamos todas as situações que a Kangu combate e considera como comportamento inadmissível.
Qualquer pessoa que tiver qualquer envolvimento, direto ou indireto, e/ou compactue com qualquer
situação listada abaixo deverá ser denunciada imediatamente às autoridades competentes.

4.1 Assédio
Proibimos estritamente e não toleraremos qualquer tipo assédio moral, sexual, ou qualquer ato que
crie o potencial de assédio. A situação de assédio pode ocorrer de várias formas, entre elas investidas
sexuais, propostas indecorosas, ameaças, condutaameaçadora e contato físico indesejado.
Qualquer ação ou forma de comportamento que crie um ambiente de trabalho hostil, intimidador
ou ofensivo será considerado como o assédio, estando terminantemente proibida a realização de
comentários de mau gosto, piadas ou gestos humilhantes.

4.2 Trabalho Escravo
A Kangu é contra o trabalho forçado ou compulsório e situações que potencialmente envolvam
coerção, castigos sob qualquer pretexto, medidas disciplinares degradantes e punição pelo exercício de
qualquer direito fundamental.

4.3 Trabalho Infantil
A única forma de trabalho permitida pela Kangu para menores de 16 (dezesseis) anos é na condição de
menor aprendiz, a partir dos 14 (catorze) anos, qualquer outra situação distinta desta é proibida pela
empresa.
A Kangu é contrária a qualquer forma de negligência, discriminação, crueldade, violência, exploração
sexual de crianças e adolescentes e pornografia nas atividades da empresa, na utilização dos seus
produtos e serviços e em sua cadeia de valor.

4.4 Conflitos de Interesses
Todos devem considerar exclusivamente os interesses da Kangu ao tomarem decisões em nome da
empresa. As decisões não podem, de qualquer forma, servir para influenciar ou gerar benefícios para os
indivíduos ou pessoas de seus relacionamentos, ainda que não haja qualquer tipo de prejuízo para a
empresa.
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Esperamos que você como colaborador ou parceiro:

x

Não tome decisões ou influencie negociações que possam beneficiar você, um
familiar, um dependente financeiro ou uma pessoa com quem você tenha um
relacionamento amoroso;

x

Não solicite e não receba nenhuma remuneração ou benefício de qualquer
natureza de fornecedores, concorrentes, clientes da Kangu ou seus
representantes como moeda de troca para a obtenção de vantagens indevidas;

x

Não influencie ou participe de decisões de Recrutamento e Seleção envolvendo
um dependente financeiro ou uma pessoa com a qual você tenha um
relacionamento familiar ou amoroso;

x

Não permaneça em uma relação profissional na qual haja subordinação,direta ou
indireta, com empregado ou prestador de serviço que seja seu dependente
financeiro ou com quem você tenha relacionamento familiarou amoroso;

x

Não seja sócio, não obtenha benefício financeiro nem desempenhe qualquer tipo
de função administrativa, fiscalizatória, normativa, gerenciadora ou consultiva
em qualquer concorrente da Kangu ou em uma empresa comercial que faça
negócios ou que estejam em processo decontratação ou de aquisição pela Kangu;
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Sempre comunique ao seu superior e/ou o departamento jurídico situações que possam
representar conflito deinteresses, e atue dentro das suas atribuições para solucioná-las.

4.5 Corrupção
A corrupção é inaceitável na Kangu, seja ela praticada por nossos sócios, membros do conselho de
administração, diretores, funcionários, parceiros, fornecedores e subcontratados, seja por qualquer
participante da nossa cadeia de valor.

Desta forma, são condutas intoleráveis e passíveis das medidas legais e contratuaiscabíveis:

x

x
como evasão fiscal, sonegação,

Falsificar documentos, marcas

4.6 Presentes e Entretenimento
A Kangu entende que brindes, presentes e entretenimento (incluindo refeições) podem ajudar a
reforçar relações comerciais e, que em certas culturas, são utilizados. Porém, os colaboradores
devem estar atentos para que a oferta ou o recebimento de brindes, presentes e entretenimento
ocorra em conformidade com a legislação nacional e estrangeira aplicável, e com as políticas e
normas da Kangu.
Importante ter em mente que receber tais itens ou favores pode comprometer – ou dar a impressão
de comprometer sua habilidade de tomar decisões de negócio justas, imparciais e objetiva. Para
saber em quais situações o recebimento ou oferta são aceitos ou não, consulte o quadro
comparativo abaixo:

x

x
x
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x
x
x

Se houver qualquer dúvida sobre a pertinência e bom senso de qualquer brinde, presenteou entretenimento, o
funcionário da Kangu ou outra pessoa que atue para ou em nome da Kangu deve entrar em contato
imediatamente com o departamento jurídico.

4.7 Práticas Anticoncorrenciais
A Kangu cumpre integralmente leis anticoncorrenciais para garantir um mercado livre justo e
competitivo, no qual nenhuma empresa tenha um monopólio sobre um produto ou serviço.
Isso significa que competimos baseados nos méritos dos nossos serviços, preços e a lealdade dos nossos
clientes.
Acreditamos que a livre concorrência é a melhor forma de promover um ambiente de negócios justo e
saudável. Atuamos de forma íntegra e para garantir que o ambiente de trabalho seja livre de fraudes e
manipulações de qualquer tipo. Somos comprometidos com a qualidade e a veracidade de todas as
informações que prestamos, tanto interna
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quanto externa, assegurando que dados relevantes não sejam omitidos, por isso nós esperamos que
você:

Colabore com o trabalho das autoridades
fiscalizatórias e dos auditores internos
e externos.
Garanta que registros e relatórios
contábeis, financeiros e gerenciais
reflitam a realidade e estejam
sempre de acordo com a legislação
vigente.

Evite o contato com concorrentes,
salvo em ocasiões específicas, como a
participação em conferências, e
estando em contato com um
concorrente, apenas troque
informações públicas.

Obtenha informações sobre
concorrentes apenas de forma
legal e de fonte pública.

Recuse qualquer oferta de
informações sigilosas sobre
concorrentes.

Forneça apenas informações
verdadeiras sobre nossos produtos.

x

Não combine preços, níveis de
produção ou estratégias de
mercado com os concorrentes,
nem adote qualquer outra prática
que limite a livre concorrência

x

Não participe nem compactue
com atividades fraudulentas ou
ilícitas.

Atue de forma transparente com
os interlocutores internos e
externos, compartilhando apenas
informações verdadeiras e não
omitindo dados relevantes.

x

Não compartilhe informações
confidenciais de empresas
concorrentes nas quais você tenha
trabalhado ou para as quais tenha
prestado serviço.

x

Não compactue com lavagem de
dinheiro. Denuncie situações que
possam caracterizar esta prática,
como pagamentos de grandes
valores
em dinheiro ou realizados
.
por partes não envolvidas na
transação
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5. CONFIDENCIALIDADE E USO
DAS INFORMAÇÕES
5.1 Confidencialidade
A Kangu realiza uma série de negócios diariamente e é esperado de cada um de nossos membros
o mais absoluto sigilo quanto às informações.
Os sócios, membros do conselho de administração, presidente e diretores executivos, funcionários
da Kangu e prestadores de serviços não podem compartilhar, reproduzir cópia ou criar qualquer tipo
de processamento de dado relacionado a informações do negócio da Kangu, e em caso de
descumprimento será aplicado o que está previsto no item 1.5. deste Código.

5.2 Política de Privacidade
A Kangu reconhece a importância das leis de proteção de dados em todos os mercados alcançados
pelos seus negócios, por isso preza pelo cumprimento irrestrito da legislaçãopor todos que fazem
parte do ecossistema Kangu.
Como empresa, a Kangu utiliza a transparência como guia para cada passo dado, possuindo um
compromisso com a utilização dos dados pessoais de acordo com a finalidade legítima para que
foram obtidos.
Como parte do ecossistema Kangu, você é responsável por cumprir a política de privacidade da
companhia, observando toda a legislação aplicável, os regulamentos e normas internacionais
cabíveis, honrando a privacidade e mantendo seguros os dados pessoais a que você tem acesso
durante o trabalho.

Para mais informações, escaneie o QRcode ao
lado e consulte a Política de Privacidade da
Kangu, ou clique aqui.

5.3 Insider Trading
Insider Trading é o ato de utilizar informações privilegiadas da empresa para obter vantagem
financeira. O ato é um crime e a sua prática receberá as punições previstas neste Código.
A Kangu considera para fins de Insider Trading, qualquer informação privilegiada sobre a empresa,
sobre seus fornecedores ou clientes que ainda não chegaram ao mercado em geral e têm o potencial
de influenciar a decisão dos investidores de comprar ou vender títulos daquela empresa.

5.4 Redes Sociais
O uso das redes sociais por nossos sócios, membros do conselho de administração, diretores,
funcionários, parceiros comerciais e fornecedores deve ser feito com cautela e respeitando as
diretrizes previstas neste código.
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A publicação de opiniões deverá ser totalmente pessoal, evitando associação direta ou indireta à
marca Kangu. Qualquer menção à Kangu somente poderá ser feita mediante aprovação prévia por
escrito do departamento de Marketing e do departamento Jurídico.

6. PATRIMÔNIODA EMPRESA
A proteção do patrimônio da empresa é uma obrigação de todos. Roubo, negligência e desperdício
têm um impacto direto na nossa rentabilidade. Todo o patrimônio da empresa, incluindo informações
da Kangu, deverão ser utilizados somente com propósitos empresariais legítimos.

6.1 Recursos eletrônicos e informática
Reconhecemos a transformação e o avanço trazido pela tecnologia no século XXI em todasas esferas
da sociedade. A tecnologia é vital para o negócio da Kangu, mas precisamos estabelecer alguns
limites, de forma que haja a proteção adequada do negócio da companhia.
Nossos recursos de informática, incluindo computadores, celulares coorporativos, sistemas, e-mail,
serviços de internet e dispositivos de acesso remoto são fornecidos a você para ajudá-lo em seu
trabalho. Ao usar esses recursos, esperamos que você demonstre completo respeito pelos
empregados, sistemas e recursos da Kangu.
Em relação a utilização dos computadores e celulares coorporativos, além de aplicativos de uso
pessoal como o whatsapp, a Kangu limita o seu uso em algumas funções e não permite a utilização
de celulares ou computadores pessoais como ferramenta de trabalho. Caso eventualmente haja
alguma aprovação excepcional para uso , você desde já declara-se ciente no sentido de que a Kangu
possui o direito de ter acesso às informações que forem de sua propriedade eventualmente
armazenadas nos computadores ou celulares pessoais.
A Kangu ainda se reserva o direito de recuperar nos computadores e celulares corporativos
quaisquer informações armazenadas nos servidores da Kangu que poderão ser acessadas e
divulgadas a qualquer momento e por qualquer motivo, com ou sem seu conhecimento ou
consentimento.
No quadro abaixo verifique o deve ser feito e o que não deve com relação à utilização das
ferramentas de trabalho:
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O que fazer:

O que não fazer:

x
x
x
x
x

x

Não é permitido, sob qualquer circunstância, a utilização das ferramentas de
trabalho para fins pessoais e para acessar plataformas de streaming e
entretenimento, sites de apostas, conteúdos impróprios e pornografia.
Nunca use os recursos de informática com propósitos ilegais, como para
baixar, copiar ou enviar materiais protegidos por direitos autorais (ex.,
música e filmes).
Os recursos de informática (a não ser em determinados boletins de quadro de
avisos) não podem ser usados para benefício próprio, finalidades
políticas ou qualquer tipo de solicitação que seja proibida pelas políticasda
empresa.
Não acesse, envie ou baixe qualquer informação que possa constituir assédio
ou bullying ou que possa ser razoavelmente considerada como
ameaçadora, intimidadora, violenta, maliciosa, obscena ou discriminatóriapara
empregados, clientes ou fornecedores.
Não acesse, envie ou baixe qualquer informação que contenha ameaçasde
violência ou dano, declarações que visem prejudicar a reputação de
uma pessoa ou mensagens que possam criar um ambiente hostil com base em
raça, cor, religião, nacionalidade, sexo, idade ou quaisquer outrascaracterísticas
protegidas por lei ou pela política da Kangu.
Você não pode ter qualquer expectativa de privacidade em relação aos
recursos de informática da Kangu.
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7. CONSIDERAÇÕES
FINAIS
7.1 Sustentabilidade
A Kangu está comprometida com a construção de um futuro mais sustentável, investindo
diretamente em ações voltadas às práticas inovadoras que diminuem a incidência de poluentes na
cadeia de negócios. As tecnologias utilizadas pela empresa trabalham a favor de entregas com
menos impactos no ambiente e na rotina das cidades.
Apostando em um modelo logístico urbano e flexível capaz de acelerar a transição de grandes
centros urbanos para cidades sustentáveis, a Kangu utiliza transportes com baixa emissão de
carbono, incentiva o crescimento das microeconomias locais e gera um sentimento de
pertencimento nos bairros.

Para mais informações sobre as ações
sustentáveis da Kangu, escaneie o QRcode ao
lado ou clique aqui.

As condicionantes e autorizações ambientais devem ser respeitadas por todos aquelesa quem este Código
se destina. Em caso de eventual incidente ou acidente ambiental, o fato deverá ser comunicado
imediatamente ao departamento de operações e ao departamento jurídico da Kangu.

7.2 Diversidade
Somos parte de uma estrutura social que está mudando e tem que mudar. Promover a diversidade
e a inclusão significa reconhecer o desafio e avançar para superá-lo.
Nossa ação, além do respeito aos direitos humanos e da valorização de todas as pessoas e suas
características, deve garantir sua representação como reflexo da composição da sociedade e colaborar para
a redução das desigualdades sociais e econômicas dentro do ambiente de trabalho.
Acreditamos na diversidade como fonte de riqueza, criatividade e inovação. Buscamos ser uma rede
megadiversa de colaboradores, vendedores, parceiros logísticos, motoristas, pontos de entregaretira e entregadores, gerando igualdade de oportunidades para todosatravés do nosso modelo de
negócios e fomentando um ambiente de trabalho onde diversidade e inclusão são alavancas de
criatividade e inovação.
Na Kangu, estimulamos a igualdade de oportunidades e a não discriminação em toda a nossa rede,
garantindo oportunidades iguais de emprego, desenvolvimento eprosperidade para:
I. Mulheres

IV. PCDs

II. Pretos/pardos

V. Públicos vulneráveis como refugiadose
idosos

III. LGBTQIA+
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Como princípios de ação, estabelecemos:
a) Eliminar a discriminação, o assédio e
outras práticas que gerem injustiça,
humilhação e violência em nossos locais
de trabalho e relações, repudiando
qualquer prática contra os direitos
humanos e a dignidade das pessoas;

b) Implementar ações afirmativas que
visem corrigir as desigualdades
presentes na sociedade e garantir a
igualdade de oportunidades e
tratamento, compensando os prejuízos
causados pela histórica discriminação e
marginalização;

Dessa forma, é esperado como valor, conduta ética e prática de nossos colaboradores,motoristas e
parceiros do nosso negócio:

Posicionar-se ao presenciar
condutas excludentes e/ou atitudes
discriminatórias e orientar a
utilização dos canais competentes;

Comunicar-se de forma assertiva e
inclusiva;

Desenvolver escuta ativa e valorizar
opiniões diversas,
independentemente das relações
hierárquicas;

Acompanhar indicadores relacionados à
Diversidade eInclusão;

Conhecer seus próprios vieses e
trabalhar para minimizá-los em
suas decisões diárias;
Criar um ambiente de segurança
psicológica para sua equipe;

Contratar e desenvolver times
diversos;

Cumprir as metas relacionadas à
Diversidade e Inclusão;
Acionar o Canal Kangu Escuta em
situações que envolvam a quebra
desta Política ou do Código de Ética.

7.3 Comprometimento e Treinamento
A Kangu proverá aos seus funcionários, treinamentos voltados a necessidade de cumprimento
integral deste código.
Os parceiros, fornecedores e subcontratados deverão emitir, uma declaração assinada por seus
representantes legais, atestando a completa adesão ao código e cumprimento absoluto de suas
condições e das legislações aplicáveis.

7.4 Kangu Escuta
Em caso de potencial dúvida, suspeita ou flagrante descumprimento das condiçõesprevistas neste
código, você deve realizar a denúncia através dos canais abaixo:

Canal de linha direta de
denúncia Kangu

Seu gestor ou o Diretor de
Gente e Gestão

denuncia@kangu.com.br

marina.machado@kangu.com.br

Kangu Escuta
https://www.kangu.com.br/canal-de-

Departamento Jurídico da
Kangu

denuncias-e-reclamacoes/

henrique.oliveira@kangu.com.br
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A Kangu assegurará um processo investigativo absolutamente sigiloso e preservará a identidade e
intimidade do denunciante, não permitindo qualquer forma de retaliação. A conformidade e o
atendimento dos princípios éticos e morais são os condutores do nosso negócio.
Cada membro da administração da Kangu é responsável por garantir o cumprimentodeste código.
Não basta ser ético. É preciso parecer ético.

7.5 Auditoria
A Kangu poderá auditar, a qualquer tempo, o cumprimento do disposto neste código esolicitar o
fornecimento de esclarecimentos necessários.
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