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.: Programa de Compliance

Do que se trata?

Conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética
e conduta, políticas e diretrizes para detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos
praticados contra a administração pública nacional e
estrangeira.



.: Programa de Compliance

Por que é importante?

A Lei Anticorrupção estabelece multa de até 20% do
faturamento anual da empresa no caso de ilícito
contra a administração pública, mesmo que praticado
por terceiro em seu nome ou benefício.

Os programas de integridade protegem a empresa
contra a prática de atos lesivos e fraudes e atenuam a
multa no caso de ocorrência de ilícitos.
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.: Comprometimento da alta administração

Alicerce do Programa

§ Membros da alta direção (Conselheiros, Presidente,
Diretores etc) devem demonstrar explicitamente, interna e
externamente, seu apoio ao programa e seu compromisso
com a cultura da ética (ser exemplo de conduta)

§ Efetividade das ações de integridade deve ser pauta
frequente de reuniões com média gerência

§ Destinação de recursos para a implementação do programa,
independência e monitoramento de sua efetividade

A atitude da alta direção frente a eventual ocorrência de ato 
lesivo evidencia se há ou não comprometimento



.: Instância responsável

Gestão do programa

§ Alocação de recursos financeiros, materiais e humanos
suficientes

§ Capacidade de coordenar ações com outras áreas da
empresa

§ Autonomia para tomar decisões, autoridade para apontar
correções e competência para apurar irregularidades

§ Prerrogativa de reportar-se ao nível hierárquico mais alto
da empresa, caso necessário

§ Mecanismos de proteção contra punições arbitrárias



.: Análise e perfil de riscos

Análise periódica para identificar riscos

§ Características dos mercados onde atua, no Brasil e no
exterior (cultura, regulação estatal, histórico de corrupção)

§ Estrutura organizacional (hierarquia, processo decisório,
competências de conselhos, diretorias e outros setores)

§ Quantitativo de funcionários e demais colaboradores e
terceirizados

§ Nível de interação com a administração pública (obtenção
de autorizações, licenças e permissões, quantidade e valores
de contratos, utilização de intermediários)

§ Participações societárias



.: Análise e perfil de riscos

Situações de risco

§ Participação em licitações
§ Obtenção de licenças, autorizações e permissões
§ Contato com agente público em ação de fiscalização
§ Contratação de agentes e ex-agentes públicos
§ Oferecimento de hospitalidades, brindes e presentes
§ Metas intangíveis e outras formas de pressão
§ Oferecimento de patrocínio e doações
§ Contratação de terceiros intermediários
§ Fusões, aquisições e reestruturações societárias



.: Regras e instrumentos

1- Código de ética e conduta

§ Princípios e valores relacionados à ética e integridade
§ Políticas para prevenir fraudes e ilícitos
§ Vedações expressas (prometer, oferecer ou dar vantagem

indevida a agente público ou licitante, fraudar licitações e
contratos, embaraçar fiscalização)

§ Utilização dos canais de denúncia e de orientação sobre
questões de integridade

§ Proibição de retaliação ao denunciante e mecanismos de
proteção

§ Medidas disciplinares no caso de transgressão



.: Regras e instrumentos

2 - Políticas para mitigação dos riscos

§ Regras de relacionamento com o setor público
§ Oferecimento de hospitalidade, brindes e presentes
§ Registros e controles contábeis confiáveis e que permitam a

detecção de ilícitos
§ Diligência na contratação e supervisão de terceiros
§ Diligência e, se for o caso, investigação em fusões,

aquisições e reestruturações societárias
§ Diligência e supervisão na destinação de recursos para

patrocínios e doações
§ Prevenção à lavagem de dinheiro



.: Regras e instrumentos

3 – Comunicação e treinamento

§ Código de conduta e demais documentos disponíveis
§ Divulgação ampla dos canais de denúncia e de orientação

quanto ao Programa de Integridade
§ Plano de capacitação sobre políticas de integridade para

todos dirigentes e empregados
§ Treinamento específico sobre políticas de mitigação para

quem atua diretamente nas atividades de risco



.: Regras e instrumentos

4 – Canal de denúncias

§ Utilização de diferentes meios para recebimento de
denúncias (telefone, internet, urnas)

§ Acessível a terceiros e público externo
§ Proteção ao denunciante de boa fé
§ Preservação do anonimato do denunciante que não queira

se identificar
§ Possibilidade de o denunciante acompanhar andamento da

apuração da denúncia



.: Regras e instrumentos

5 – Medidas disciplinares

§ Certeza de aplicação em caso de comprovação da
ocorrência de irregularidades, qualquer que seja a posição
ou cargo do envolvido

§ Normas escritas especificando as medidas disciplinares para
cada conduta, procedimentos a serem adotados e área
responsável

§ Punições proporcionais ao tipo de violação e nível de
responsabilidade dos envolvidos

§ Previsão de adoção de medidas cautelares, como o
afastamento preventivo de dirigentes e funcionários que
possam atrapalhar ou influenciar o resultado da apuração



.: Regras e instrumentos

6 – Ações de remediação

§ Investigações internas no caso de detecção de indícios da
ocorrência de ilícitos e, se for o caso, investigações
independentes que garantam credibilidade e imparcialidade

§ Imediata interrupção das irregularidades confirmadas e
reparação dos efeitos causados

§ Aprimoramento do programa de integridade
§ Divulgação das medidas disciplinares e ações de remediação
§ Comunicação às autoridades responsáveis e colaboração

com as investigações



.: Monitoramento contínuo

Verificação da efetividade do programa

§ Coleta e análise de informações dos relatórios regulares do
programa ou de investigações realizadas

§ Tendências verificadas nas reclamações de clientes
§ Informações do canal de denúncias
§ Relatórios de agências reguladoras e de fiscalização
§ Entrevistas com empregados, colaboradores e prestadores

de serviço
§ Auditorias independentes sobre as políticas de integridade



.: Questões importantes

Interdependência, personalização e outros controles

§ O Programa de Integridade é uma estrutura orgânica e
somente será efetivo caso exista harmonia e conexão entre
seus pilares.

§ O Programa deve ser desenhado e implementado sob
medida para a empresa, considerando suas especificidades.

§ O Programa não é um fim em si mesmo. Deve integrar-se à
governança da empresa, objetivando o alcance dos
resultados e o cumprimento de regras e normas.



.: Lembre-se

Ética nos negócios é um valor essencial nos
dias de hoje. É um diferencial competitivo cada
vez mais exigido por consumidores e pela
sociedade, no mundo todo.

Construir um novo Brasil, mais íntegro e justo, é
responsabilidade de todos nós!
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