
Compliance e Legislação 
Anticorrupção na Era Digital

Rafael Mendes Gomes
Março/2017

Microsoft



Conheça a Nova Legislação



LEI DA EMPRESA LIMPA: QUEM ESTÁ SUJEITO?

✓ Sociedades empresárias e as sociedades simples, personificadas ou não,

independentemente da forma de organização ou modelo societário

adotado

✓ Fundações

✓ Associações de entidades ou pessoas

✓ Sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato

ou de direito, ainda que temporariamente

Informação Confidencial de propriedade do Chediak Advogados



ATOS LESIVOS PREVISTOS NA LEI DA EMPRESA LIMPA

I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente público, ou a terceira
pessoa a ele relacionada

II. Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo

subvencionar a prática dos atos ilícitos

III. Utilizar-se de interposta pessoa para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos

beneficiários dos atos praticados

V. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização

Informação Confidencial de propriedade do Chediak Advogados. 

IV. No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudaro caráter competitivo de licitação

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato
de licitação

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude
ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica
para participar de licitação pública ou celebrar contrato
administrativo

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo
fraudulento, de modificações ou prorrogações de
contratos

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro
dos contratoscelebrados com a administração pública



Decreto nº 8.420/2015

Informação Confidencial de propriedade do Chediak Advogados. 



Sanções Administrativas

✓ A aplicação de sanções administrativas, nos termos do Decreto n. º 8.420, baseia-se
em um sistema de débitos e créditos

✓ Fatores agravantes implicam multas calculadas com base no faturamento bruto da
empresa

✓ Fatores atenuantes representam descontos sobre a multa

✓ A existência de um Programa de Compliance garante desconto de 4% do faturamento
bruto da empresa

Informação Confidencial de propriedade do Chediak Advogados.



Programa de Integridade



ProgramasdeIntegridade

✓ Segundo o artigo 41º do Decreto nº 8.420/2015, o programa deve ser
estruturado, aplicado e atualizado levando em consideração as
atividades e riscos inerentes à cada empresa.

✓ “Programa de Integridade é um Programa de Compliance específico
para prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos previstos na
Lei 12.846/2013, que tem como foco, além da ocorrência de suborno,
também fraudes nos processos de licitações e execução de contratos
com o setor público”.

Guia CGU – Programa de Integridade: Diretrizes para Empresas Privadas

Informação Confidencial de propriedade do Chediak Advogados. 



Programas de Integridade – Cultura de Compliance



“Document, Document, and Document under the Brazilian Clean Company”, por Rafael Mendes Gomes. Disponível em http://fcpacompliancereport.com/2015/06/document-document-and-document-

under-the-brazilian-clean-company-act/

Document, document, document!
✓ A Portaria nº 909 da CGU prevê que, para a avaliação do Programa de Compliance, a empresa deve apresentar o

Relatório de Perfil e o Relatório de Conformidade. A efetividade e a forma de implementação do Programa de
Compliance deverá ser demonstrada de forma clara e inequívoca.

✓ Esta demonstração pode ser feita através de documentos, e-mails,
cartas, memorandos internos, atas de reunião, relatórios, print
screens de computador, gravações em áudio e vídeo, fotografias e
imagens, ordens de compra, faturas, documentos contábeis ou
qualquer outro documento.

✓ Todos os passos e elementos devem sempre ser documentados para
que, em uma situação de avaliação pelas autoridades, as
informações possam ser recuperadas de maneira rápida e precisa.

Avaliação do Programa de Integridade

http://fcpacompliancereport.com/2015/06/document-document-and-document-under-the-brazilian-clean-company-act/


Código de Ética



Código de Ética

✓ O Código de Ética serve, primordialmente, como veículo para
transmitir os princípios, valores éticos, missão e visão da
empresa, bem como seu papel dentro da comunidade.

✓ Por meio dele, a empresa documenta seus valores e estabelece
parâmetros que deverão pautar as ações de todos os seus
colaboradores, enquanto estiverem atuando em nome da
empresa.

✓ O Código de Ética deve ser escrito de forma clara, sintética e com
grau de complexidade compatível com a habilidade de
compreensão de texto de um aluno que conclui o ensino
fundamental.

✓ Deve incluir exemplos práticos, Q&A e “Do’s and don’t’s”.



Código de Ética – Requisitos Mínimos

✓ Mencionar as políticas da empresa para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que
regulam o relacionamento da empresa com o setor público

✓ Estabelecer vedações expressas:
• aos atos de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a

agente público, nacional ou estrangeiro, ou a pessoa a ele relacionada
• à prática de fraudes em licitações e contratos com o governo, nacional ou

estrangeiro
• ao oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente
• ao embaraço à ação de autoridades fiscalizatórias

✓ Esclarecer sobre a existência e a utilização de canais de denúncias

✓ Estabelecer a proibição de retaliação a denunciantes e os mecanismos para protegê-los

✓ Conter a previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às
políticas da empresa



Código de Ética para Terceiros

✓ Os Códigos de Conduta normalmente são focados nas definições de
condutas para os Colaboradores da empresa

✓ No entanto, a empresa também deve impor regras de conduta aos
Terceiros que se relacionam com ela

✓ Assim, o mais indicado é que seja fornecido um Código de Conduta e
Políticas destinadas especificamente aos terceiros, tais como
fornecedores e prestadores de serviço

✓ O conteúdo destes documentos pode ser bem mais enxuto do que
aqueles dos Códigos e Políticas internas da empresa, por conter
apenas regras referentes à relação do terceiro com aquela

✓ Isto reduz, ainda, o potencial para a chamada “batalha dos
formulários” (“battle of the forms”)



Como Apresentar o Código de Ética?

✓ A leitura, compreensão e aplicação do Código de Ética deve ser parte integrante do trabalho realizado pelos 
Colaboradores e Terceiros

✓ Dessa forma, é essencial que a empresa detenha de mecanismos que permitam:

• A disponibilização do Código de Ética para novos Colaboradores e Terceiros
• A notificação sobre as atualizações do Código
• Controle e verificação de leitura 
• Avaliação sobre o conteúdo do Código



Políticas e Procedimentos



Políticas e Procedimentos Escritos
✓ As empresas devem contar com políticas e procedimentos escritos, estabelecendo claramente suas expectativas no tocante à

prevençãode condutas ilícitase violações às leis, em particular, aos atos de corrupção previstos na Lei 12.846/2013

✓ A Política Anticorrupção e demais normas devem ser claras, objetivas, simples de entender e acessíveis a todos na
organização, bem como àqueles que representem a empresa perante órgãosdo governo

✓ Um Programa Anticorrupção deve contar, ao menos, com as seguintes políticas:

• Política Anticorrupção
• Política de Conflitode Interesses
• Política de Relacionamento com o Poder Público
• Política de Presentes, Brindes e Entretenimento
• Políticas de Contratos, Compras, Poderes e Procurações

✓ Além disso, o Decreto regulamentador estabelece a necessidade de políticas e procedimentos sobre:

• Participação em licitações, contratos públicos e interação com o Poder Público
• Pronta interrupção das irregularidades e a tempestiva remediaçãodos danos gerados
• Transparêncianascontribuições políticas



Políticas e Procedimentos Escritos

✓ Assim como o Código de Ética, as Políticas e Procedimentos fazem parte do
trabalho de Colaboradores e Terceiros

✓ É de extrema importância a criação de mecanismos que permitam:

• O acesso rápido e fácil às Políticas e Procedimentos
• Notificar os Colaboradores e Terceiros sobre atualizações e edições de

novas Políticas ou Procedimentos
• Verificaçãode leitura
• Treinamento sobre as Políticase Procedimentos da empresa
• Avaliação sobre o conteúdo



Treinamentos



Treinamentos
✓ Os treinamentos têm como objetivo:

• Esclarecer os principais pontos das Políticas e Procedimentos da empresa
• Prevenir que ações sejam feitas em contrário a lei, regulamentação e regras

internas
• Ser um espaço de discussão e esclarecimento de dúvidas

✓ É importante ter controle sobre a participação dos Colaboradores e Terceiros nos
treinamentos

✓ As pessoas que não participarem dos treinamentos obrigatórios devem estar sujeitas a
consequências (apontamento na avaliação de desempenho, advertência, penalidade,
medidas disciplinares, etc)

✓ Ao final de cada treinamento deve haver uma avaliação sobre o conteúdo, e, se o
resultado não for satisfatório, o Colaborador ou Terceiro deverá repetir o treinamento

✓ Os treinamentos também fazem parte do processo de monitoramento do Programa de
Compliance



Comunicação



Comunicação

✓ A comunicação sobre o Programa de Compliance da empresa deve ser:

• Clara (e simples)

• Concisa (curta e precisa)

• Criativa (atrativa)

• Contínua (para convencer e reforçar)



Veículos de Comunicação
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de 

teatro

TreinamentosAdesivos

Calendários Internet



Terceiros



Due diligence periódica

✓ A empresa deve conduzir background checks de seus terceiros, tanto 
antes da contratação como durante a execução do contrato

✓ O nível de aprofundamento da pesquisa pode variar de acordo com o 
nível de riscos que o terceiro representa à empresa

✓ A pesquisa sobre um fornecedor de material de escritório, por exemplo, 
não demanda o mesmo aprofundamento que aquela sobre um terceiro 
que age perante órgãos públicos em nome ou em benefício da empresa



Terceiros: Documentar o processo de monitoramento

✓ A documentação do plano de monitoramento de terceiros servirá para
demonstrar que a empresa está comprometida em avaliar e endereçar os
riscos apresentados por seus fornecedores, prestadores de serviço e
parceiros comerciais.

✓ Toda documentação demonstra que o programa é real, não somente “de
papel”. A documentação facilita auditorias, investigações, defesas em
juízo sobre valores cobrados em prestações de contas e rescisão de
contrato por descumprimento.

✓ Um dos aspectos mais importantes é a documentação do processo de monitoramento

✓ Em uma avaliação do programa de Compliance pelas autoridades, é necessário provar que o programa de
Compliance adotado pela empresa é efetivo



Monitoramento e Auditoria



Monitoramento e Auditoria

✓ A empresa deve elaborar um plano de monitoramento para verificar a
efetiva implementação do Programa de Integridade e possibilitar a
identificação de pontos falhos que possam ensejar correções e
aprimoramento.

✓ Um monitoramento contínuo do Programa também permite que a
empresa responda tempestivamente quaisquer riscos novos que tenham
surgido.

✓ Auditoria e monitoramento devem ser:

• Processos contínuos, completos e com reportes regulares à alta
administração e conselho

• Regulares e periódicos, por pessoas qualificadas, com foco em
atividades de risco

• Aptos a aferir o cumprimento com normas internas, leis e
regulamentos



Monitoramento e Auditoria: Definições
✓ Monitoramento:

• Revisões e acompanhamento realizados no dia a dia
• Não é necessariamente realizado por alguém independente da área de negócio
• As ações de monitoramento podem ser informais, mas é importante que sejam documentadas
• É responsabilidade do gestor responsável pelo processo ou atividade a ser monitorada
• O Compliance Officer, no caso do Programa de Compliance, é o que melhor conhece o programa e as atividades a serem

desenvolvidas, estando em melhor posição para definir as atividades que devem ser monitoradas e a forma de fazê-lo
• O monitoramento deve assegurar que as políticas e procedimentos estão implementados e sendo seguidos
• Uma das principais metas do monitoramento é identificar e fechar lacunas no Programa de Compliance, regular e

consistentemente

✓ Auditoria

• Abordagem formal, independente e objetiva
• Auditorias são realizadas por aqueles que não têm interesse no resultado ou no negócio da área auditada
• As auditorias são realizadas por amostragem e com metodologia própria
• Deve ser realizada por terceiros, independentes, para assegurar a objetividade das revisões e verificações
• O objetivo da auditoria é determinar se as políticas e controles adotados são adequados e efetivos, validando seu

funcionamento e apontando falhas ou erros nos processos internos



Estratégias de monitoramento contínuo

✓ É necessário definir procedimentos de verificação da aplicabilidade do Programa

de Integridade ao modo de operação da empresa

✓ Mecanismos devem ser criados para que as deficiências encontradas em

qualquer área possam realimentar continuamente o aperfeiçoamento e

atualização do Programa

✓ É preciso garantir também que o Programa de Compliance seja parte da rotina da

empresa e que atue de maneira integrada com outras áreas, tais como recursos

humanos, departamento jurídico, auditoria interna e departamento contábil-

financeiro

✓ O monitoramento pode ser feito mediante a coleta e análise de informações de

diversas fontes

✓ A empresa pode submeter suas políticas e medidas de integridade a um processo

de auditoria



Ferramentas que auxiliam o 
Programa de Compliance



Programa de Compliance, Comunicação e Tecnologia

✓ O Programa de Compliance é um programa que deve
integrar todas as áreas da empresa

✓ A boa comunicação é essencial para esta integração e
colaboração entre as diferentes funções da empresa

✓ Atualmente é impossível atingir boa comunicação e
colaboração sem a adoção de ferramentas de
tecnologia da informação



Quais recursos são desejados para um Programa de
Compliance efetivo?

✓ Notificações para a área de Compliance informando a entrada de novos funcionários

✓ Calendário compartilhado em que todos na empresa teriam acesso ao calendário e aos
eventos de Compliance (Compliance Day, Compliance Week, Treinamentos presenciais,
Workshops, Palestras)

✓ Ferramenta que permitisse à área de Compliance acompanhar tarefas, como calendário
anual de treinamentos, plano de implementação do programa de integridade, entre outros

✓ Webcast que permitisse a inserção de apresentações em vídeo com a possibilidade de
interagir com o apresentador

✓ As transmissões online serem gravadas e ficarem disponíveis para acessos posteriores a
qualquer tempo



Quais recursos são desejados para um Programa de
Compliance efetivo?

✓ Ferramenta que permitisse trocas e colaborações entre a equipe de Compliance, com a
integração dos aplicativos de mensagens instantâneas, Skype, e-mail, entre outros

✓ Treinamentos online, com possibilidade de verificação de participação, de conclusão e do nível
de acertos

✓ Utilização dos resultados dos treinamentos na avaliação de desempenho dos Colaboradores

✓ Área de arquivos com acesso exclusivo ao grupo de Compliance, mediante a qual as pessoas 
possam colaborar com a elaboração de propostas e relatórios

✓ Bloco de notas compartilhado em que podem ser lançadas informações como atas de reunião, 
listas de ações e outras atividades



Quais recursos são desejados para um Programa de 
Compliance efetivo? 

✓ Relatórios de aceites dos documentos, alertas e lembretes para aqueles usuários que não
aceitaram todas as políticas

✓ Workflow de aprovação para publicação de novas políticas normativas internas

✓ Aplicativo, semelhante ao WhatsApp, que pode ser utilizado a troca de mensagens entre os
Colaboradores da empresa para falar assuntos de negócios, com a diferença de que as
mensagens ficam gravadas para posterior consulta em caso de necessidade

✓ Gravar todas as trocas de mensagens entre os Colaboradores feitas por meio dos aplicativos
disponibilizados pela empresa

✓ Monitoramento de qualquer mensagem trocada em qualquer dos produtos ou ferramentas e
notificação para a área de Compliance quando forem identificadas determinadas palavras ou
padrões



Dúvidas?



Obrigado!

Rafael Mendes Gomes – Sócio Sênior
Compliance e Investigação
rafael.gomes@clcmra.com.br
55 (11) 4097-2001

mailto:Rafael.gomes@clcmra.com.br

