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APRESENTAÇÃO

O Brasil tem dado passos importantes rumo ao combate à corrupção e à impunidade, marcados principalmente pelos 

avanços da Operação Lava Jato, deflagrada pela Polícia Federal em 2014. 

Vimos pela primeira vez vários executivos, sócios de empreiteiras, operadores, doleiros e ex-dirigentes da Petrobras 

sendo presos, bem como empresas fazendo acordo de leniência e tendo de pedir desculpas publicamente para a 

sociedade brasileira. Que reflexão devemos fazer sobre este grande período de transformação? Como estes aconteci-

mentos impactam no dia a dia das nossas empresas e o que podemos fazer para melhorar este cenário?

Sem dúvida é hora de pensarmos nas mudanças urgentes e necessárias para aprimorar a relação entre o poder públi-

co e a iniciativa privada. Entendemos que a ética concorrencial é um elemento essencial para a melhoria da qualidade 

do ambiente de negócios no país, e que é fundamental compreendê-la como fator de sobrevivência e de competitivi-

dade das companhias no longo prazo.      

Neste sentido, o Sinduscon-PR, entidade que representa mais de 4 mil empresas da indústria da construção parana-

ense, estruturou este Guia de Compliance com orientações práticas que apontam como regras e procedimentos claros 

e transparentes contribuem para assegurar a conformidade do funcionamento da organização à legislação e aos 

padrões éticos desejáveis para o mundo dos negócios.

Se cada empresa fizer a sua parte, certamente teremos mais condições de contribuir para a construção de um país 

mais justo, melhor para todos e para as futuras gerações.

Aproveito para fazer um agradecimento especial à competente equipe do VGP Advogados, que aceitou o desafio de 

elaborar esta publicação, e à PricewaterhouseCoopers, que também apoiou a realização deste projeto.

José Eugenio Souza de Bueno Gizzi

Presidente do Sinduscon Paraná
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O QUE É COMPLIANCE?

1.1. Compliance Corporativo

Compliance corporativo ou empresarial é um conjunto de estruturas, regras e procedimentos implementados nas 

empresas com vistas a assegurar a conformidade do seu funcionamento à legislação, às suas normas internas e aos 

padrões éticos desejáveis para o mundo dos negócios. É uma opção de autogestão e de auto-organização empresari-

al, que ajuda as empresas a identificarem melhor os riscos de conformidade envolvidos na sua atuação e a necessida-

de de adequação de seu funcionamento aos padrões exigidos por órgãos reguladores ou definidos pela própria 

empresa, sempre voltados ao aperfeiçoamento da prestação de seus serviços e do relacionamento com colaborado-

res, fornecedores, clientes, representantes e com o Poder Público.

 É perceptível que as empresas atuantes no segmento da construção civil vêm cada vez mais alargando o seu âmbito 

de atuação empresarial e a rede de relacionamentos que é formada para esse fim, o que acaba por ampliar também a 

sua esfera de responsabilização jurídica e comercial. A atuação de muitas delas passa a envolver, inclusive, uma forte 

interação com o Poder Público, o que impõe cautelas ainda mais específicas a orientar esse relacionamento.

1
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Diante dessa complexidade de relacionamentos, é fundamental que as empresas busquem orientar-se por 

padrões e modelos de condutas e práticas voltadas à preservação da ética e da integridade. Daí a importância de 

implementar-se um programa de compliance corporativo capaz de auxiliar às empresas não apenas com o  

mapeamento dos riscos de conformidade envolvidos no seu funcionamento, que deve considerar as particulari-

dades de seus segmentos de atuação e a extensão de sua rede de relacionamentos e contatos, assim como pela 

criação de procedimentos, de códigos de condutas e pela implementação de estruturas qualificadas e capacita-

das para exercer o monitoramento e controle necessários para garantir o cumprimento daqueles padrões.

 Portanto, toda implantação de um programa de compliance parte do conhecimento profundo da empresa e dos 

riscos a que se expõe, de forma a criar mecanismos de prevenção ou mitigação de seus impactos. Um programa 

de compliance deve ter como objetivo proteger a imagem da empresa, inibir a ocorrência de fraudes internas ou 

externas, e afastar a empresa do risco de sofrer penalizações por entes reguladores, judiciais e demais autorida-

des públicas.

09



1.2. Compliance integridade e a legislação anticorrupção

2.1. Os benefícios do Compliance

Um Programa de Compliance Integridade é uma dimensão relevante do Compliance de uma empresa, pois 

estabelece processos e controles para prevenir que a empresa promova a corrupção ou viole a livre concorrên-

cia, seja de forma direta ou indireta, em todas as suas áreas e níveis.

Após o advento da Lei 12.846/13 (a Lei Anticorrupção Brasileira), que trouxe severas penas às pessoas jurídicas 

que incorram na prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, observou-se a necessi-

dade premente de ajustes nos controles internos das empresas para se evitar que essas sejam, direta ou indireta-

mente, agentes de corrupção ou permitam que as suas estruturas e recursos sejam utilizados para práticas de 

suborno. A legislação trouxe, inclusive, parâmetros que merecem ser observados na estruturação dos programas 

de integridade, com vistas a que as empresas gozem de benefícios legais caso sejam alvo de imputação de res-

ponsabilidade por práticas de corrupção.

Programas de integridade efetivos passam, portanto, a ser imprescindíveis para prevenir riscos de práticas de 

corrupção e reduzir as penalidades aplicáveis às empresas que porventura se vejam direta ou indiretamente 

envolvidas em processos de responsabilização por corrupção.

A existência de um programa de compliance bem estruturado, respaldado em mecanismos de controles internos 

eficazes, e alinhado a boas práticas de governança corporativa, traz benefícios diversos diretos e indiretos às 

empresas.

PROGRAMA DE COMPLIANCE?2 POR QUE IMPLANTAR UM 
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Em primeiro lugar, um programa de integridade efetivo reduz o risco de prejuízos derivados diretamente das 

práticas de corrupção. É evidente que o incremento dos controles promove a redução de perdas econômicas 

que decorrem da corrupção. A diminuição de contingências gera, na mesma proporção, a redução de despesas 

para o seu respectivo saneamento, tais como honorários advocatívios, penalizações pecuniárias, etc. Compliance 

funciona, neste particular, como um importante mecanismo redutor de custos empresariais.

Em segundo lugar, um programa de integridade efetivo pode trazer benefícios legais às empresas que porven-

tura se virem envolvidas em processos de responsabilização regulados pela Lei Anticorrupção. Desde que aten-

didos os parâmetros da legislação, um programa de integridade efetivo possibilita a atenuação de certas san-

ções, nos termos da Lei Anticorrupção e de sua regulamentação.

Por fim, empresas que possuam estruturas de compliance passam a ser percebidas de modo mais positivo pelo 

mercado nacional e internacional, com ganhos de imagem corporativa e de oportunidades comerciais. O movi-

mento da busca por parceiros de negócio com altos padrões de ética e integridade é um caminho sem volta para 

as empresas brasileiras. A conjuntura mercadológica nacional (e internacional) passa a exigir que as empresas 

sejam não apenas reativas mas preventivas ao risco da corrupção. Um exemplo disso são as políticas empresaria-

is de grandes corporações multinacionais, que passam a recusar relações comerciais com empresas que não 

possuam processos e programas de integridade alinhados às suas normas internas e às leis internacionais que 

normatizam as relações comerciais em outros países (e.g. FCPA e UK Antibribery Act).

 Todo esse ganho reputacional gerado pela adoção de práticas de compliance transcende as relações comerciais 

e mercadológicas, estendendo-se às autoridades, aos entes reguladores, às instâncias de controle e a toda a 

sociedade.
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COMPLIANCE TEM DE SER EFICAZ3
Compliance não deve ser apenas uma estrutura simbólica. Ele necessita ser eficaz 

para que produza todos os benefícios que lhe estão associados. A eficácia do 

Programa de Compliance relaciona-se não apenas às características de sua estrutura 

e processos, mas à capacitação e independência dos agentes que o operarão.

Nenhuma empresa terá um Programa de Compliance eficaz se a sua alta gestão não o apoiar integralmente com 

vistas a garantir a autonomia e independência que são indispensáveis à sua atuação. O respaldo pela mais alta 

gestão da empresa (e.g. Conselho de Administração, Conselho de Sócios/Acionistas, Comitê de Diretoria, etc.) 

deve apoiar a implantação e o funcionamento independente da função de compliance, assim como sujeitar-se às 

rotinas e aos procedimentos inerentes.

A implantação de um Programa de Compliance não se faz apenas com o departamento de Compliance, ou com 

a equipe de projeto a ele dedicado, mas com a participação de todos os colaboradores da empresa. As áreas 

devem “abrir as portas” ao Compliance e auxiliar na identificação das fragilidades em suas rotinas, para imple-

mentação de processos robustos e bem estruturados que gerem resultados na busca pela conformidade.

3.1. Comprometimento da alta gestão

3.2. Envolvimento da empresa em todos os níveis
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Ao proteger a empresa através da prevenção a riscos de conformidade, compliance protege também os colabo-

radores, os quais passam a ter um ambiente ético e com segurança legal para trabalharem. A partir deste pressu-

posto é que se deve alcançar o engajamento do time interno da empresa, para que atuem continuamente na 

identificação de falhas nos processos, lacunas e inadequações que possam expor a empresa a eventual não 

conformidade.

Com a cultura de compliance absorvida por todo time da empresa, em todos os níveis, surge o “empoderamen-

to” (empowerment) dos colaboradores, que passam a monitorar não apenas seus subordinados, mas também 

seus pares e superiores, para garantir o integral respeito às normas internas.

Passa-se a considerar que as normas existem porque são essenciais para a empresa, e que devem ser respeitadas 

por todos em todos os níveis de hierarquia.

3.3. Absorção da cultura da conformidade

3.4. Empoderamento para supervisão
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Estratégia comercial

Mercado de atuação

Estrutura de governança

COMPLIANCE INTEGRIDADE?4 COMO IMPLANTAR UM PROGRAMA DE 

4.1. Diagnóstico

4.2. Estrutura organizacional

Precede à implementação do programa de Compliance Integridade uma avaliação bastante específica sobre as 

características da empresa e um diagnóstico dos riscos envolvidos no seu funcionamento. A elaboração desse diag-

nóstico deverá considerar:

A existência de uma estrutura organizacional bem definida, com as funções, responsabilidades e alçadas delimitadas, 

considerando a premissa da segregação de funções para viabilizar os controles, é essencial para um programa de 

Compliance Integridade.

Nesta etapa, será necessário avaliar o nível de exposição da empresa e de seus agentes a todos os riscos mapeados, 

considerando-se o grau de probalidade x custos e prejuízos derivados da eventual materialização do risco. É a partir 

desta análise que se definirá a robustez requerida dos elementos do Programa de Compliance Integridade.

Porte da empresa
Nível de controles internos e 
mapeamento de processos

Histórico de contigências 
(judiciais, administrativas)

Estrutura regulatória 
a que se subordina
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Nesta etapa deve ser definida a estrutura de compliance que a empresa pretende adotar, ou através de um departa-

mento específico ou a partir da criação das figuras dos “representantes de compliance” em áreas sensíveis. Não há um 

modelo pré-estabelecido de uma estrutura ideal e a empresa deve definir uma que melhor se encaixar à sua realidade, 

de acordo com seu porte e modelo de gestão.

É recomendável, no entanto, a composição de um Comitê de Compliance, órgão deliberativo não gestor, que atuará 

como a interface entre a empresa e a sua mais alta gestão. Tal Comitê atuará como um orientador sobre gestão de 

conflitos surgidos na empresa e análise de denúncias, e na manutenção dos processos de evolução e amadurecimen-

to do compliance da empresa.

4.3. Planejamento

Com o diagnóstico e a estrutura organizacional definidos, parte-se para o planejamento de implantação do programa 

de Compliance Integridade. Este planejamento deverá observar um método cronológico para execução das etapas, 

uma vez que algumas atividades necessitam do amadurecimento e absorção pela empresa antes de prosseguir para 

uma etapa futura.

Um bom planejamento para a gestão do projeto é fundamental para o êxito do programa de Compliance Integridade.

15



4.4. Código de Conduta

O Código de Conduta é o primeiro documento que deve ser produzido para os fins do compliance. Ele será o funda-

mento para todas as normas internas e veiculará as diretrizes para a condução e resolução de conflitos que venham a 

surgir.

Sua adesão por todos os colaboradores da empresa deve ser obrigatória, devendo merecer divulgação pública, alcan-

çando todos os parceiros, clientes e fornecedores da empresa.

Questões essenciais que devem ser apresentadas em um Código de Conduta envolvem, entre outras:

4.5. Políticas essenciais

Na estruturação de um Programa de Compliance Integridade algumas Políticas devem ser definidas para direcionar 

todos os fluxos e processos sensíveis no que tange à prevenção à corrupção e a proteção à livre concorrência.
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De uma forma geral, o que se observa na maioria das empresas são Políticas relacionadas a:

▪ Anticorrupção;

▪ Proteção à livre concorrência;

▪ Oferta e Recebimento de Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade;

▪ Doações;

▪ Patrocínios;

▪ Comercial;

▪ Salários, Benefícios e Comissionamento;

▪ Contratação de terceiros;

▪ Fusões e aquisições.

4.6. Procedimentos de atividades sensíveis

Os Procedimentos de atividades sensíveis para defesa da Integridade são mecanismos essenciais de controles inter-

nos que devem estar bastante estruturados para se evitar violações às leis, ao Código de Conduta e às Políticas da 

empresa. Eles devem ser claros e objetivos, e devem apresentar especificamente os agentes de cada atividade e as 

respectivas alçadas, observando sempre a segregação e delimitação de escopos e de funções.

O Programa de Compliance Integridade pressupõe a definição de procedimentos para atividades, tais como:

▪ Movimentação de Numerário;

▪ Adiantamentos;

▪ Viagens e Hospitalidade;

▪ Representação e Vendas;

▪ Processos Concorrenciais;

▪ Compras e Contratações;

▪ Gestão de Conformidade de Fornecedores Sensíveis.
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O Canal de denúncias é uma importante ferramenta de proteção da empresa, uma vez que através dele violações a 

normas internas ou externas podem chegar ao conhecimento do Comitê de Compliance, de forma expontânea. 

Embora a maioria das questões que chega por essa via permite apenas gerar-se ações reativas (pois normalmente as 

violações já ocorreram), a sua disponibilização ao público interno e externo também auxilia na prevenção de recorrên-

cias de inconformidades.

Tanto é relevante a disponbilização de um Canal para comunicação de denúncias de não conformidades ou práticas 

indevidas que o próprio Decreto No. 8.420/15, regulamentador da Lei Anticorrupção Brasileira, expressamente prevê 

a sua necessidade para a existência de um programa de integridade consistente e efetivo.

Este canal deve ter seu uso estimulado pela empresa, através da garantia de proteção à identidade do denunciante e

4.7. Canal de denúnicas
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Regras de Conduta e os princípios do Programa de Compliance Integridade devem ser objeto de contínua formação 

da equipe interna da empresa. Desde a integração de novos colaboradores, até eventos periódicos de reciclagem 

sobre Compliance e novos processos necessitam estar na rotina do calendário da empresa.

4.8. Treinamento contínuo

da inviolabilidade do canal. Isto é, deve-se garantir que todas as demandas levadas ao Canal de denúncias sejam 

registradas e efetivamente tratadas.

O meio mais frequente para disponibilizar o Canal de denúncias é o serviço telefônico gratuito com gravação de 

chamada e abertura de protoloco, mas mensagens via web também podem ser adotadas e têm cada vez mais se 

revelado bastante eficazes para esse fim.
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4.9. Comunicação interna

4.10. Comunicação externa

O aculturamento dos colaboradores para seu engajamento ao Programa de Compliance 

Integridade deve passar por uma contínua e eficaz comunicação interna. 

Recomenda-se utilizar ferramentas de endomarketing para divulgar o Compliance e seus benefíci-

os ao público interno, tais como:

▪ Identidade visual própria do Programa;

▪ Eventos e palestras;

▪ Concursos internos;

▪ E-mails periódicos;

▪ Posicionamento público de gestores.

Tão relevante quanto a comunicação à equipe interna da empresa é a sua divulgação ao público externo. 

Fornecedores e clientes, bem como agentes externos ou representantes devem ser alertados sobre regras e limites 

adotados pela empresa.

Recomenda-se para esta comunicação externa ações como:

▪ Publicação do Código de Conduta no website da empresa;

▪ Inclusão de disclaimers em documentos (v.g. propostas, assinaturas de e-mails);

▪ Adoção de práticas de Relações Institucionais;

▪ Disponibilização de cartilhas sobre o programa de integridade para fornecedores e parceiros.
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4.11. Monitoramento de Conformidade

Uma etapa bastante relevante, sem a qual um Programa de Compliance  Integridade não gera seus efeitos, é o moni-

toramento contínuo da adesão às normas de controles internos da empresa.

Tal monitoramento deve ser acionado pelo Comitê de Compliance ou mesmo pelo departamento de compliance, se 

for esta a estrutura adotada. Serviços de auditoria interna ou externa poderão ser utilizados para suportar os trabalhos 

de monitoramento.

Para as atividades de monitoramento, é necessário que a empresa possua indicadores e uma agenda prévia de acom-

panhamento, buscando constatar eventuais violações, fragilidades (gaps) de controles e até mesmo excessos desne-

cesários em controles implantados.
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4.12. Investigações e gestão de consequências de violações

4.13. Acompanhamento de legislação

A ocorrência de denúncias ou indícios de violações deve desencadear um processo de análise e investigação com o 

objetivo de apurar sua autoria, circunstâncias em que ocorreram e os possíveis danos. Comprovada a violação, a 

instância responsável (ex. Comitê de Compliance) deve deliberar sobre as ações a serem tomadas e implementar as 

sanções aplicáveis, de acordo com as regras previamente definidas no Código de Conduta ou nas políticas da empre-

sa.

O acompanhamento contínuo de alterações de legislação é fundamental para que um programa de compliance se 

mantenha relevante e efetivo. Mudanças regulatórias podem alterar os riscos de conformidade aos quais a empresa 

está exposta e impactar diretamente os processos e controles internos implantados, gerando não conformidades.
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Este guia constitui obra autoral de titularidade de Sinduscon/PR, VGP Advogados e PwC e a reprodução total ou parcial de seu conteúdo, por qualquer forma ou meio, 

eletrônico ou mecânico, é expressamente proibida, salvo se devidamente autorizada, sob pena da aplicação das sanções cabíveis.
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