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CORRUPÇÃO –
O QUE EU TENHO A VER COM ISSO?
James Seary in his last lap.

No Brasil e no mundo, vê-se uma grave crise institucional, ocasionada por
escândalos de corrupção, desvios generalizados, lavagem de dinheiro e
envolvimento em superfaturamentos de obras públicas. Para mudar esse
cenário são necessárias ações proativas visando melhorar a governança
interna das organizações públicas e privadas, especialmente quanto ao
compliance de integridade.

IBOPE
62% dos eleitores
indicam a corrupção
como tema número 01
da agenda do país. 1

Transparência internacional:
Dispara a percepção de
corrupção no Brasil, aponta
pesquisa. Brasil perdeu 17
postos e passou do 79º lugar
para a 96º posição.2

Estima-se que desvios e roubos por práticas de suborno chegam a US$
3
2,6 trilhões por ano em todo o mundo. Se esse valor representasse o PIB
de um país, ele seria a sexta maior economia do mundo, atrás apenas dos
Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido.
Apenas entre 2015 e 2016, o Tribunal de Contas da União estima que o
Brasil deixou de arrecadar R$ 140 bilhões, levando em conta a percepção
de corrupção, redução da eficiência do gasto público e desestímulo a
investimentos.

1 http://www.valor.com.br/politica/5241743/corrupcao-e-principal-tema-para-62-dos-brasileiros-traz-pesquisa
2 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/02/dispara-a-percepcao-de-corrupcao-no-brasil-aponta-pesquisa.shtml
3 https://news.un.org/pt/story/2016/12/1571041-us-26-trilhoes-sao-roubados-por-meio-de-corrupcao-todos-os-anos
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Um outro dado alarmante: boa parte dos atos de corrupção é feita a partir
de práticas de fora para dentro. Ou seja, o ambiente empresarial tem
papel fundamental no controle das práticas de suborno que atingem, na
mesma proporção, a imagem e o valor de mercado das empresas.
Infelizmente, boa parte das organizações no país ainda não está
preparada para enfrentar o tema.
Apesar de ser fundamental identificar e monitorar práticas de corrupção
para estabelecer um programa eficiente de compliance de integridade

58%
apenas das empresas
afirmaram possuir
mecanismos de gestão de
riscos, enquanto 42%
informaram desconhecê-los.

43%
das empresas não possuem
investimentos no setor
considerados razoáveis. Em
relação a indicadores, 42% das
empresas não possuem sistemas
efetivos de monitoramento.4

4 Pesquisa Maturidade do Compliance no Brasil. KPMG, 2ª edição. 2017.

COMPLIANCE E INTEGRIDADE NAS EMPRESAS
Em linhas simples, políticas de Governança e Compliance eficazes são
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capazes de otimizar a gestão, garantido eficiência e transparência nas
ações que a entidade tomar.
É fundamental adotar um programa de Governança e Compliance em
integridade, sincronizado com o Planejamento Estratégico da organização
para que se possa:
Promover valores éticos organizacionais que podem ser compartilhados
com o mercado e com a sociedade.
Estar em conformidade com os melhores padrões de gestão.
Ganhar confiança do mercado com reforço de reputação e imagem.
Administrar os riscos cíveis, penais e regulatórios envolvidos, em
benefício da organização, dos seus diretores e funcionários.
Facilitar o controle financeiro.
Promover o crescimento das receitas e o corte de custos.
Tornar os processos transparentes e diretos.
Implementar robusta metodologia de investigação, aumentando a
oportunidade de se detectar fraude e suborno.
Demonstrar comprometimento com a responsabilidade social.
Estar comprometido com a legislação vigente.
Melhorar a performance dos funcionários.

AFINAL, O QUE É COMPLIANCE?
Comply, em inglês, significa agir em
conformidade com as regras e normas,
controles internos e externos, adotando as
políticas regulatórias e diretrizes estabelecidas
para cada tipo de negócio.
Os programas de compliance envolvem ações
e procedimentos adotados pela organização
para cumprir à risca todas as imposições dos
órgãos de regulamentação e normas
aplicáveis, dentro dos padrões exigidos em seu
segmento, nas distintas esferas de
conformidade (trabalhista, fiscal, contábil,
financeira, ambiental, jurídica, previdenciária,
ética, etc).
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Nesse e-book, destacamos uma área bastante
específica dentro do universo geral do
Compliance: o Programa de Integridade
Corporativa, aqui chamado de Compliance
Anticorrupção ou de Sistema de Gestão
Antissuborno (SGAS).
O programa introduz ferramentas de gestão
(políticas, procedimentos e controles) que
auxiliam as organizações a combater o suborno
e os desvios por meio da cultura de
integridade, transparência e conformidade.

Elrick on his way to win 1st in
the 100m Freestyle.

Warming up for the
200m medley.

SISTEMA DE GESTÃO ANTISSUBORNO E A
ISO 37001
O Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS) é o conjunto de ferramentas de
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gestão que auxiliam organizações a implementar medidas adequadas de
monitoramento e prevenção como parte do modelo de gestão
organizacional para combate à corrupção e desvios. A depender do grau,
da complexidade e da sua robustez, a empresa poderá obter a ISO 37001.
Para que serve a certificação ISO 37001?
Ela é uma chancela de que a organização possui um sistema anticorrupção
robusto incluindo políticas, procedimentos e controles pautados em
padrões internacionais, com ganhos de imagem, de valor de mercado e
negociais perante a sociedade, investidores, autoridades e parceiros de
negócio.
Quem pode obter a certificação ISO 37001?
Qualquer organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos,
independentemente do tamanho, do faturamento, da quantidade de
funcionários ou da natureza da atividade. A certificação tem sido muito
procurada por empresas que fornecem serviços ou produtos para o Estado
ou para empresas privadas de alto faturamento. Não obstante, mesmo as
empresas pequenas e de baixo faturamento obtêm ganhos relevantes com
a certificação ISO 37001 ou com a introdução de outras modalidades de
programas de compliance de integridade (confira abaixo as opções).
Quais são os requisitos essenciais da norma ISO 37001?
Para ser implementada, a norma exige que a organização:

a) Defina o escopo do SGAS, detalhando necessidades, expectativas e
contexto de aplicação;
b) Exija comprometimento formal dos funcionários, da Alta Direção e do
órgão diretivo com a política antissuborno da organização e com a
redefinição dos papéis, responsabilidades e novos cargos criados no setor;
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c) Defina ações de planejamento estratégico para mapear riscos, prevenir
desvios e combater os ilícitos porventura ocorridos;
d) Crie programas contínuos de conscientização e treinamento dos
funcionários;
e) Possua canais e ações de comunicação voltados à disseminação da
cultura antissuborno e do próprio SGAS;
f) Realize ações estruturadas de controles operacionais, financeiros, due
diligence, dentre outros;
g) Possua política para recebimento e oferta de presentes, hospitalidade,
doações e benefícios similares;
h) Possua Código de Ética e de Conduta;

i) Disponibilize canal de denúncia e tenha sistema eficaz de investigação e
combate às práticas ilícitas;
j) Crie sistema permanente de monitoramento, medição, análise, avaliação
e melhoria do SGAS, incluindo auditoria interna.
Quanto às empresas brasileiras, importante ressaltar que a certificação da
ISO 37001 contribui para a demonstração da implementação de um
Programa de Integridade de acordo com o Decreto nº. 8.420/2015 e com a
Lei Anticorrupção (Lei Federal nº. 12.846/2013).

QUAL O PROCEDIMENTO PARA A CERTIFICAÇÃO
ISO 37001?

Para uma empresa ser certificada com a ISO
37001, ela precisa – antes de mais nada – estar
firmemente comprometida com a
implementação de uma cultura de integridade,
adotando ferramentas de gestão capazes de
criar processos e sistemáticas que tornem a
organização mais transparente e correta.
Para tanto, é possível que se forme um grupo
de trabalho internamente para estudar a Norma
ABNT NBR ISO 37001:2016 e implantar o
Sistema de Gestão Antissuborno (SGAS).
Entretanto, o mais recomendado é que se
contrate uma consultoria especializada.
O segundo passo é a contratação de uma
Certificadora da Norma ISO 37001,
devidamente acreditada pelo INMETRO, que
visitará a empresa para fazer o levantamento e
a análise do SGAS. Em caso de atendimento às
regras e demais exigências da norma, será
emitida a certificação.
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TENHO INTERESSE EM CRIAR UM PROGRAMA
DE COMPLIANCE DE INTEGRIDADE
– COMO FAÇO?
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Se você está interessado em implantar o SGAS
em sua empresa ou organização, o primeiro
passo é definir qual o escopo pretendido. Com
os nossos clientes, trabalhamos com 03 tipos
de Programa customizados:
1) Programa padrão.
2) Programa voltado para obtenção do selo
Pró-Ética do Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União e outros selos
congêneres.
3) Programa voltado para obtenção da
certificação ISO 37001.
A diferença básica em relação a cada um
desses programas está na complexidade e no
volume dos serviços desenvolvidos, desde o
mais simples (opção 01) até o mais complexo
(opção 03).
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O quadro comparativo abaixo ajuda a entender
a diferença entre o conjunto das principais
exigências aplicadas a cada opção.

Warming up for the
200m medley.

Quadro comparativo entre programas tradicionais de
Compliance, o Selo Pró-Ética (CGU) e a ISO 37001.

Ação

Compliance
Padrão

Pro-Ética
(CGU)

Diagnóstico e Mapeamento de
Riscos

*

*

*

Código de Ética e Conduta

*

*

*

Treinamentos

*

*

*

Comunicação

*

*

*

Canal de Denúncias e Sistema de
Ouvidoria, Investigações Internas e
Sindicância

*

*

*

Cláusulas contratuais anticorrupção

*

*

*

Comprometimento da Alta Direção

*

*

*

Política Anticorrupção

*

*

*

Compliance Officer

*

*

Adesão ao Pacto Empresarial pela
Integridade e contra a Corrupção

*

*

Incentivo à adoção de medidas de
integridade entre parceiros de
negócio

*

*

Setor de controle interno e auditoria
externa

*

*

Monitoramento permanente da
análise de risco

*

*

Transparência de dados e
disponibilização pública

*

*

Responsabilidade Social

*

ISO 37001

Quadro comparativo entre programas tradicionais de
Compliance, o Selo Pró-Ética (CGU) e a ISO 37001.
Ação

Compliance
Padrão

Pro-Ética
(CGU)

ISO 37001

Papéis, responsabilidades e
autoridades organizacionais

*

Inclusão no Planejamento Estratégico

*

Programa estruturado de apoio
operacional ao setor
Comunicação

*

Controle de informação
documentada

*

Planejamento e controles
operacionais

*

Controles financeiros e nãofinanceiros

*

Sistema de monitoramento, medição,
análise e avaliação de metas e
indicadores

*

Análise crítica do sistema

*

Comprovação de melhoria contínua
(ciclo PDCA)

*

COMO A SMARTGOV
PODE TE AJUDAR A
CRIAR O SGAS DA SUA
ORGANIZAÇÃO?
A SmartGov presta serviços de consultoria e de implementação de soluções de
governança corporativa para organizações privadas e públicas que desejam melhorar
a eficiência, diminuir burocracias, combater a corrupção e utilizar a inovação
tecnológica para aprimorar processos e gerar resultados positivos.
Somos uma empresa pioneira no Brasil na implementação de Sistemas de Gestão
Antissuborno (SGAS) e acompanhamento para certificação da ISO 37001.
Ajudamos você de duas maneiras:
a) Através da oferta do curso “Compliance Anticorrupção e ISO 37001”, realizado
totalmente a distância em duas semanas, em parceria com o IDDE – Instituto para o
Desenvolvimento Democrático. Clique aqui para saber mais.
b) Atuando como consultores da sua organização para planejar e executar todo o
ciclo de implementação do SGAS, inclusive com acompanhamento para obtenção do
selo Pró-Ética e congêneres ou para certificação ISO 37001, caso seja do seu
interesse. Entre em contato com um dos nossos consultores, clicando aqui.

QUERO CONHECER O CURSO

SOLICITAR CONSULTORIA

A SMARTGOV

A SmartGov surgiu como braço executivo do IDDE – Instituto para o
Desenvolvimento Democrático para prestação de consultoria e implementação de
soluções de governança corporativa para organizações privadas e públicas que
desejam melhorar a eficiência, diminuir burocracias, combater a corrupção e utilizar a
inovação tecnológica para aprimorar processos e gerar resultados positivos.
Customizamos nossos serviços e ações de acordo com a necessidade e a
possibilidade de cada empresa e de cada órgão público.

Daniel Perrelli Lança
Consultor de Implementação da ISO 37001
Sócio fundador e Diretor da SmartGov
Rodolfo Viana Pereira
Professor da Faculdade de Direito da UFMG
Sócio fundador e Diretor da SmartGov

SmartGov
www.smartgovbrasil.com.br
contato@idde.com.br
(31) 3214-2260

IDDE
www.idde.com.br
comercial@idde.com.br
(31) 3224-8438

Curso a distância

Compliance Anticorrupção
e ISO 37001
Conteúdo Programático
A Legislação Anticorrupção
A Lei Federal 12.846/13 e o Decreto 8.420/15: destinatários, atos lesivos,
penalidades, programa de integridade e cadastro nacional de empresas idôneas.
A ISO 37001
Estrutura da norma, aspectos essenciais e o procedimento de certificação.
O Programa de Compliance Anticorrupção
Mapeamento de Riscos da organização. Due Diligence de Integridade. Estrutura
organizacional e a função do Compliance Officer. Revisão dos instrumentos
jurídicos. Código de Ética e Política de Benefícios e Presentes. Política de
capacitação contínua.
Início: Confira no site a
data da próxima turma
Carga horária: 30h
Duração: 02 semanas

Instrutores
Daniel Perrelli Lança
Rodolfo Viana Pereira

Quero me Inscrever!

Rua Espírito Santo - 1204
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