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Nossa Oferta 

Aprendizagem Entre os Pares

Empresas aprendem melhor uma com as outras.

Diálogo Público-Privado

Como plataforma neutra, possibilitamos encontrar 

soluções conjuntas para desafios concretos.

Capacitação de prevenção à Corrupção 

Compliance officers de em grandes empresas transmitem 

suas experiências e conhecimentos práticos para PMEs



Capacitação de prevenção à corrupção 

De Empresas Para Empresas – DEPE 

Programa de médio prazo para PMEs orientado a

implementação do programa de integridade a partir da

eleição de a um objetivo de negocio : participar de licitação;

fornecer para grandes empresas; receber investimentos;

interagir com agentes públicos.



Ferramentas práticas de prevenção à corrupção 

TheIntegrityApp é aplicativo e ferramenta

digital para autoavaliação do programa de

integridade. Ao responder um questionário

simples e prático você vai receber uma

pontuação de 0 a 100 que indica como sua

empresa/instituição está quanto as práticas

de integridade.

No Brasil a 

versão setor 

privado lançada 

em 2017 e para 

setor público em 

2018 
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Compliance no setor privado em situações 

emergenciais



Covid-19 no setor privado

Emergência é quando há uma situação crítica ou algo iminente, com 

ocorrência de perigo; incidente; imprevisto.

Crise

✓ Estado em que a dúvida, a incerteza e o declínio se sobrepõem, 

temporariamente ou não, ao que estava estabelecido como ordem 

econômica, ideológica, política etc.

✓ Ausência ou deficiência de algo; carência, escassez, falta. 

✓ Conjuntura desfavorável; situação anormal e grave; conflito, tensão, 

transtorno. 

✓ Episódio que se caracteriza pela presença de circunstâncias de difícil 

superação; lance embaraçoso que tende a ser duradouro; adversidade, 

agrura, apuro.



Mundo VUCA 

Volátil: a velocidade em que ocorrem as mudanças e seus impactos

Incerto: é cada vez mais difícil levantar cenários futuros com base em 
acontecimentos passados 

Complexo: é a dificuldade de entender o resultado das interações das 
inúmeras variáveis que uma situação, problema ou desafio possui.

Ambíguo: A maioria das situações em que vivemos aceita diversas 
possibilidades de caminhos diferentes



Melhores práticas na pandemia de Covid-19

Empresa 

participante da 

Jornada Íntegra



Desafio do negócio 

Suspensão de 
contratos, redução 

do faturamento

Paralização de 
projetos e processos 
de compras privadas 

e públicas

Executar as 
atividades do 

programa à distância

Geração de caixa e 
saúde dos 

colaboradores

Redução drástica de 
95% da operação 

mundial

Proteger suas 
pessoas e seus 
direitos versus 

manter o equilíbrio 
econômico

Crise econômica, 
incertezas no 

combate ao Covid-
19

Insegurança jurídica

Manter a cultura de 
compliance com 
trabalhadores 

remotos



Entrevistas e pesquisa sobre Covid-19

Quais são os principais

desafíos que as empresas 

enfrentam neste momento 

de crise?
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, México, 

Paraguay, Uruguay



Desafios de Compliance em tempo de crise 

Renegociações de 
contratos com cliente e 
fornecedores

Flexibilização 
excessiva de processos

Atos de corrupção 
oportunista que não 
sejam detectados pelo 
programa sob a 
justificativa da urgência

Não ser prioridade num 
momento de 
sobrevivência

Apetite de risco, 
ausência de licitações

“Alternativas" para 
fazerem negócios. Ou 
diminuição dos filtros 
de Due Dillingence.



Desafios

Integridade em compras e processos de due diligence

Flexibilidade das políticas e processos de compliance 

Compliance no setor da saúde 

Compliance comportamental: novos dilemas éticos em tempos de Covid-19

Privacidade de dados e segurança e cibersegurança 

Integridade em doações 

Como manter a importância de compliance na empresa e na cadeia de 
fornecedores 



Próximos passos

Crise requer competências de crise

✓ Capacidade analítica, é uma oportunidade de reavaliar os riscos do 

negócio e de corrupção

✓ Avaliar diferentes pontos de vista, crise não é uma situação binária

✓ Tranquilidade na tomada de decisões

✓ Agilidade, crise demanda uma resposta em tempo hábil 

Deixe seus valores de integridade te guiarem
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