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6 PASSOS PARA ADAPTAR A SUA EMPRESA
ÀS NORMAS ANTICORRUPÇÃO E APRIMORAR
A GOVERNANÇA CORPORATIVA.
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1. Introdução
Quem assistiu aos telejornais nos últimos anos está habituado a ver empresas de renome envolvidas em grandes
escândalos de corrupção.
Em um brevíssimo panorama, notam-se diversas investigações em curso, acordos de leniência com autoridades
brasileiras e estrangeiras já foram rmados e alguns dos culpados já se encontram cumprindo pena prisão – diretores,
gerentes de média superioridade hierárquica, colaboradores de baixo escalão e fornecedores que, durante anos, criaram ou
intermediaram esquemas de oferta de propina ao Poder Público em troca de benefícios ilícitos.
Curiosamente, quando o assunto é abordado “a boca
pequena” entre o empresariado local, sempre surge
alguém para retrucar:
“– Ah, eu não perco tempo me preocupando
com isto! Só se dá mal quem é ‘peixe grande’! Minha
empresa é pequena, estou seguro!”.
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Imediatamente, outro chega para endossar o coro:
“– Concordo! Além do mais, esta história de Lei
Anticorrupção só ‘pega’ quem contrata com grandes
estatais, ou governos de cidades maiores, estados
que aparecem mais na mídia. Como eu nunca assinei
contrato com Petrobrás, Caixa Econômica Federal e
etc., jamais se preocuparão em investigar as
concorrências das quais eu participo”.
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É preciso desmisticar estas falsas impressões e, por isto, este e-book é tão valioso para o pequeno e médio empresário.
Aqueles donos de lojas do comércio, padaria, contadores e muitos outros serviços.
Em uma leitura objetiva e ilustrada:

Descubra que a Lei Anticorrupção (também conhecida
como “Lei da Empresa Limpa”) é aplicável a todas as
empresas, indiscriminadamente;

Aprenda, passo-a-passo como adaptar o seu
negócio à legislação atual;

Se surpreenda com os impactos positivos de um
Programa de Integridade em sua
Governança Corporativa.
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2. O que diz a Lei da Empresa Limpa, a quem se aplica e quais as condutas reprimidas
A Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013,
conhecida como Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa,
instituiu no Brasil a responsabilização objetiva
administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de
atos lesivos que sejam cometidos em seu interesse ou
benefício, contra a administração pública, nacional ou
estrangeira.
Por responsabilização objetiva, entenda-se: serão
investigados, processados e punidos, nas esferas civis e
administrativas, todos os que estiverem envolvidos e/ou
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forem beneciados com as práticas de corrupção,
independentemente de culpa.
Em seu art. 1º, parágrafo único, a lei especica a
quem é aplicável: às sociedades empresárias e às sociedades
simples, personicadas ou não, independentemente da
forma de organização ou modelo societário adotado, bem
como a quaisquer fundações, associações de entidades ou
pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, lial
ou representação no território brasileiro, constituídas de fato
ou de direito, ainda que temporariamente.
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Isto signica que o pequeno ou médio empresário,
com sociedade registrada ou que existe apenas de
fato, não está isento do cumprimento da Lei da
Empresa Limpa e também deve se adaptar às suas
disposições.
Ao mencionar que serão repreendidos “atos
lesivos, cometidos em interesse ou benefício próprio,
contra a administração pública”, a lei se refere ao grande
vilão das instituições, sejam elas públicas ou privadas: a
corrupção.

A Corrupção pode ser entendida como a promessa,
oferecimento, pagamento ou autorização de pagamento,
ou qualquer outra coisa de valor a funcionário, público ou
não.
É importante destacar que não é necessário, para
se considerar praticado um ato de corrupção, o
pagamento ou entrega efetiva do que foi oferecido ou
prometido: a mera oferta ou promessa de vantagem
indevida, mesmo que ainda não cumprida, já caracterizam
condutas que acarretam de responsabilização no âmbito
da Lei da Empresa Limpa.

Conra alguns exemplos clássicos de condutas que, nas aparências, representam mera gratidão ou estratégia
comercial das empresas, mas, que, frequentemente, escondem intenções corruptoras:

DINHEIRO

PRESENTES
OU SERVIÇOS
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DOAÇÕES PARA
CARIDADE

CONTRIBUIÇOES
PARA POLÍTICOS

EMPRÉSTIMO
OU AVAL

DESPESAS DE
VIAGENS

ENTRETENIMENTO

CONTRATAÇÃO
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3. O que pode acontecer com a minha empresa caso comprovada infração à
Lei da Empresa Limpa?

Multa de 0,1 a 20% do faturamento bruto
do último exercício, sendo jamais inferior à
vantagem auferida (ou seja, se o cálculo do
percentual resultar menor que a vantagem,
será automaticamente elevado à
equiparação), ou de R$ 6.000,00 a R$
60.000,00, caso não seja possível utilizar o
critério do faturamento bruto;
A empresa será obrigada a tornar pública a
sua condenação como empresa corruptora
e inidônea, arcando com as respectivas
custas;
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Perdimento dos bens, direitos ou valores
que representem vantagem ou proveito
direta ou indiretamente obtidos da
infração, ressalvado o direito do lesado
ou de terceiro de boa-fé;

Judicialmente

Administrativamente

A aprovação da Lei despertou nas empresas a preocupação quanto à possibilidade de arcar com sanções severas. As
penalidades são aplicadas tanto na esfera administrativa quanto judicial:

Suspensão ou interdição parcial de suas
atividades; boa-fé;
Dissolução compulsória da pessoa jurídica;
Proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções, doações ou empréstimos de
órgãos ou entidades públicas e de
instituições nanceiras públicas ou
controladas pelo poder público, pelo prazo
mínimo de 1 (um) e máximo de 5 (cinco)
anos.
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Como se aplicam todas essas Penalidades?
As sanções podem ser aplicadas de forma cumulativa, de
acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a
gravidade e natureza das infrações. Porém, será precedida
da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública
ou pelo órgão de assistência jurídica do ente público.

•
•
•
•
•
•
•

Aplicações legais também pertinentes:
1. Leis nº 8.666/93 (Lei de Licitações)
2. Lei nº 12.462/11 (Regime Diferenciado de
Contratações Públicas – RDC)
3. Código Penal Brasileiro.

Para dosagem e aplicação das penalidades, serão
considerados:
A gravidade da infração, a vantagem auferida ou
pretendida pelo infrator;
A consumação ou não da infração; o grau de lesão ou
perigo de lesão;
O EFEITO NEGATIVO produzido pela ocorrência;
A situação econômica do infrator; a cooperação da
pessoa jurídica para apuração dos delitos;
A existência de procedimentos internos de integridade e
INCENTIVO À DENÚNCIA;
A utilização de códigos de ética;
O valor dos CONTRATOS mantidos pelo estabelecimento
com o órgão ou entidade pública lesados.
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Quais os prejuízos de uma empresa ser enquadrada da lei anticorrupção?
PASSO

PASSO

PASSO

01

02
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Obrigação de as empresas
ressarcirem integralmente
todos os prejuízos
decorrentes dos atos
de corrupção praticados.

Danos à imagem e à
reputação, decorrentes da
publicação das decisões
condenatórias em meios de
comunicação de grande
circulação, como jornais
e cartórios;

Desistência de contratação
ou investimento por parte
de clientes, fornecedores,
parceiros e investidores.

Quem deseja se prevenir dos riscos, ou resolver problemas,
qual a primeira atitude deve tomar?
Modicar as suas estruturas de gestão, criando os chamados Programas de
Integridade. Eles são políticas e mecanismos de controles (internos e externos)
para a prevenção e combate às práticas de corrupção.
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4. O que é um Programa de Integridade?
O Compliance é um termo da língua inglesa que
deriva do verbo “to comply”, o qual, em tradução livre à
língua portuguesa, signica cumprir, obedecer.
Bastante em voga nos dias de hoje, o Compliance
nada mais é do que o dever de as empresas promoverem
uma cultura organizacional que estimule, em todos os
membros da organização, a ÉTICA e o exercício do objeto
social em conformidade com a lei.

CONDUTA
E POLÍTICAS DE
INTEGRIDADE

AVALIAR
RISCOS

COMPROMISSO
DA ALTA
ADMINISTRAÇÃO
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Como já dito nesta cartilha, a existência de procedimentos internos de integridade e incentivo à denúncia,
assim como a utilização de códigos de ética, fazem toda a
diferença em casos de suspeita ou constatação de práticas
fraudulentas.
Um Programa de Integridade só é considerado
existente e efetivo, nos termos da Lei da Empresa Limpa e
do Decreto nº 8.420/2015 quando composto dos 9
pilares a seguir apresentados:

COMPLIANCE

INVESTIGAÇÕES
INTERNAS

CANAIS DE
DENÚNCIA

DEFINIR
POLÍTICAS
DE CONTROLE

COMUNICAÇÃO/
TREINAMENTO

DUE
DILIGENCE

MONITORAMENTO
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5. Como implantar um Programa de Integridade efetivo:
O passo-a-passo para a construção dos 9 pilares fundamentais.
O Decreto nº 8.420/2015 delineou resumidamente, em seu art. 41, os componentes de um
Programa de Integridade:
“Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira.”
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Decompondo, um a um, os requisitos trazidos pelo
Decreto, obtém-se os 9 pilares indispensáveis à
implantação de um Compliance de sucesso são:

concessão de licenças, alvarás e permissões, assim
como pela scalização do pagamento de taxas e
tributos em geral;

1 - Comprometimento e suporte da alta administração: Este é, sem dúvidas, o mais importante de
todos os pilares, pois a Diretoria e o Conselho de
Administração são responsáveis por darem o exemplo
do padrão de conduta que esperam de seus gestores de
médio escalão e demais colaboradores. A alta
administração é a dona do Programa de Compliance e,
por isto, cabe a ela não apenas assinar os manuais,
como, também, segui-los à risca; incentivar denúncias
e punições e aceitar se submeter a elas quando um de
seus membros for o infrator do regramento vigente;

3 - Código de Conduta e Políticas de Integridade:
Estabelecem, em linguagem objetiva e acessível, os
direitos e obrigações dos Diretores, gerentes,
funcionários, agentes e parceiros comerciais nas mais
variadas situações do cotidiano da empresa e de seus
negócios. Em outras palavras, é o manual sobre “o que
devo fazer X o que estou proibido de fazer, sob pena de
me submeter a determinada consequência”;

2 - Avaliação de Riscos: Antes de se preocupar com a
redação e promulgação do código de conduta e das
políticas que incorporarão a cultura da empresa, é
preciso identicar quais os principais riscos presentes
no cotidiano da operação, seja em âmbito interno ou
externo – no trato com clientes públicos e privados,
fornecedores e autoridades responsáveis pela
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4 - Controles Internos: São mecanismos, normalmente
contemplados nas políticas e procedimentos da
empresa, que servem à minimização dos riscos
operacionais – por exemplo, regras e rotinas para
revisão e aprovação de contratos, registros contábeis,
despesas a serem realizadas, processamento e registro
das transações, etc.;
5 - Treinamento e Comunicação: Se o Código de
Conduta e as Políticas não saem do papel, de nada
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valem. Por esta razão, é necessário treinar e atualizar
periodicamente os colaboradores (principalmente
aqueles ligados às áreas de compras, vendas e
nanças), terceiros, distribuidores, parceiros comerciais
e, obviamente, os membros da alta diretoria;
6 - Canais de Denúncia: Sempre que houver a
identicação de prática fraudulenta ou lesiva por parte
de determinado gestor ou colaborador, canais de
denúncia anônima devem estar à disposição para
reporte, investigação e aplicação das sanções devidas;
7 - Investigações Internas: Para o caso de recebimento
de denúncias, é preciso uma apuração dos fatos para
conrmação da autoria, da conduta e dos riscos ou
consequências oriundas da prática lesiva. Será do
resultado das investigações que se decidirá pela
ocorrência ou não de uma infração, e consequentemente, pela penalização do(s) culpado(s);
8 - Due Diligence: Antes da celebração de contratos por
meio de parceiros, representantes ou vendedores, ou,
até mesmo, antes de realizar operações societárias
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(fusões, cisões ou incorporações), as empresas devem
se certicar da segurança de cada transação. Assim,
devem compor os manuais de políticas procedimentos
de avaliação prévia (due diligence) de documentos,
arranjos societários, históricos policiais e judiciais,
situação de solvência e práticas comerciais daquele
com quem se quer fechar um negócio;
9 - Auditoria e Monitoramento: Como bem diz o famoso
bordão dos administradores, “aquilo que não se mede
não se gerencia”. Enquanto a Auditoria tem precioso
valor à averiguação da estrutura da empresa, o
Compliance é um dos componentes desta estrutura
(precisamente, a de controles) e, portanto, também
precisa ser auditado. Para diferenciá-los, tenha-se em
mente que enquanto a Auditoria, para certicar-se do
cumprimento das normas e processos instituid́ os pela
administração, efetua seus trabalhos temporariamente
e por amostragens, o Compliance atua de forma
rotineira e permanente, monitorando as atividades
para assegurar, em tempo real, o respeito às regras
aplicav́ eis a cada tipo de negócio da empresa, além da
prevençaõ e controle dos riscos envolvidos.
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6. O que tudo isso muda na Governança Corporativa da minha empresa?
As vantagens de implantar um Programa de
Integridade vão muito além de se conseguir neutralizar os
riscos de fraudes e corrupção, de atenuar penalidades em
caso de infração à Lei da Empresa Limpa.

O Compliance, quando efetivo e bem
modulado, é um aliado valioso ao aprimoramento das
boas práticas de Governança Corporativa das
empresas.

Veja, abaixo, tudo o que o seu negócio está deixando de ganhar por não ter ainda um Programa de Integridade ou,
caso já tenha, pela insistência em um Programa estanque e desatualizado:

Melhoria do desempenho das operações,
como resultado de organização, cultura, processos
e tecnologias muito bem focados e alinhados;
Racionalização de processos, visando a eliminar eventuais
duplicidades, retrabalhos e atividades improdutivas,
bem como oportunidades de automatização;
Melhoria do ambiente de controles,
acompanhamento das correções e deciências
detectadas ou reportadas (inconformidades);
Mecanismos de mensuração e apresentação de
relatórios desenvolvidos para reduzir o risco de
surpresas em resultados operacionais/nanceiros;
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Indicadores-chave de desempenho e
considerações de riscos passam a servir de
base à tomada de decisões estratégicas;
Melhoria na alocação de recursos,
evitando-se despesas desnecessárias
e desperdícios;
Aumento da credibilidade no mercado e melhoria
do relacionamento com os acionistas, stakeholders,
investidores, bancos, parceiros, clientes e fornecedores.
Contate a nossa newsletter para receber artigos
semanais, sobre gestão, compliance e dicas
importantes dos nossos especialistas.
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