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Carta dos Conselheiros 

Para todos os administradores, diretores, colaboradores, clientes e parceiros do Instituto Latino-

Americano de Governança e Compliance Público – IGCP. 

O IGCP é uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão colaborar na implantação de 

políticas de Governança e Compliance no Brasil e na América Latina. Os trabalhos do IGCP são 

pautados na visão de um país onde a Governança seja executada de forma íntegra, ética, 

transparente e com foco na entrega de valor à sociedade tornando o país competitivo, desenvolvido 

de forma sustentável, social, ambiental e economicamente. 

Diante desse propósito, agimos de forma ética e honesta em nossos negócios, e pretendemos 

demonstrar com solidez o nosso compromisso com a integridade. Por essa razão, decidimos criar um 

Programa de Compliance com o objetivo de demonstrar a integridade de nossa atividade aos nossos 

clientes e parceiros, bem como evoluir nos nossos controles e procedimentos internos. 

Dentro desse trabalho, desenvolvemos o Código de Conduta do IGCP, que expõe diretrizes e 

orientações para auxiliar a tomada de decisão no exercício das nossas atividades, de modo a evitar 

atitudes que se distanciem da ética. 

O Código de Conduta demonstra o tipo de instituição que desejamos ser, ajudando a construir e a 

manter relações de longo prazo com os nossos parceiros, influenciando diretamente o 

profissionalismo e a produtividade. Permite também estabelecer relações comerciais íntegras com 

os nossos clientes que tenham o objetivo comum de contribuir para um mundo melhor. 

Ele representa o compromisso do IGCP com a transparência e a integridade, e abrangerá todos os 

seus Colaboradores, bem como aqueles que atuam em nosso nome (“Terceiros”), como um manual 

de boas práticas fundamental para nortear o comportamento e postura esperados pela empresa. 

Além disso, é um compromisso público do IGCP com o respeito a todas as legislações e 

regulamentações aplicáveis, localmente e globalmente. Por este motivo, esclarecemos que não 

toleramos quaisquer tipos de comportamento antiético, discriminação e/ou atos de corrupção. 

Em caso de dúvidas, elogios e sugestões, encaminhe para o Comitê de Ética e Integridade, por meio 

do seguinte canal: integridade@igcp.org.br. 

Obrigado por sua dedicação e pelo seu comprometimento em praticar e defender os princípios da 

conduta ética no dia a dia de nossas operações. 

Atenciosamente,  

Ricardo Todeschini Zilio - Presidente do IGCP 
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Responsabilidade da Liderança 

 

A liderança é mais do que uma posição ocupada no Instituto Latino-Americano de Governança e 

Compliance Público (IGCP). Ela representa, ao mesmo tempo, conduta, visão e, acima de tudo, 

exemplo. O líder deve respeitar seus subordinados, colegas de trabalho e a si mesmo. A liderança 

deve ser exercida com responsabilidade, dentro dos limites e das bases da boa comunicação e do 

bom relacionamento dentro e fora do IGCP. Por isso, é essencial que os líderes apoiem, esclareçam, 

inspirem e motivem os subordinados a adotarem a postura ética esperada. O respeito conquista-se 

pelo exemplo e, por isso, espera-se que os líderes promovam, por meio das próprias atitudes, a 

difusão e a prática das regras deste Código de Conduta, sendo, ao mesmo tempo, exemplo e porta-

vozes da conduta esperada. 

 

  



 

  
 

1. Introdução 

O Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP) é uma entidade sem fins 

lucrativos que tem como missão colaborar na implantação de políticas de Governança e Compliance 

no Brasil e na América Latina. Os trabalhos do IGCP são pautados na visão de um país onde a 

Governança seja executada de forma íntegra, ética, transparente e com foco na entrega de valor à 

sociedade tornando o país competitivo, desenvolvido de forma sustentável, social e 

economicamente. 

O Código de Conduta do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público 

(“Código”) reúne diretrizes e orientações para auxiliar a tomada de decisão nas atividades cotidianas 

do instituto, evitando atitudes que possam se distanciar da conduta esperada pelo IGCP. Ele 

evidencia a organização que o IGCP deseja ser, e ajuda a fomentar relações comerciais com parceiros 

que compartilhem os mesmos valores. 

O objetivo do Código é definir o comportamento a ser adotado concretamente pelos colaboradores 

do IGCP, em equilíbrio com as boas práticas de integridade da legislação brasileira, de modo a 

garantir um bom relacionamento de trabalho entre os próprios colaboradores ou deles com 

terceiros. 

Todos os colaboradores do IGCP têm o dever de ler, cumprir e disseminar as diretrizes deste Código, 

sendo que em alguns capítulos, em especial aquele relacionado a condutas anticorrupção, também 

se aplicam àqueles com quem há interlocução ou relacionamento com o instituto. 

Em caso de denúncia sobre uma situação contrária a este Código ou qualquer situação que se 

entende necessário denunciar, convidamos todos os colaboradores ou terceiros que entrem em 

contato pelo seguinte  meio de comunicação do canal de denúncias: denuncia.igcp@compliance-

office.com 

2. Identidade 

➢ Propósito: Promover um trabalho voltado ao desenvolvimento social, econômico e ambiental, de 

forma sustentável, reduzindo desigualdades e transformando a América-Latina através da implantação 

das práticas de Governança e Compliance. 

➢ Missão: Disseminar a Governança e Compliance no Brasil e na América Latina por meio da interação 

e integração humana, estimulando a implantação das boas práticas por entes públicos e privados. 

➢ Visão: Propiciar que a Governança seja executada de forma íntegra, ética, transparente e com foco 

na entrega de valor. 

➢ Valores: credibilidade, proativismo, diversidade, colaborativismo, coerência, transparência, ética e 

responsabilidade socioambiental. 

mailto:denuncia.igcp@compliance-office.com
mailto:denuncia.igcp@compliance-office.com


 

  
 

➢ Princípios: valorização do diálogo, da diversidade, combate à discriminação, combate à corrupção 

e comunicação responsável. 

O IGCP requer de seus colaboradores que cumpram diariamente os valores e princípios previstos neste 

Código, de forma a garantir a aplicação das leis, dos regulamentos e das normas internas. 

Os gestores devem assegurar que seus subordinados leiam e entendam as disposições deste Código, bem 

como cabe aos gestores divulgar esse instrumento aos Parceiros para que estejam cientes da conduta 

esperada pelo IGCP.  

3. Definições  

Os termos descritos neste Código de Conduta deverão ser interpretados de acordo com as definições 

apresentadas abaixo, independentemente do gênero adotado e/ou se utilizados no plural ou singular: 

Abuso de Poder: comportamento irregular de realização ou omissão de uma autoridade que, contrária 

ao interesse público, que se vale da sua condição para atender interesse privado, em benefício próprio ou 

de terceiros. São exemplos de abuso de poder:  

1) concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxílio;  

2) esquivar-se do cumprimento de obrigações; e  

3) alteração de informação para interesses privados. 

Agente(s) Público(s): Pessoa física ou jurídica que exerça cargo, emprego ou função pública, transitória 

ou sem remuneração, para a Administração Pública. Inclui, também, os dirigentes de partidos políticos, 

funcionários e pessoas vinculadas que atuem em nome do partido ou candidatos a cargo público. 

Ambiente de trabalho: espaço utilizado pelos Colaboradores para trabalhar e compartilhar as diversas 

condições físicas, comportamentais, sociais e culturais inerentes ao grupo e ao espaço. 

Assédio Moral: exposição de colaboradores a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de 

trabalho, de forma repetitiva e prolongada, trazendo dano à dignidade e à integridade do indivíduo, 

colocando em risco a saúde mental e prejudicando o ambiente de trabalho. São exemplos de assédio 

moral: sonegar informações uteis para a realização de tarefas; segregar o colaborador no ambiente de 

trabalho, seja fisicamente ou por meio de recusa de comunicação, atribuir propositalmente tarefas 

inferiores ou distintas das suas atribuições, criticar a vida privada, preferências religiosas e outras. 

Assédio Sexual: ato de coerção com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-

se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 

cargo ou função e não precisam ser atos repetidos ou prolongados, bem como de gênero sexual, 

consumando-se uma única vez. São exemplos de assédio sexual pedidos de favores sexuais, ameaças, 

linguagem sexualmente explícita, piadas indecentes, imagens inapropriadas, apontamentos sobre o corpo 

ou a vida sexual de uma pessoa e gestos inapropriados. 



 

  
 

Atos de Corrupção: toda e qualquer ação, culposa ou dolosa, contra a administração pública nacional e 

estrangeira, que implique sugestão, oferta, promessa, concessão (forma ativa) ou solicitação, exigência, 

aceitação ou recebimento (forma passiva) de vantagens indevidas, de natureza financeira ou não, em 

troca de vantagens indevidas (realização ou omissão de atos obrigatórios ou de facilitação de negócios, 

operações ou atividades ou visando benefícios para a Empresa ou para terceiros). Podemos citar a título 

de exemplo o suborno, propina, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, troca de favores, crimes da Lei 

de Licitações, condescendência criminosa, modificação ou alteração não autorizada de sistema de 

informação, peculato, emprego irregular de recursos públicos, violação de sigilo funcional, prevaricação, 

dentre outras. 

Colaborador(es): Todas as pessoas que integrem o IGCP, como empregados, estagiários, acionistas, 

sócios, administradores, diretores e conselheiros da empresa. 

Conflito de interesse: situação gerada pelo confronto entre os interesses do Instituto Latino-Americano 

de Governança e Compliance Público e os interesses públicos ou os interesses pessoais de algum 

colaborador e/ou funcionário público que possam comprometer a estabilidade do ambiente de controle 

organizacional, o atingimento dos objetivos da empresa e o interesse coletivo ou da União. A existência 

de um conflito de interesses não caracteriza, por si só, corrupção, mas ela pode surgir quando um 

colaborador ou terceiro violar sua obrigação com a integridade do IGCP, agindo em favor de interesses 

pessoais ou privados.  

Corrupção: toda e qualquer ação, culposa ou dolosa, contra a administração pública nacional e 

estrangeira, que implique sugestão, oferta, promessa, concessão (forma ativa) ou solicitação, exigência, 

aceitação ou recebimento (forma passiva) de vantagens indevidas, de natureza financeira ou não, em 

troca de vantagens indevidas (realização ou omissão de atos obrigatórios ou de facilitação de negócios, 

operações ou atividades ou visando benefícios para a Empresa ou para terceiros). Podemos citar a título 

de exemplo o suborno, propina, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, troca de favores, crimes da Lei 

de Licitações, condescendência criminosa, modificação ou alteração não autorizada de sistema de 

informação, peculato, emprego irregular de recursos públicos, violação de sigilo funcional, prevaricação, 

dentre outras. 

Doação(ões): Caracteriza-se pela transferência de contribuição espontânea de valores, bens ou direitos 

para outra pessoa física ou jurídica, sem que haja contraprestação. 

Fraude: quaisquer atos ilegais caracterizados por desonestidade, dissimulação ou quebra de confiança, 

que não implicam o uso de ameaça de violência ou de força física. Para o Tribunal de Contas da União, 

fraude é qualquer ato ou omissão intencional concebido para enganar os outros, resultando em perdas 

para a vítima e/ou em ganho para o autor. 



 

  
 

Informação privilegiada: a que diz respeito a assuntos sigilosos que tenha repercussão econômica ou 

financeira e que não seja de amplo conhecimento público. A divulgação ou uso de informação privilegiada, 

em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas configura conflito de 

interesse. 

Patrocínio(s): É o pagamento em montante financeiro ou a permuta de bens ou serviços a um terceiro, 

normalmente em apoio à realização de eventos culturais, desportivos, conferências ou congressos e de 

forma a divulgar a marca ou para fins de estreitamento de relações com parceiros de negócio. 

Parceiro(s): Toda pessoa física ou jurídica que não integre o IGCP — portanto, que não seja um 

Colaborador conforme definição anterior — mas que seja contratado para auxiliar no desempenho de 

suas atividades, tais como terceirizados, consorciados, representantes, subcontratados, fornecedores, 

consultores, prestadores de serviços em geral, entre outros. 

Vantagem(ns) Indevida(s): Qualquer lucro, ganho, privilégio ou benefício ilegal, de valor monetário ou 

não, prometido, oferecido, ou entregues com a intenção de influenciar a decisão de Agentes Públicos ou 

pessoas relacionadas à Administração Pública. 

4. Abrangência 

Este Código de Conduta se destina a todos aqueles que se relacionam com o IGCP, em todos os níveis de 

gestão: Associados, Conselheiros, Diretores, membros dos Comitês, colaboradores, fornecedores, 

prestadores de serviços e demais terceiros não integrantes dos grupos citados, mas que participem ou 

contribuam para as atividades do instituto, denominados conjuntamente, “partes interessadas”. 

5. Missão dos Colaboradores 

O IGCP deve tratar seus Colaboradores de maneira correta e respeitosa, e promover um ambiente de 

trabalho em que se sintam confortáveis de questionar e manifestar suas preocupações. 

Sobre todos os Colaboradores do IGPC recai a obrigação de operar suas rotinas: 

• Com atitudes éticas e o tratamento adequado aos colegas e parceiros; 

• Com respeito às diferentes culturas, crenças, sexualidade, religião e todas as diversidades 

existentes; 

• Com respeito e cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho; 

• Com honestidade e transparência perante as autoridades públicas e privadas; 

• Buscando combater o trabalho infantil e o trabalho escravo; 

• Buscando combater a corrupção; 

• Com zelo pelo patrimônio e reputação do IGCP; 

• Buscando sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

 



 

  
 

O IGCP se compromete em proporcionar um ambiente de trabalho com igualdade de oportunidade, o que 

se reflete no recrutamento, alocação, disciplina, treinamento, promoção e outras condições e benefícios 

de trabalho. 

Nesse contexto, o IGCP espera que cada Colaborador trate seus interlocutores com respeito e dignidade, 

garantindo assim a manutenção de um padrão de comportamento exemplar dentro da empresa, 

considerando o respeito como pré-requisito para qualquer relação de trabalho. 

Desta forma, NÃO SERÁ TOLERADO: 

• Abuso de poder perante subordinados; 

• Atitudes que caracterizem assédio moral ou sexual, como exposição de colaboradores a situações 

humilhantes e constrangedores, pedidos de favores sexuais, linguagem sexualmente explícita, piadas 

indecentes, imagens inapropriadas, apontamentos sobre o corpo ou a vida sexual de uma pessoa e gestos 

inapropriados; 

• Atitudes de violência, bullying e discriminação baseada em raça, cor, origem étnica ou nacional, 

gênero, idade, religião, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, deficiência, estado civil ou 

quaisquer outras características que possam gerar algum tipo de distinção; 

• Qualquer ação que interfira ou impeça, sem razão, a performance profissional de um colaborador 

ou qualquer comportamento perturbador; 

• Utilizar de mão de obra escrava e/ou infantil; 

• Uso de recursos e equipamentos do IGCP para questões particulares, bem como para causas 

políticas; 

• Divulgar ou compartilhar informações sigilosas do IGCP ao mercado; 

• Divulgar ou Compartilhar, no âmbito interno ou externo, críticas ofensivas, comentários e 

postagens em redes sociais que exponham negativamente a imagem do IGCP e de seus colaboradores; 

• Fazer pronunciamentos em nome da empresa sem prévia autorização; 

• Prejudicar a imagem de concorrentes ou parceiros comerciais; 

• Utilizar a marca da empresa em qualquer material sem a prévia autorização ou fora do padrão 

determinado; 

• Prática de quaisquer atos de corrupção. 

Espera-se dos Colaboradores do IGCP comportamento que inspire a todos como modelo de postura 

profissional, pois a imagem pessoal de cada um dos Colaboradores sempre refletirá a imagem da empresa.  

6. Respeito à Legislação 

O Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público preza pela estrita observância à lei ou 

normas regulamentadoras e não permite que nenhuma autoridade interna justifique qualquer infração. 



 

  
 

Caso alguém autorize a violação de quaisquer regras legais ou regulamentares, estará sujeito às medidas 

disciplinares cabíveis tanto quanto quem diretamente as violar. 

Todos têm o compromisso de zelar pelo cumprimento das normas e de estimular a cultura de conformidade 

às regras, não apenas com a existência de punições aos infratores, mas através da disseminação do 

conteúdo das Políticas e Programas do IGCP e incentivando a participação nos treinamentos dessas Políticas 

e Programas. 

É essencial o cumprimento das leis trabalhistas e normas de segurança do trabalho, bem como de todas as 

leis, regras e regulamentos pertinentes a registros e declarações fiscais, mantendo total conformidade com 

a matéria tributária.  

7. Gestão da Informação 

O IGCP se compromete com a divulgação, de forma clara, de todas as informações públicas, bem como 

de documentos solicitados por autoridades, em conformidade com as determinações legais e 

regulamentares aplicáveis. 

Compromete-se também a manusear adequadamente as informações privilegiadas confiadas à empresa, 

empenhando-se em distinguir quais informações são sigilosas e quais são de conhecimento público. 

É assegurado que toda informação confiada ao IGPC será protegida, manuseada e armazenada com 

padrões de segurança da informação que visem a impedir o acesso, uso, modificação ou destruição não 

autorizados. A divulgação das informações fornecidas ao IGCP dependerá da autorização do cliente ou de 

determinação legal ou regulamentar, tendo sua confidencialidade resguardada. 

8. Registros Contábeis 

Todas as transações econômicas realizadas pelo Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance 

Público devem ser incluídas com clareza e precisão nos registros contábeis. Esses registros devem retratar 

a realidade das transações, além de serem disponibilizados aos auditores internos e externos. 

Os Colaboradores responsáveis serão requisitados a incluir informações financeiras de maneira completa, 

clara e precisa, de forma a refletir a exata natureza das transações até a data correspondente. O IGCP se 

compromete a providenciar o necessário aos Colaboradores para capacitá-los a compreender e cumprir 

com o estabelecido pela empresa em termos de controles internos das transações financeiras. 

9. Política Anticorrupção 

O Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público exerce suas atividades buscando 

adequação a práticas que visem ao combate à corrupção, se comprometendo com os mais altos padrões 

de integridade e com toda e qualquer norma atrelada à Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”). 

Todos os Colaboradores e Parceiros do IGCP têm o compromisso de: 

➢ Não prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público ou a qualquer terceiro 

relacionado a agente público; 



 

  
 

➢ Não financiar ou patrocinar qualquer ato ilícito referido na Lei Anticorrupção; 

➢ Não se utilizar de terceiro (pessoa física ou jurídica) para ocultar ou esconder seus interesses ou 

a identidade dos beneficiários de seus atos; 

➢ Não fraudar licitações; 

➢ Não dificultar investigações ou fiscalizações. 

➢ Este Código estabelece que nenhuma pressão interna ou comercial poderá justificar 

comportamento que envolva os desvios de conduta mencionados. 

10. Brindes, Presentes, Hospitalidades e Entretenimento 

A aceitação ou o oferecimento de regalias, tais como brindes, presentes, hospitalidades ou entretenimento, 

pode gerar situação de conflito de interesses ou de corrupção. Por essa razão, o IGCP estabelece regras e 

diretrizes em política própria para que tais benefícios não desviem da regularidade, devendo ser recusados 

quando capazes de influenciar nas decisões de negócio. 

A concessão e o recebimento dessas regalias não deverão ocorrer de forma habitual. Para fins deste Código 

e da Política Interna, será considerada habitual frequência maior do que 1 (uma) vez em um período de 12 

(doze) meses, salvo exceções aprovadas e formalizadas pelo Compliance do IGCP. 

Para fins deste Código e da Política deste tema, são considerados brindes os itens sem valor comercial ou 

com valor de mercado abaixo de R$ 100,00 (cem reais), como chaveiros, agendas, pen drives, calendários, 

protetor de câmera, canetas, porta-cartões, blocos de anotação, entre outros. Já os presentes são itens de 

valor comercial acima de R$ 100,00 (cem reais), relógios, mochilas, aparelhos eletrônicos, cestas de Natal, 

entre outros. Valores estes utilizados pela Comissão de Ética Púbica da Presidência1. 

No que diz respeito aos brindes destaca-se que o recebimento por colaboradores e parceiros do IGCP não 

requer comunicação e nem autorização do Compliance, mas no que diz repeito ao oferecimento ou promessa 

já requer a comunicação ao Compliance, mas não depende de autorização prévia deste. 

Já quanto aos presentes, o IGPC adota procedimento de que o recebimento por colaboradores e parceiros 

devem sempre ser comunicados ao Compliance, sendo que nos casos de o valor do presente ultrapassar R$ 

200,00 (duzentos reais), sempre que possível, o colaborador deverá recusá-lo, mas em não sendo possível, a 

regalia recebida deverá ser formalizada e seu destino avaliado pelo Compliance, que, dependendo do caso, 

poderá: sorteá-la, leiloá-la ou devolvê-la ao remetente. Já no que diz respeito ao Oferecimento de presentes 

a qualquer indivíduo ou instituição externos ao IGCP requer comunicação ao Compliance, sendo necessária 

sua aprovação prévia caso o valor ultrapasse R$ 200,00 (duzentos reais). 

 
1 https://conteudo.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/etica/Orientacoes/Orientacoes-de-etica-no-recebimento-de-presentes-brindes-e-

convites-para-eventos-de-fim-de-ano.html#:~:text=O%20brinde%20n%C3%A3o%20pode%20ter,menores%20do%20que%20doze%20meses. 



 

  
 

Entende-se por entretenimento os eventos esportivos, sociais, culturais, shows, peças teatrais ou atividades 

que possam propiciar lazer aos participantes. Por hospitalidade entende-se as situações que possam 

disponibilizar hospedagens, refeições, transporte terrestre, participações em eventos, entre outros. 

O oferecimento, promessa, concessão ou recebimento de hospitalidades e/ou entretenimento a indivíduo 

ou instituição externos ao IGCP requer comunicação ao Compliance, bem como sua autorização junto à Alta 

Direção do Instituto. 

Assim, as regras internas quanto à Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospedagem seguem o disposto no 

quadro abaixo: 

Regalias Valor R$ Recebimento *** Oferecimento *** Agentes 

Públicos 

Brinde Até R$ 

100,00 

Não é necessário nem  

comunicação e nem  

autorização do 

Compliance 

Necessário comunicar ao 

Compliance, mas não 

dependente de 

autorização deste. 

 

Proibido 

 

 

Presente 

Acima de R$ 

100,00 

Sempre comunicados 

ao Compliance e nos 

casos cujo valor 

exceda  R$  200,00 

não devem ser aceitos 

Comunicação ao 

Compliance e prévia 

aprovação  caso o valor 

ultrapasse R$ 200,00 

 

Proibido 

 

Entretenimento 

 

independe 

Comunicação ao 

Compliance e 

autorização da Alta 

Direção 

Comunicação ao 

Compliance e 

autorização da Alta 

Direção 

 

Proibido 

 

Hospitalidade 

 

Independe 

Comunicação ao 

Compliance e 

autorização da Alta 

Direção 

Comunicação ao 

Compliance e 

autorização da Alta 

Direção 

 

Proibido 

 

*** Observar que o permitido é apenas uma única vez ao longo de 12 meses 

As regras mencionadas acima não são aplicáveis a Agentes Públicos, sendo a eles vedada a promessa, oferta, 

entrega ou recebimento, tanto de brindes quanto de presentes, bem como promessa, oferta, concessão ou 

recebimento de quaisquer tipos de hospitalidade e/ou entretenimento. 

Sob nenhuma hipótese os benefícios abaixo poderão ser aceitos ou concedidos pelos Colaboradores do 

IGCP: 

• Valores em espécie; 

• Regalias com o intuito de obter vantagem indevida; 



 

  
 

• Pagamentos de facilitação; 

• Regalias proibidas pela legislação; 

• Regalias concedidas a partidos políticos. 

11. Doações e Patrocínios 

Os Colaboradores do IGCP que recebam pedidos de Doação ou Patrocínio de qualquer natureza deverão 

comunicar ao Compliance para análise e adoção das medidas necessárias. A recomendação do Compliance 

será encaminhada à Alta Direção, que decidirá com base nessa análise pelo prosseguimento ou não. 

É importante destacar que as doações eleitorais de empresas a partidos ou candidatos são proibidas no Brasil, 

conforme a Resolução do TSE nº 23.463/2015, artigo 25, inciso I, o que também se aplica ao IGCP. 

12. Relacionamento com o Poder Público 

O Instituto proíbe quaisquer tipos de interação com integrantes do Poder Público com o intuito de obter 

vantagens indevidas, seja para o próprio, seus Colaboradores ou aos Terceiros a ela relacionados. 

Não é proibido que a empresa interaja com a Administração Pública, sendo, entretanto, indispensável que se 

respeitem as diretrizes da Política específica sobre o tema. O objetivo é impedir que as ações da empresa que 

envolvam interação com o Poder Público extrapolem as vias legais, atendo-se às melhores práticas da ética 

corporativa. 

Por essa razão, todas as contratações de ex-Agentes Públicos e familiares a eles vinculados deverão ser 

avaliadas pelo IGCP, de modo a verificar possíveis irregularidades ou conflitos de interesses. 

Recomenda-se que todas as reuniões que tenham a presença de Agentes Públicos tenham, ao menos, 2 (dois) 

Colaboradores do IGCP presentes, que deverão ser treinados para tal interação. É essencial a formalização da 

reunião por meio de ata, preferivelmente elaborada durante as discussões. 

13. Relacionamento com Parceiros 

A escolha dos Parceiros (ou “parceiros comerciais”) deverá se basear em critérios estratégicos, comerciais, 

técnicos, de qualidade, integridade e sustentabilidade, observando sempre as necessidades e interesses do 

IGCP. Por essa razão, todos que venham a atuar em parceria com o instituto devem estar cientes de que 

serão avaliados ao longo do ciclo dos serviços prestados, fornecendo informações quando solicitado. 

Na relação do IGCP com seus parceiros, é fundamental: 

➢ Que os fornecedores atendam aos requisitos técnicos para os quais foram contratados, 

demonstrando qualidade do serviço e cumprimento dos prazos eventualmente estabelecidos; 

➢ Que os fornecedores demonstrem sua idoneidade e reputação, se comprometendo a não utilizar 

mão de obra infantil e/ou escrava, bem como obedecendo às legislações trabalhistas e de segurança do 

trabalho; 

➢ Que todos os procedimentos, formalizações e celebrações de contratos, acordos ou parcerias com 

terceiros sejam conduzidos com integridade, ética e imparcialidade; 



 

  
 

➢ Que todos os procedimentos para seleção, contratação e avaliação dos terceiros sejam realizados de 

forma transparente e imparcial, permitindo dessa forma a concorrência e pluralidade entre eles; 

➢ Que todos os Terceiros estejam alinhados com as diretrizes estipuladas neste Código. 

14. Compromisso com o Meio Ambiente 

O IGCP tem o compromisso de colaborar com a preservação do meio ambiente, levando em consideração os 

riscos ambientais e práticas sustentáveis em seus negócios. Espera-se, desta forma, que seus Colaboradores 

obedeçam às leis e normas ambientais, sempre procurando a otimização do uso de recursos naturais. 

O respeito à natureza e à biodiversidade deve fazer parte da cultura íntegra disseminada pelo IGCP, sempre 

buscando oportunidades no uso de produtos e serviços favoráveis ao meio ambiente. 

O IGCP se dedica à melhoria contínua de seu desempenho ambiental e da eficiência de seus recursos, 

considerando também o impacto ambiental das práticas comerciais, produtos e serviços dos seus parceiros de 

negócio. 

15. Uso Responsável das Mídias Sociais 

O IGCP se empenha na manutenção de uma relação respeitosa entre seus Colaboradores e Parceiros, 

pretendendo que tal respeito ultrapasse as barreiras presenciais e se estenda à postura que cada um expõe 

virtualmente. 

Os Colaboradores do IGCP devem utilizar as mídias digitais de forma consciente, sempre se atentando às boas 

práticas de comunicação, de maneira a garantir que o profissionalismo também esteja presente em ambiente 

virtuais, especialmente nas redes sociais. 

O mundo digital acalora discussões e gera alta visibilidade, sendo capaz de exibir uma imagem contaminada 

de qualquer empresa ao público dependendo do comportamento de seus integrantes. Para evitar a exposição 

negativa do IGCP, todos os seus Colaboradores devem se atentar às seguintes orientações: 

➢ Evitar a exposição de posições político-partidárias em redes sociais; 

➢ Evitar manifestações exaltadas de qualquer espécie em redes sociais; 

➢ Não levar posicionamentos pessoais às redes sociais por meio de perfis corporativos; 

➢ Não compartilhar ou publicar informações do IGCP ainda não divulgadas pela imprensa oficial do 

Instituto com pessoas ou instituições externas; 

➢ Todos os Colaboradores devem estar cientes de que qualquer manifestação em redes sociais de 

conteúdo que possa ser vinculado negativamente à imagem do IGCP sujeitará o indivíduo responsável às 

medidas disciplinares e judiciais aplicáveis. 

Cada Colaborador é responsável pelos cuidados para que seu posicionamento pessoal não vincule o IGCP, 

sendo imprescindível que todos zelem pela boa imagem da empresa. 



 

  
 

16. Comunicação e Treinamento 

Serão realizados treinamentos periodicamente com o intuito de conscientizar os Colaboradores do IGCP a 

respeito das diretrizes deste Código e demais Políticas de Integridade, cabendo ao Compliance e à Alta Direção 

do IGCP notificar e encorajar os colaboradores a participarem ativamente desses treinamentos. 

17. Consequências e Sanções 

Quaisquer violações das diretrizes deste Código serão investigadas pelo IGCP, não constituindo justificativa 

aceitável o desconhecimento do Código ou de quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, bem como das 

Políticas da Integridade. 

Caso, ao final, seja comprovada a irregularidade, todos aqueles que forem por ela responsáveis estarão sujeitos 

a medidas disciplinares, podendo culminar no desligamento do Colaborador, na quebra de contrato e na 

interrupção de parceria de negócios. 
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