


PROGRAMA DE INTEGRIDADE IGCP
Quem somos

O Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público
– ICGP é uma entidade sem fins lucrativos que tem como

missão promover, disseminar e colaborar na implantação de

políticas de Governança e Compliance no

Brasil e na América Latina.

Com o Programa de Integridade fortaleceremos a sistematização
e aperfeiçoamento dos instrumentos já existentes na organização,

que atuam na prevenção e combate à
corrupção, amparados por normatização e políticas

desenvolvidas para garantir a conformidade das
ações com fulcro naética, nas regras internas e
na legislação vigente.



O Programa de Integridade do IGCP cria
mecanismos e procedimentos internos para a
efetiva aplicação do Código de Conduta, Políticas
e Diretrizes da entidade, visando impedir desvios,
fraudes, irregularidades, atos ilícitos e condutas
contrárias à legislação e determinações internas,
gerando mais confiança e disseminação de
padrões de probidade por meio de orientações e
exemplos, fortalecendo, por consequência, a
imagem e reputação do Instituto.

A Integridade tem como pilares a Prevenção, Detecção e
Resposta que garantem, entre outros temas, a
Responsabilização das práticas inapropriadas ou que
destoam não apenas da legislação mas, também, dos
normativos e regulamentos internos.

É, conforme entendimento da OCDE, uma pedra
fundamental de boa governança, sendo condição para
que todas as outras atividades sejam legítimas,
confiáveis e efetivas.



Para se alcançar a integridade o 
IGCP atua na observância de 4 
importantes eixos:

❖ Comprometimento da alta gestão e estabelecimento 
de regras e diretrizes para todo o organismo do IGCP 
como colaboradores, terceiros e parceiros;

❖ Análise de riscos contínua;
❖ Autonomia da instância responsável pelo Programa;
❖ Monitoramento contínuo.



1º EIXO - COMPROMETIMENTO DA ALTA
GESTÃO

O apoio da Alta Gestão para a implementação deste

Programa é algo intrínseco à própria existência do
IGCP, gozando da segurança necessária para que não

apenas o corpo diretivo participe efetivamente das

políticas e programas para manter a aderência do
objetivo maior do Instituto e concedendo ampla

confiabilidade, bem como a necessidade de observância
por parte dos colaboradores, parceiros e terceiros, na
busca de uma gestão ética e eficiente, que permita um
ambiente de trabalho pautado na probidade.

A própria institucionalização do Programa de
Integridade comprova o engajamento da alta gestão,

assim como o envolvimento de todos os

colaboradores e partes interessadas e a criação de um

Comitê de Ética e Integridade, dotado de

autonomia e imparcialidade.



2º 2º EIXO – ANÁLISE DE RISCOS 

Identificar as questões que possam colocar em risco os objetivos e

propósitos da Instituição é primordial para estruturar medidas que

elidam essas situações e permitam a construção das melhores práticas de
governança, com fortalecimento e longevidade do IGCP.

Assim, o mapeamento das questões que possam levar a uma maior

exposição de risco foi realizada pela empresa P&B Consultoria em meados de

outubro de 2021 e, desde então, foram adotadas medidas para
reduzir ou eliminar essas ameaças, o que se verifica pelas

inúmeras ações do Instituto no sentido de estruturação interna
dotada de autonomia, independência funcional, e
atividades segregadas, além de aperfeiçoamento dos
procedimentos internos e a elaboração do Código de
Conduta e de Canal de Denúncias, e implementação de

Políticas e Termos para relacionamento do quadro

interno e também com a iniciativa privada e pública, bem como

padronização dos contratos, apresentação de Balanços
Contábeis periódicos, dentre outras medidas mitigadoras que buscam

sanar eventuais impropriedades.



Fases da Implementação da Análise de Riscos

Para que ocorra o real aproveitamento do esforço decorrente da
implementação de um Programa de Integridade se faz necessário um

mapeamento das atividades e da

vulnerabilidades com um gerenciamento dos
riscos mais relevantes, dentre os de maior impacto
e probabilidade, que permitirão a adoção de medidas céleres e

eficientes para remediar essa fragilidade.

Para cada possibilidade de ameaça foi identificado a

probabilidade de sua ocorrência e a gravidade
das consequências para o Instituto caso se concretize.

De posse deste estudo ocorrido no final de 2021, corroborado pelo

anseio de atuar na máxima da prevenção, de modo

que não haja a constatação e a necessidade de reparação a esses riscos,

é que o IGCP trabalhará em numa matriz de 5 níveis de
probabilidade de modo a evitar ou mitigar questões que

coloquem em risco a própria razão de ser do instituto.



(A) Mapa de Riscos

Implementação de ações como forma de

mitigação e eliminação das ameaças identificadas:

A responsabilidade pelo gerenciamento
dos riscos de conformidade que foram identificados, seja como
possibilidade de perda financeira ou reputacional, que podem
ocorrer por falha no cumprimento de legislação,
regulamentos, normas internas, códigos de conduta e
diretrizes ou mesmo por ausência de capacitação ou
conhecimento específico para determinado procedimento

assiste aos gestores na condução de suas

atividades, mas contará com a devida
assistência e suporte por parte do
Instituto no que concerne a divulgação de normativos

internos, elaboração de instrumentos que busquem auxiliar os
gestores na tomada de decisões, adoção de mecanismos de
transparência e aprimoramento das ferramentas já existentes
para maior controle de ameaças e vulnerabilidades.

Risco Ação
Risco 1.1. Estruturar o IGCP de forma independente e
autônoma;

Criação de procedimento interno objetivo, formal
que demonstre autonomia dos membros e
independência funcional das atividades.

Risco 2.1 Existência de registros contabilizados
incorretamente, realizados para encobrir uma operação
fraudulenta;

Conselheiros responsáveis pelas análises financeiras
devem ter alçada de aprovação e, dependendo do
valor, assinatura de outro membro (double check);

Risco 3.1 Fraude e/ou uso irregular de recursos; Criação de instâncias superiores para aprovação de
valores e criação de documentos que detalhem a
função exercida por cada conselheiro;

Risco 4.1 – Atitudes ilícitas praticadas pelos empregados 
e/ou práticas corporativas não éticas;

Criação de um Código de Conduta e divulgação
ampla para todos os colaboradores, Conselheiros,
Terceiros e estagiários;

Risco 5.1 – Oferecer ou receber oferta de suborno, para 
que seja compartilhada informação privilegiada;

Criação de Política que regule o processos de
Relacionamentos com Agentes Públicos e é indicado
em todos processo licitatório ou de contratação com
entes públicos;

Risco 6.1 - Eventos como suborno, corrupção, lavagem de 
dinheiro podem ocorrer durante a relação de terceiros;

Elaborar uma Política que regulamente o processo 
de negociação com terceiros;

Risco 7.1 – Perda de prazo da licitação ou
desconhecimento das regras de editas.

Confeccionar Política específica que regulamente o 
assunto referente à Licitações Públicas.



O comprometimento da alta liderança da organização e a

identificação das áreas com maior exposição de riscos e a necessidade
de controles internos para sua mitigação, levou à criação e

propagação doCódigo de Conduta da Instituição

e adoção de divulgação deste para todos os colaboradores, parceiros e
terceiros. Da mesma maneira foram criadas e propagadas as

Política Antifraude e Politica
Anticorrupção do IGCP, sendo que estes instrumentos

gozam de clareza, objetividade, transparência e acessibilidade,
estando disponíveis na página da internet da entidade.

Acresce-se a isso o fato de que o Instituto promove a cultura
de integridade entre todos os membros da organização,

independentemente da função ou setor de atuação, bem como em
relação aos terceiros e parceiros, acompanhado da obrigação de

ações de conscientização, treinamento
e comunicação.

(B) PREVENÇÃO 



Código de Conduta

Apresentação detalhada, clara e objetiva sobre os

valores e condutas esperados e dos

comportamentos a serem evitados pelos colaboradores,

terceirizados, parceiros e estagiários, com adoção de políticas
anticorrupção, incluindo normas direcionadas à
ética e a conduta de todos que atuem em nome e com o Instituto,

estabelecendo ainda asmedidas disciplinares que poderão ser

aplicadas àqueles que não cumprirem com as diretrizes do IGCP, bem como

estabelecendo um procedimento a ser adotado na aplicação dessas

penalidades.
O Código de Conduta é o alinhamento perfeito entre os
princípios e os valores do Instituto como mecanismo de

prevenção e de enfrentamento à corrupção, à
prática de ilícitos, responsabilização por atos
inadequados e reprováveis, visando o fortalecimento
da cultura da integridade.



Plano de Comunicação e Treinamentos 

A prevenção através de Planos de Comunicação busca reforçar, por meio de procedimentos internos e/ou externos,

questões que o Instituto entende como cruciais para prevenir ameaças, sendo que os internos promovem a cultura da integridade através de

treinamentos, capacitações, e-mails com informações essenciais para todos os membros do instituto, posicionamento públicos dos
gestores, enquanto que a comunicação externa ocorrerá pela divulgação do Código de Conduta, da Política Antifraude e
Anticorrupção, Termo de Sigilo/confidencialidade, disclaimers em documentos, Termos de Aceite
das Políticas do IGCP dentre outros, utilizando todos os canais possíveis.

Já a prevenção por Treinamentos se dará por meio de preparação decorrente de participação do corpo interno, e também com parceiros de

negócios e fornecedores, em palestras, capacitações, workshops, exposições, divulgação de normas e
regulamentos, e suas alterações, e afetos à atuação dos colaboradores.
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Outra forma encontrada para prevenção de Riscos se dá pela instituição de uma Consultoria Jurídica que permitirá um

auxílio direto aos colaboradores quanto à analise de documentos e apontamento de riscos para a devida tomada de
decisão dos gestores, bem como a adequação dos diversos instrumentos existentes, com a utilização de

padronização de contratos de serviços junto a fornecedores, terceiros, clientes e colaboradores, com um checklist para

auxiliar os gestores quanto aos documentos essenciais que precisam amparar cada situação e a questão da alçada, e também

procedimentos como a criação e melhoramento de Termos e Políticas como de Uso de Imagem e Áudio, Sigilo,

Antifraude e Anticorrupção.

A revisão desses instrumentos será realizada sempre que houver necessidade, seja pela modificação legislativa ou normativa

interna, ou ainda por constatação de probabilidade de riscos que devam ser mitigados ou elididos, assim como a necessidade de que nos

instrumentos com terceiros em havendo alteração deverá ser dada a devida divulgação.



(C) DETECÇÃO 

As modalidades de constatação/identificação de
riscos pode ocorrer por meio do Canal de Denúncias, já

implementado pelo IGCP e cuja identificação é fácil e se dá através do
portal do instituto e website, enquanto que a divulgação ocorre por
publicações no Portal, Instagram e LinkedIn, sendo o Canal de Denúncias

dotado de autonomia e independência,
privacidade e o anonimato, se for o caso.

Há também um Canal de Consultas no qual é possível

esclarecer dúvidas, realizar elogios ou mesmo críticas à Instituição, as
quais promoverão o aperfeiçoamento esperado pelos clientes, parceiros e
terceiros.



(D) RESPOSTA

O IGCP trata a questão das medidas disciplinares como

uma importante ferramenta de controle e inibição
ou desestímulo às possíveis práticas reprováveis de conduta

de seus colaboradores, parceiros e
fornecedores. Por isso a divulgação de medidas

sancionadoras observará, tanto no caso dos internos quanto

externos, a divulgação e constante reforço das

condutas exigidas e esperadas e também daquelas

inadmitidas pelo Instituto. Com o intuito de dar

transparência e seguranças às relações a

regulação das diversas medidas
disciplinares para as diferentes
irregularidades estará devidamente formalizada,

acompanhada de definições do procedimento de
apuração e o próprio processo disciplinar, se for o

caso, respeitando nas situações que demandam dilação probatória

sempre o devido contraditório e a ampla
defesa.

As investigações internas gozam de uma

estrutura independente e

estarão sob a gestão do Comitê
de Ética e Integridade – CEI,

ligado à Assembleia Geral reforçando assim
a sua autonomia.

Destaca-se também que haverá reporte
tempestivos e periódicos
acerca das medidas de controle e
disciplinares junto à Alta Direção, servindo
essas informações como insumo para o
aprimoramento do Programa de Integridade.
As sanções disciplinares envolvem desde

advertência, suspensão,
destituição como também a

rescisão do contrato em casos de

terceiros e fornecedores, sem
impedimento de medidas
judiciais cabíveis.



3º EIXO – AUTONOMIA DA ÁREA RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 

A Assembleia Geral do IGCP deliberou e aprovou a criação do Comitê de
Ética e Integridade – CEI que será o responsável por coordenar

a estrutura, a execução e o monitoramento do Programa de Integridade, bem
como orientar e treinar os colaboradores e parceiros em relação ao que
disciplina o Programa de Integridade, tendo caráter permanente de
assessoramento, dotado de autonomia e independência institucional.

A composição desse Comitê consistirá em 3 integrantes, sendo um

deles necessariamente o responsável pelo Programa de Integridade.

O Comitê poderá se reunir a qualquer tempo, por convocação,

mas fará reportes semestrais á Alta Gestão, cuja

finalidade está a promoção da disseminação dos preceitos
éticos adotados pelo IGCP, a manifestação quanto á

adequabilidade dos documentos institucionais
relativos á ética corporativa, elaboração de recomendações de
conduta ética institucional e principalmente conduzir as
investigações internas de violação das normas de integridade,

de forma estruturada e com fulcro em procedimentos
internos normatizados.



4º EIXO– MONITORAMENTO CONTÍNUO

Inúmeras são as formas de realizar o acompanhamento
frequente das vulnerabilidades apontadas, e levam em conta as

especificidades do IGCP, o seu porte, estrutura organizacional, nível de
interação com a iniciativa privada e pública, dentre outras questões.

O monitoramento estratégico do programa, de metas e resultados deve ocorrer
com o objetivo de avaliar sua efetividade, ou se precisa de alguma adequação.
Caso alguma dificuldade ou necessidade de mudança sejam percebidas com o
monitoramento, são necessárias revisões, correções e aprimoramentos. Para
isso, se faz importante a criação de instrumentos de avaliação,
aperfeiçoamento e progresso do programa.

A questão primordial para o sucesso do Programa de Integridade consiste no
engajamento de todos no sentido de que se torne uma rotina do trabalho a
observância das condutas estabelecidas e a utilização das ferramentas
necessárias para mitigar os riscos inerentes á atividade desenvolvida, de modo
que a averiguação se dê por Relatórios, indicadores de desempenho do
Processo e ainda das investigações relacionadas às violações ao Código de
Conduta, da Política Antifraude e Anticorrupção, análises das questões objeto
do Canal de Consultas ou do Canal do Denúncias, análise do cumprimento dos
normativos e procedimentos internos, com comparação de dados e
informações, criação de metas dentre outros.

Processos de contratação 

de terceiros/fornecedores
Due diligence para todas as 

ações desenvolvidas
Cadastro de 

Fornecedores/clientes

Reuniões trimestrais com 
Diretorias – identificar 

gaps e fragilidades

Semestralmente Checklist
de documentos que 

acompanham as 
contratações

Apresentação de 
Balanços Contábeis

Acompanhar o Plano de 
Ação

Comunicação bimestral do 
Canal de Denúncias e 

Consultas

Reavaliação Anual do 
mapeamento de Riscos

Avaliação Semestral dos 
controles existentes

Acompanhar inclusão e 
diversidade como pauta de 

contratação 

Mensalmente 
acompanhara as atividades 
das áreas ligadas aos riscos  

apontados

Política de 
Relacionamento ente 

público e privado

Programa de Treinamento 
e Comunicação




