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Independente do porte ou do ramo em que atua, qualquer
negócio deve implementar uma rotina de boas práticas,
capaz de prevenir, fiscalizar e combater a ocorrência de
possíveis ilegalidades

3

E

m um período em que a palavra corrupção está na boca do povo e no topo
dos noticiários, adotar o chamado Programa de Integridade é fator prioritário dentro de uma empresa.
Programa de integridade é um conjunto de ações internas da empresa, adaptáveis à
sua realidade e que permitem o seu engajamento na prevenção e combate à corrupção.
Uma empresa íntegra é aquela que atua dentro da lei, trata bem seus funcionários,
honra contratos e acordos, não engana clientes ou fornecedores, impede a ocorrência
de ilegalidades e corrige qualquer desvio, caso algo venha a acontecer.
Colocar esse plano em prática ainda fortalece a imagem do seu negócio diante de clientes, colaboradores e fornecedores. Sem falar que, cada vez mais, as
grandes multinacionais dão preferência para contratar empresas locais que adotam medidas de integridade.

O que significa a integridade?
Em geral, integridade é definida como a qualidade daquele que se comporta de maneira correta,
honesta e contrária à corrupção. Essa pessoa é tida como um exemplo a ser seguido, ou simplesmente como alguém que vale a pena ser conhecido, pois tem valores éticos e adota uma conduta correta. Ter integridade na empresa é respeitar o parceiro de negócio, tratar bem funcionários,
honrar contratos e acordos, respeitar as leis, não enganar clientes ou fornecedores, não cometer
infrações e evitar que elas aconteçam. Uma empresa íntegra atua dentro da legalidade, pautando
suas atividades por valores e princípios éticos, buscando sempre defender a honestidade.
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O CUSTO DA CORRUPÇÃO EQUIVALE A

2,6 trilhões

DECLARE TOLERÂNCIA ZERO À CORRUPÇÃO. Como
principal responsável de uma micro ou pequena empresa,
dê o exemplo e adote uma conduta correta dentro e fora do
ambiente de trabalho. Lembre-se: ser uma pessoa íntegra é
sempre um bom negócio, em qualquer situação!
CONHEÇA BEM AS ROTINAS DE NEGÓCIO da sua empresa e faça uma análise de riscos. Identifique possíveis pontos fracos e qual a melhor forma de se proteger. Por exemplo:
é possível que funcionários adotem atitudes antiéticas, como
oferecer ou pagar propinas? Há possibilidade de a empresa
cometer fraudes em uma licitação? A companhia tem condições de cumprir todos os orçamentos executados e os
acordos firmados?
A BOA INTENÇÃO E A HONESTIDADE do empreendedor
são indispensáveis para garantir a integridades da empresa,
mas sozinhas não são suficientes. Por isso, é recomendável
que a corporação estabeleça um Código de Ética. Trata-se
de um conjunto de valores, regras e procedimentos, capaz
de evitar, detectar e interromper a ocorrência de irregularidades. Garanta que esse documento seja divulgado a todos
os funcionários e parceiros externos.
INVISTA EM PROGRAMAS DE TREINAMENTOS e cursos periódicos sobre esse assunto dentro da empresa. Também, envie seus funcionários para cursos externos e divulgue
as novidades nas ações de prevenção adotadas.
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MANTENHA OS REGISTROS CONTÁBEIS DA COMPANHIA
EM ORDEM. Esteja sempre em contato com o seu contador e tenha
certeza de que tudo é sempre feito de acordo com a lei.
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LEMBRE-SE: o Código de Ética não deve ser apenas elaborado,
ele precisa ser utilizado. Aplique-o sempre que necessário, punindo
aqueles que adotaram práticas irregulares.
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FISCALIZE! Além de possibilitar que objetivos e metas sejam atingidos, adotar mecanismos de controle ajuda a sua empresa a identificar e corrigir possíveis irregularidades de forma rápida, sem gerar
danos para a companhia.
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ATENÇÃO REDOBRADA AO PARTICIPAR DE LICITAÇÕES.
Lidar com dinheiro público significa sujeitar-se a regras específicas
e rigorosas. Recomenda-se a implementação de procedimentos
específicos para a execução desses contratos.
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PARE E CORRIJA O QUE ESTIVER ERRADO. Procedimentos
que assegurem a interrupção de irregularidades e fraudes e a rápida
reparação dos danos gerados são verdadeiros remédios para a empresa e devem ser administrados de forma rápida e direta.
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MANTENHA-SE SEMPRE INFORMADO E ATUALIZADO
sobre esse assunto. No site da Controladoria-Geral da União (CGU),
por exemplo, é possível encontrar uma cartilha explicativa, com
todos os parâmetros que devem ser contemplados em um Programa de Integridade.

Benefícios de manter uma empresa íntegra
Saiba mais em

de dólares por ano,
O QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE

5% DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
DE TODO O PLANETA. Fonte: Deloitte (2014).
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