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1. Objetivo

Este Programa tem como objetivo 
promover a integridade, a transparência 
e a redução dos riscos de atitudes que 
violem padrões e regras formalmente 
estabelecidos, destacadamente os 
relacionados aos atos lesivos qualificáveis 
como corrupção contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira.
O Programa objetiva, ainda, permitir que 
os tomadores de decisão se apoiem nos 
princípios e diretrizes estabelecidos,
e executem um conjunto coerente 
de ações sempre que uma ameaça à 
integridade da empresa seja identificada. 

3



2. Introdução 

O Programa de Integridade da Brasilcap foi 
definido com base na Lei Federal n° 12.846/13 e 
no Decreto n° 8.420/15, que o conceituam como 
um conjunto de mecanismos e procedimentos 
internos de integridade, auditoria e incentivo à 
denúncia de irregularidades, aplicação efetiva 
de códigos de ética e de conduta, políticas e 
diretrizes, com objetivo de detectar e sanar 
desvios, fraudes e atos ilícitos praticados contra a 
administração pública, nacional ou estrangeira. 

Este documento apresenta práticas vigentes 
dedicadas à promoção da integridade e combate 
à corrupção com a finalidade de: mitigar o risco de 
membros de órgãos de governança, empregados, 
estagiários, jovens aprendizes, prestadores de 
serviços, fornecedores, parceiros e intermediários 
de qualquer natureza incorrerem em eventual 
ato de corrupção; e aperfeiçoar a maturidade da 
gestão de riscos e compliance.
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3. Comprometimento da Alta Administração 

3.1. Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Brasilcap apoia o Programa de 
Integridade de forma que tenha sua eficácia atendida. O Código de Ética 
e Conduta, este Programa e a Política de Integridade são documentos 
aprovados em reuniões de Conselho e devem ser seguidos por todos 
os membros de órgãos de governança, empregados, estagiários, 
jovens aprendizes, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros e 
intermediários de qualquer natureza. 

3.2. Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva estabelece e acompanha as ações necessárias ao 
cumprimento das diretrizes instituídas pelo Conselho de Administração 
com intuito de promover altos padrões de integridade e ética.

3.3. Comitês de Ética
A Companhia possui Comitês de Ética pautados pelo sigilo, respeito, 
maturidade e equidade para garantir a credibilidade na apuração de 
reclamações relacionadas ao ambiente de trabalho e às denúncias 
sobre descumprimento de qualquer política, norma ou código de ética 
e conduta, assim como prática de atos lesivos qualificáveis como 
corrupção contra a administração pública, nacional ou estrangeira. 

Estes colegiados terão, dentre suas funções, as seguintes:

3.3.1. Avaliar os reportes das infrações e violações;

3.3.2. Determinar a adoção das medidas necessárias
          mediante emissão de parecer; 

3.3.3. Garantir que as infrações e violações sejam seguidas de ações
          disciplinares aplicáveis, independentemente do nível hierárquico,
          sem prejuízo das penalidades legais cabíveis; 

3.3.4. Assegurar que o Conselho de Administração esteja ciente
          dos assuntos que possam causar impacto significativo à
          imagem da Brasilcap. 
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4. Padrões de conduta, políticas
e procedimentos de integridade

    
4.1. Código de Ética e Conduta 
A Companhia estabelece formalmente, inclusive com a aprovação do 
Conselho de Administração, seu Código de Ética e Conduta, disponível 
na intranet corporativa e internet, com linguagem acessível, aplicável a 
todos os membros de órgãos de governança, empregados, estagiários, 
jovens aprendizes, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros e 
intermediários de qualquer natureza.

No Código de Ética e Conduta são abordados diversos temas e 
destacam-se os tópicos Valores, Relações em Ambiente Saudável 
de Trabalho, Conflitos de Interesses, Combate à Lavagem de 
Dinheiro, Fraudes e Práticas Anticorrupção, Recursos da Empresa, 
Relacionamento Externo e Consequências do Descumprimento. 

4.2. Normas Complementares 
A Brasilcap reafirma o compromisso contido no Código de Ética e 
Conduta e estabelece regras e procedimentos mínimos que visam a 
prevenção e o combate à corrupção e ao suborno, em conformidade 
com a legislação e regulamentação vigentes. Adicionalmente, 
destacam-se as normas específicas para o tema Anticorrupção, 
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Prevenção de Fraudes, 
Oferta e Recebimento de Presentes entre outros, que direcionam o 
correto tratamento de conduta e avaliação de negócios. 
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4.3. Padrões de conduta, políticas e procedimentos de integridade estendidos a terceiros
Todos os estagiários, jovens aprendizes, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros e 
intermediários de qualquer natureza recebem e aceitam cumprir o Código de Ética e Conduta nas 
suas práticas de trabalho.

Todos os prestadores de serviços, fornecedores, parceiros e intermediários de qualquer natureza 
devem aceitar a inclusão no contrato de cláusulas de anticorrupção e também de Termo de 
Compromisso quanto ao alinhamento aos valores de integridade e ética da Brasilcap.
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5. Treinamentos

A Brasilcap acredita que seus maiores recursos 
sejam as pessoas e, por esse motivo, investe em 
treinamentos presenciais e on-line para todos os 
temas, garantindo o alinhamento aos valores de 
conduta, ética e transparência.
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6. Análise periódica de riscos

O modelo de gerenciamento de riscos adotado é estruturado em 
linhas de defesa que contemplam a atuação integrada entre os 
gestores dos processos (proprietários dos riscos), Gerência de 
Riscos Corporativos, Gerência de Controles Internos e Compliance e 
Auditorias Interna e Externa.

Como primeira linha de defesa, os proprietários dos riscos são 
responsáveis por implementar ações preventivas e corretivas que 
mitiguem as fragilidades identificadas nos processos e controles. 

Na segunda linha de defesa, as áreas de Controles Internos e 
Compliance e de Riscos Corporativos auxiliam o proprietário do risco 
no aprimoramento dos processos e controles.

Em uma terceira linha de defesa, a Auditoria Interna, com alto nível de 
independência, fornece aos órgãos de governança avaliações sobre a 
eficácia do gerenciamento de riscos e dos controles.

As conclusões de auditoria são reportadas para os gestores dos 
processos avaliados ao final dos trabalhos e também para a Alta 
Administração periodicamente.
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7.  Registros contábeis 
completos e precisos

A Brasilcap mantém atualizados os registros em 
seus livros que refletem fidedignamente, com 
nível adequado de detalhamento e transparência, 
as transações realizadas. Cabe destacar que 
a efetividade desses procedimentos é aferida 
por testes de aderência aplicados pela auditoria 
independente. 

Todas as informações são prestadas com qualidade, 
transparência, veracidade, completeza, consistência, 
equidade e tempestividade, respeitados os mais 
altos padrões de governança corporativa.
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8. Controles internos que assegurem a 
pronta elaboração e confiabilidade de 
relatórios e demonstrações financeiras

A Gerência Executiva de Riscos, Controles Internos e Compliance apoia 
os gestores na identificação, avaliação e resposta ao risco, certificando a 
existência e a efetividade dos controles, bem como recomenda, quando 
necessário, ação corretiva ou plano de ação de modo a assegurar níveis 
aceitáveis de riscos nos processos da Brasilcap.

A Companhia possui estrutura segregada e adequada de gerenciamento 
de controles internos na elaboração das demonstrações financeiras, 
composta pelos seguintes órgãos de governança:

8.1. Diretoria Colegiada: responsável por submeter ao Conselho de
       Administração, por intermédio do presidente, ou por coordenador
       designado, o Relatório da Administração, as contas apresentadas
       pela Diretoria e as demonstrações financeiras anuais. 

8.2. Comitê de Auditoria: monitora a qualidade e a integridade dos
       mecanismos de controles internos, informações trimestrais e
       demonstrações financeiras da Companhia. 

8.3. Conselho Fiscal: órgão fiscalizador das ações praticadas pelos
       administradores, ao qual compete solicitar aos órgãos da
       administração esclarecimentos ou informações, assim como
       a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis, desde
       que relacionadas à sua função fiscalizadora, e emitir parecer para
       encaminhamento à deliberação pela Assembleia Geral dos acionistas. 

8.4. Conselho de Administração: manifesta-se sobre o Relatório da
       Administração as contas apresentadas pela Diretoria e as
       demonstrações financeiras anuais. 
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9. Independência,
estrutura e autoridade
da instância interna
responsável pela
aplicação do Programa
de Integridade
e fiscalização de seu
cumprimento

A Gerência de Controles Internos 
e Compliance é a responsável pela 
aplicação e fiscalização do Programa de 
Integridade.
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10. Canais de denúncia de irregularidades
 
A Brasilcap possui um canal de ética, aberto aos públicos interno e 
externo, que permite o registro de denúncias, anônimas ou não,
e garante suas apurações com a devida imparcialidade. 

É garantida a proteção ao denunciante de boa-fé que se manifestar sobre 
qualquer violação ou suspeita de atos que possam estar relacionados, 
direta ou indiretamente, à prática consumada ou mera tentativa de 
corrupção ou de suborno, utilizando um dos seguintes canais:

10.1. Site do Canal de Ética – https://canaldeetica.com.br/brasilcap/

10.2. Atendimento telefônico – 0800 3778003

10.3. Correio Eletrônico – brasilcap@canaldeetica.com.br
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11. Medidas disciplinares em 
caso de violação do Programa 
de Integridade

O Código de Ética e Conduta, bem como os 
normativos internos, preveem as penalidades e a 
possibilidade de responsabilização na esfera judicial.
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12. Procedimentos que 
assegurem a pronta 
interrupção de irregularidades 
ou infrações detectadas e a 
tempestiva remediação dos 
danos gerados

A minuta de contrato utilizada pela Brasilcap 
prevê rescisão diante da infração de qualquer das 
cláusulas contratadas, onde se destacam:
(i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de 
valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes 
públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou  
ainda quaisquer outras pessoas, empresas  
e/ou entidades privadas com o objetivo de obter 
vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou 
direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as 
melhores práticas de monitoramento e verificação 
do cumprimento das leis anticorrupção com o 
objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, 
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus 
sócios, administradores, colaboradores e/ou 
terceiros por eles contratados.
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13. Procedimentos para 
prevenir fraudes e ilícitos 
no âmbito de processos 
licitatórios, na execução de 
contratos administrativos ou 
em qualquer interação com o 
setor público

A minuta de contrato utilizada prevê rescisão 
imediata, se necessária, diante da comprovação da 
violação de qualquer das obrigações constantes do 
Compromisso de Integridade e Ética. 
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14. Diligências apropriadas para contratação e, 
conforme o caso, supervisão de terceiros,
tais como fornecedores, prestadores de 
serviços, agentes intermediários e associados

14.1. Qualquer Gerência que busque estabelecer uma relação comercial
         entre a Brasilcap e um fornecedor, antes de realizar a contratação,
         revisa cuidadosamente e cumpre os procedimentos de due diligence.
         De maneira geral, a revisão da due diligence contempla, entre outros:

14.1.1. Análise da experiência, porte, capacidade produtiva
            e localização da empresa;

14.1.2. Pesquisa da reputação da empresa com outros clientes;

14.1.3. Verificação das possíveis restrições da empresa, como o nome
            no “CEIS – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
            Suspensas”, “CNEP – Cadastro Nacional de Empresas Punidas” e
            “CEPIM – Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos
            Impedidas”, entre outras fontes de pesquisas internas e externas; 

14.1.4. A minuta de contrato utilizada prevê rescisão imediata,
            se necessária, diante da comprovação da violação de qualquer
            das obrigações constantes do Compromisso de Integridade e Ética. 
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15. Monitoramento contínuo
do Programa de Integridade

A Companhia estabelece procedimentos de 
monitoramento contínuo do Programa de Integridade, 
permitindo que a Brasilcap verifique a efetividade do 
Programa, identificando quaisquer riscos novos que 
tenham surgido e responda tempestivamente através 
de correções e aprimoramentos. 

Adicionalmente, monitora e analisa insumos que 
poderão contribuir para o aperfeiçoamento do 
Programa a partir das investigações relacionadas 
a práticas de atos lesivos contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira; eventuais indícios 
decorrentes de reclamações de clientes; relatórios 
de auditoria; informações obtidas a partir de 
canais de denúncias e de relatórios de agências 
governamentais reguladoras ou fiscalizadoras.
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16. Transparência quanto
às doações e patrocínios

16.1. Doações para candidatos e partidos políticos - As doações de pessoas
          jurídicas para candidatos ou partidos políticos são proibidas por lei.
          Portanto, a Brasilcap proíbe a realização de quaisquer doações políticas,
          conforme disposições da Lei 9.504/97 (Lei Eleitoral) e da Lei 9.096/95
          (Lei dos Partidos Políticos). 

16.2. Doações filantrópicas - Todas as doações e contribuições devem ser
          formalizadas e submetidas à deliberação da Diretoria Colegiada.
          É vedada qualquer forma de doação e/ou contribuição em troca de
          favores com qualquer pessoa física ou jurídica, agente público ou não,
          mesmo que o favorecido seja uma instituição beneficente.

16.3.  Patrocínios - Todos os patrocínios devem ser baseados em contratos
           adequadamente formalizados, possuir uma finalidade de negócio lícito
           e ser adequados à contrapartida oferecida pelo patrocinado. 

A Brasilcap desenvolve e patrocina projetos que estejam relacionados com os 
valores essenciais da marca: qualidade, segurança, sociedade e respeito ao 
meio ambiente. 

É expressamente proibida a realização de patrocínios que caracterizem a 
intenção de ocultar a existência de corrupção, tráfico de influência ou lavagem 
de dinheiro, ou, ainda, quando a instituição que recebe o patrocínio se envolve 
em atos ilícitos e isso se reflete na imagem do patrocinador. 
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17. Documentos relacionados 

17.1. Código de Conduta e Ética da Brasilcap 

17.2. Política de Integridade

17.3. Norma Anticorrupção 

17.4. Norma de Prevenção a Fraudes

17.5. Norma de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

17.6. Norma de Oferta e Recebimento de Presentes
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