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Antes de mais nada... 

1. O que é o Programa de Compliance da Sistac? 

Agir com integridade, profissionalismo, dignidade e ética no ambiente de trabalho faz 

parte da cultura Sistac. Essa cultura requer de nossos colaboradores vivenciarem nossos 

valores traduzidos em nosso Guia de Conduta Profissional. 

O Programa de Compliance da Sistac é o conjunto de mecanismos e procedimentos 

internos de integridade que, com base nos valores do Guia de Conduta Profissional, 

visam reforçar nosso compromisso de tolerância zero a atos de suborno e corrupção.  

 

2. Qual a importância deste Manual?  

O Manual de Compliance foi desenhado com o intuito de apoiar os colaboradores da 

Sistac a entender os riscos de suborno e corrupção presentes em seu dia-a-dia. Sem 

pretensão de ser exaustivo, este Manual define, ainda, as principais diretrizes de 

conduta que deverão ser observadas pelos colaboradores Sistac para reduzir a 

exposição a este risco e permitir o constante aprimoramento do Programa. 

 

3. A quem se aplica este Manual? 

Este Manual se aplica a todos os colaboradores da Sistac (temporários ou não), incluindo 

estagiários e membros do Conselho de Administração. 

Terceiros ou outros parceiros comerciais que possam atuar em nome ou benefício da 

Sistac deverão observar as Diretrizes de Conduta de Fornecedor.  

 

4. O que é esperado dos colaboradores Sistac?  

A Sistac espera que seus colaboradores: 

COMPREENDAM as diretrizes deste Manual; 

PRATIQUEM seus atos em conformidade com as diretrizes nele estabelecidas; 

REPORTEM qualquer preocupação por meio dos Canais de Comunicação disponíveis. 
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Nota do CEO 
 

Seguindo as melhores práticas de mercado no que tange a transparência, 

idoneidade e ética, que sempre pautaram as atividades da Sistac, a 

companhia está incorporando ferramentas adicionais e governança 

específica antissuborno e anticorrupção às suas práticas de negócio. O 

primeiro passo é a compreensão deste Manual de Compliance por todos os 

colaboradores Sistac, para implementar os controles e procedimentos nele 

descritos. 

Cada um de nós tem papel fundamental no cumprimento do Manual de 

Compliance da Sistac e fiscalização dos aspectos nele expressados. 

O Manual ajuda a apontar e esclarecer as responsabilidades de cada um 

no combate ao suborno e corrupção no dia-a-dia de trabalho. Ele detalha, 

de forma clara e tangível, a nossa política anticorrupção e outras políticas 

e controles relevantes a Compliance.  

Reforço aqui o compromisso total da Companhia com a ética, que sempre 

pautou os seus valores e forma de atuação. Temos que repudiar e agir 

energicamente contra qualquer incidente de suborno e ou corrupção que 

venham a surgir no nosso ambiente de negócio. Esperamos a colaboração 

de todos para transformar a Sistac em uma empresa referência em 

Compliance. 
 

Grande Abraço, 

 

 

 

Felipe Gutterres  
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Definições 
 

Para efeito deste Manual, definimos: 

1. Agente Governamental: são as pessoas físicas que, por força de lei, contrato ou de qualquer 

ato jurídico, prestam serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda 

que sem retribuição financeira, e que estão ligadas, direta ou indiretamente, a uma Entidade 

Governamental. Este conceito inclui, mas não é limitado a: (i) qualquer autoridade ou 

colaborador de um governo, de uma organização pública internacional, ou algum de seus 

departamentos, órgãos ou agências, como, por exemplo, um técnico do Ministério do Meio 

Ambiente ou um colaborador da Receita Federal; (ii) qualquer pessoa que atue na qualidade 

de colaborador de alto escalão, como por exemplo um Secretário de Estado; (iii) qualquer 

alto colaborador, autoridade ou representante de um partido político, como por exemplo 

um deputado e seus assessores; (iv) qualquer candidato a cargo público; (v) qualquer 

executivo, empregado ou agente de uma empresa estatal ou de economia mista, como por 

exemplo um colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou outro membro da família de uma 

Autoridade do Governo. 

 

2. Algo de Valor: Algo de valor pode ser qualquer coisa que fornece um benefício, incluindo, 

mas não limitado a:  

 Dinheiro ou seus equivalentes; 

 A compra ou venda de bens ou serviços com preço ou descontos inflados;  

 Hospitalidades e Viagens; 

 Carros, joias, obras de arte; 

 Empréstimos; 

 Informação privilegiada sobre investimentos ou negócios; 

 Contribuições de caridade ou política; 

 Concessão de oportunidades de trabalho, como, por exemplo, contratar um familiar. 

 

3. Contribuição de Caridade: significa o apoio, financeiro ou outro tipo, dado a uma 

organização reconhecida como organização de caridade de acordo com a legislação local, 

uma organização ou grupo informal organizado principalmente para prestar serviços 

públicos ou comunitários, ou uma organização ou grupo informal que esteja organizando 

um evento para prestar um serviço público ou comunitário. 

 

4. Contribuição Política: significa qualquer presente, empréstimo, adiantamento, depósito de 

dinheiro ou algo de valor, feito a um candidato político, partido político, ou instituição a ele 

ligada. 
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5. Conflito de Interesses: Situações em que colaboradores podem decidir ou influenciar a 

decisão de forma a obter ganhos pessoais, seja para si ou para a sua família ou amigos, em 

detrimento aos interesses da Sistac. 

 

6. Diretrizes de Compliance: Conjunto das normas e procedimentos que compõem o Programa 

de Compliance incluindo, mas não limitados, ao Guia de Conduta Profissional, Manual de 

Compliance e Código de Ética. 

 

7. Diretrizes de Conduta de Fornecedores: Ou Diretrizes de Fornecedores, é um manual 

desenhado pela Sistac com base nos Valores, Missão e Visão da empresa para os seus 

fornecedores. Nele constam as orientaçoes que se espera serem observadas por estes na 

condução das suas atividades, de forma a assegurar o cumprimento com os valores que 

norteiam a Sistac. 

 

8. Due Diligence: Procedimento metódico de pesquisa e análise de informações e 

documentos com objetivo predeterminado de conhecer a organização ou indivíduo com a 

qual a Empresa pretende se relacionar. 

 

9. Entidade Governamental: Este conceito inclui: (i) qualquer departamento, agência ou 

repartição do governo legislativo, executivo, judiciário ou militar, incluindo, por exemplo, 

IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; (ii) empresas pertencentes ou controladas 

pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, Petrobras; (iii) 

organizações públicas internacionais, tais como Autoridades Marítimas e de Alfândega de 

outros países ou ainda órgãos de fomento e financiamento; (iv) outras Entidades 

Politicamente expostas, tais como Sindicatos. 

 

10. Fundo Fixo: Também conhecido como “caixinha”, é o dinheiro em espécie disponível na 

Sistac destinado para uso com despesas pontuais, de baixo valor, que estejam relacionadas 

ao negócio. 

 

11. Hospitalidade: Qualquer despesa relacionada a evento de entretenimento relacionado ao 

negócio da Sistac como, por exemplo, passagens aéreas, hospedagens, ingressos e refeições. 

Viagens, hospedagens, ingressos e outros bens que façam parte das contrapartidas previstas 

num contrato celebrado, não são considerados presentes ou hospitalidades. 

 

12. Leis Antissuborno e Anticorrupção: englobam (i) A Lei Norte Americana sobre Práticas de 

Corrupção no Exterior (FCPA); (ii) A Lei Anticorrupção Brasileira; (iii) todas as outras leis, 

regulamentações e normas anticorrupção e antissuborno vigentes no mundo e que sejam 

aplicáveis à Sistac e seu negócio. 
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13. Licitação Pública: Uma oportunidade de venda para uma Entidade Governamental, 

anunciada publicamente e formalizada por processo de licitação. 

 

14. Pagamento de Facilitação: Pagamentos para acelerar ou garantir ações governamentais de 

rotina, tais como a obtenção de autorizações ou licenças. 

 

15. Patrocínio: Apoio concedido a associação de empresas de iniciativas com as quais a Sistac 

se identifica, prestando benefícios a exemplo de apoio financeiro, em troca de ações que 

reforçam da sua imagem institucional e o desenvolvimento da sua reputação. 

 

16. PODIO: Sistema interno da Sistac para registro de interações com clientes e Entidades 

Governamentais. 

 

17. Período de Vedação: Período antes, durante e logo após a fase de licitações ou de outras 

formas de contratação com Entidades Governamentais. 

 

18. Plano de Treinamento e Comunicação: Plano a ser desenvolvido periodicamente pela 

empresa com a programação de treinamentos e ações de comunicação no tema de 

Compliance. Os treinamentos podem ser presenciais, via web entre outras formas que 

venham a ser definidas. As ações de comunicação podem incluir, por exemplo, o envio de 

e-mails informativos ou avisos nos escritórios Sistac. 

 

19. Presente: Presentes são itens concedidos ou oferecidos no contexto de negócio e que não 

possuem valor comercial ou seu valor comercial é nominal/simbólico. Exemplos de 

presentes são canetas, porta-chaves, agendas, canecas que contenham o logotipo da Sistac.  

 

20. Programa de Compliance: O Programa de Compliance da Sistac é o conjunto de mecanismos 

e procedimentos internos de integridade que, com base nos valores do Guia de Conduta 

Profissional, visam reforçar nosso compromisso de tolerância zero a atos de suborno e 

corrupção. Para tal, são estabelecidas medidas com o objetivo de prevenir, detectar e 

remediar a ocorrência de fraude e corrupção, implantadas de forma sistêmica, com 

aprovação da alta direção. Exemplos dessas medidas são a análise periódica de riscos, as 

ações de monitoramento e auditoria de processos sensíveis à fraude e corrupção, a 

existência de treinamentos na área de Compliance anticorrupção, a implantação de 

processos de due diligence de terceiros, a existência de um conjunto de políticas e 

procedimentos relacionados a Compliance anticorrupção, como este Manual de Compliance 

e o Código de Ética, entre outros. 
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21. Suborno: consiste em prometer, oferecer, pagar, transferir, solicitar, concordar em receber 

ou conceder, financiar, custear, patrocinar algo de valor, direta ou indiretamente, a 

qualquer indivíduo ou alguém em sua representação, com o intuito de:  

 Obter uma vantagem indevida; 

 Induzir a ações contrárias à lei; 

 Influenciar as Entidades Governamentais, com a intenção de obter ou reter negócios ou 

vantagens comerciais para a Sistac ou para qualquer outra entidade ou pessoa.  

 

22. Terceiros: Qualquer entidade ou indivíduo não pertencente à Sistac mas que participe no 

desenrolar das suas atividades como por exemplo fornecedores. 

 

23. Terceiros de Alto Risco: São considerados terceiros de alto risco, a) qualquer fornecedor de 

produtos ou serviços que possua procuração para atuar em nome e benefício da Sistac em 

interações com Entidades Governamentais, a exemplo de (i) representantes de vendas; (ii) 

consultores políticos; (iii) intermediários contratados para assessorar a Sistac na obtenção 

de licenças ou permissões; (iv) consultores jurídicos que representarão a Sistac perante 

autoridades administrativas e judiciais. b) qualquer pessoa ou entidade que seja 

remunerada por meio de comissão ou taxa de êxito (sucess fee) ou outra espécie de 

remuneração atrelada ao resultado obtido ao final da prestação do serviço; e c) qualquer 

fornecedor de produtos ou serviços que possuam em sua composição societária ou em seu 

corpo diretivo Funcionários Públicos.  

 

24. Vantagem Indevida: significa a obtenção ou retenção de negócios ou alguma outra 

vantagem por decorrência de atos indevidos, incluindo, mas não limitadas a: 

 Ganhar contrato; 

 Influenciar o processo de compras; 

 Contornar as normas de importação de produtos; 

 Obter acesso à informação sobre licitações não disponibilizadas publicamente; 

 Influenciar decisões judiciais; 

 Aprovar exceções a normas regulatórias; 

 Estender vigência de contrato. 
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1. Política Anticorrupção 
 

Os colaboradores da Sistac devem cumprir com a legislação anticorrupção e antissuborno 
aplicável e com as disposições contidas neste Manual.  

A Sistac proíbe qualquer forma de suborno 

e corrupção, em qualquer país, de forma 

direta ou indireta, tanto em benefício de 

Agentes Governamentais como de pessoas 

que ocupem cargos em entidades privadas, 

com o objetivo de induzir ou influenciar 

estes a usar a posição que ocupam para 

apoiar a Sistac na obtenção ou manutenção 

de negócio.   

Quem é responsável? 

É responsabilidade de todos os 

colaboradores da Sistac, independente de 

cargo ou função que ocupem, zelar para que 

não ocorram qualquer forma de suborno e 

corrupção no âmbito das operações da 

Sistac.  

O não cumprimento desta obrigação 

acarretará ao responsável ou ao líder que 

ignorou ou falhou em detectar tal 

descumprimento, medidas disciplinares 

que poderão culminar com o término do 

contrato de trabalho, sem prejuízo de 

medidas legais aplicáveis.  

Ignorância das normas internas ou da 

legislação aplicável não será uma 

salvaguarda para não aplicação de medidas 

disciplinares. 

O que é suborno? 

Suborno consiste em prometer, oferecer, 

pagar, transferir, solicitar, concordar em 

receber ou conceder, financiar, custear, 

patrocinar algo de valor, direta ou 

indiretamente, a qualquer indivíduo ou 

alguém em sua representação, com o 

intuito de:  

 Obter uma vantagem indevida; 

 Induzir a ações contrárias à lei; 

 Influenciar as Entidades 

Governamentais, com a intenção de 

obter ou reter negócios ou vantagens 

comerciais para a Sistac ou para 

qualquer outra entidade ou pessoa. 

O que é “algo de valor“? 

Algo de valor pode ser qualquer coisa que 

fornece um benefício, incluindo, mas não 

limitado a:  

 Dinheiro ou seus equivalentes; 

 A compra ou venda de bens ou serviços 

com preço ou descontos inflados;  

 Hospitalidades e Viagens; 

 Carros, joias, obras de arte; 

 Empréstimos; 

 Informação privilegiada sobre 

investimentos ou negócios; 

 Contratos falsos de consultoria; 

 Contribuições de caridade ou política; 

 Concessão de oportunidades de 

trabalho, como, por exemplo, 

contratar um familiar. 

O que é uma vantagem indevida? 

A vantagem indevida significa a obtenção 

ou retenção de negócios ou alguma outra 
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vantagem por decorrência de atos 

indevidos, incluindo, mas não limitadas à: 

 Ganhar contrato; 

 Influenciar o processo de compras; 

 Contornar as normas de importação de 

produtos; 

 Obter acesso à informação sobre 

licitações não disponibilizadas 

publicamente; 

 Influenciar decisões judiciais; 

 Aprovar exceções a normas 

regulatórias; 

 Estender vigência de contrato. 

O que são Entidades Governamentais? 

O conceito de Entidade Governamental 

inclui: (i) qualquer departamento, agência 

ou repartição do governo legislativo, 

executivo, judiciário ou militar, incluindo, 

por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, 

Tribunal do Trabalho; (ii) empresas 

pertencentes ou controladas pelo governo, 

incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa 

Econômica Federal, Petrobras; (iii) 

organizações públicas internacionais, tais 

como Autoridades Marítimas e de 

Alfândega de outros países ou ainda órgãos 

de fomento e financiamento; (iv) outras 

Entidades Politicamente expostas, tais 

como Sindicatos. 

O que são Agentes Governamentais? 

Agentes Governamentais são as pessoas 

físicas que, por força de lei, contrato ou de 

qualquer ato jurídico, prestam serviços de 

natureza permanente, temporária ou 

excepcional, ainda que sem retribuição 

financeira, e que estão ligadas, direta ou 

indiretamente, a uma Entidade 

Governamental. Este conceito inclui, mas 

não é limitado a: (i) qualquer autoridade ou 

colaborador de um governo, de uma 

organização pública internacional, ou algum 

de seus departamentos, órgãos ou 

agências, como, por exemplo, um técnico 

do Ministério do Ambiente ou um gerente 

das Nações Unidas ou um colaborador da 

Receita Federal; (ii) qualquer pessoa que 

atue na qualidade de colaborador de alto 

escalão, como por exemplo um Ministro; 

(iii) qualquer alto colaborador, autoridade 

ou empregado de um partido político, como 

por exemplo um deputado; (iv) qualquer 

candidato a cargo público; (v) qualquer 

executivo, empregado ou agente de uma 

empresa estatal, como por exemplo um 

colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou 

outro membro da família de uma 

Autoridade do Governo. 

Que outros atos a Lei Anticorrupção 

brasileira proíbe? 

Adicionalmente aos atos de suborno e 

corrupção, a lei anticorrupção brasileira (Lei 

12.846/2013) proíbe ainda os seguintes 

atos que atentem contra o patrimônio 

público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública ou 

contra os compromissos assumidos pelo 

Brasil, a saber: 
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Outros atos também proibidos pela Lei 
Anticorrupção 

 Exemplos Hipotéticos 

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, a 
natureza competitiva dos processos de 
licitação pública. 

 

Em época pré-licitação, reunir-se com os 
envolvidos no processo para obter 
informações não disponibilizadas 
publicamente como, por exemplo, empresas 
participantes da licitação ou preços. 

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio 
de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo. 

 

Acordar com empresa concorrente para que 
a mesma não ofereça proposta em 
determinado processo licitatório sob a 
promessa de fazer o mesmo para o próximo 
processo licitatório a ser aberto no futuro.  

Obter, de modo fraudulento, vantagens ou 
benefícios indevidos por meio de modificação 
ou extensão de contratos com Entidades 
Governamentais existentes. 

 

Acordar com a extensão de um contrato com 
Entidade Governamental em situação em 
que legalmente deveria ser aberto novo 
processo licitatório. 

Utilizar terceiros para ocultar ou acobertar os 
seus reais interesses ou a identidade dos 
beneficiários de atos ilícitos praticados. 

 

Contratar empresa de consultoria por 
serviços que ela na realidade não prestou 
com o intuito de que este repasse propina a 
Agente Governamental. 

Criar dificuldades durante as investigações ou 
fiscalização de órgãos, Entidades ou Agentes 
Governamentais durante o monitoramento 
de atividades realizadas por Entidades 
Governamentais, ou responsáveis por 
investigações internas/externas. 

 
Durante fiscalização/investigação de Órgão 
Reguladores, ocultar documentos ou 
informações. 

Comprovadamente financiar, custear 
patrocinar ou apoiar de qualquer outra forma 
a prática de atos ilícitos previstos na Lei 
Anticorrupção Brasileira. 

 

Pagar quotas de uma associação comercial 
que visa defraudar o caráter competitivo das 
licitações em que as suas associadas 
participam. 
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2. Estrutura de Compliance 
 

O Departamento Jurídico é a instância responsável por sanar eventuais dúvidas decorrentes 

deste Manual bem como assegurar a implantação, aplicação e monitoramento do Programa 

de Compliance da Sistac.  

Quem é o colaborador responsável por 

Compliance? 

A Sistac designou o líder do Departamento 

Jurídico como o responsável por 

Compliance (o “Compliance Officer”). O 

Compliance Officer reporta funcionalmente 

ao Diretor Financeiro, tendo a prerrogativa 

de acesso direto ao Conselho de 

Administração para reportar questões 

relacionadas a Compliance que entenda 

relevantes.  

Na ausência do Compliance Officer, o 

Diretor Financeiro é o responsável pelas 

questões relacionadas a Compliance. 

Quais as principais atribuições do 

Compliance Officer? 

Dentre as suas principais atribuições 

destacam-se: 

 Promoção e disseminação da cultura 

ética no ambiente de trabalho; 

 Condução de análises de riscos 

periódicas para mapeamento da 

exposição ao risco de suborno e 

corrupção bem como a efetividade dos 

meios de controles existentes para 

mitigá-la; 

 Elaboração e/ou revisão das diretrizes 

de Compliance, a exemplo do Guia de 

Conduta Profissional, Manual de 

Compliance bem como outras políticas 

e procedimentos relacionados ao 

Programa de Compliance que 

demonstrem de forma clara e acessível 

a todos os colaboradores da Sistac os 

valores e princípios da companhia e 

visem mitigar a exposição aos riscos 

identificados na avaliação de riscos; 

 Realização de ações de comunicação e 

treinamento que facilitem a 

compreensão das diretrizes de 

Compliance e fomentem a cultura de 

Compliance; 

 Execução de ações de monitoramento 

que permitam detectar situações de 

não conformidade com as diretrizes de 

Compliance, assegurando respostas 

rápidas e efetivas bem como a 

aplicação, quando apropriado, de 

sanções disciplinares consistentes e 

proporcionais; 

 Reavaliação do Programa de 

Compliance de modo a verificar sua 

adequação e efetividade frente aos 

riscos identificados, recomendando, 

quando necessário, ações de 

remediação que visem a sua melhoria; 

 Apoio aos colaboradores da Sistac 

esclarecendo dúvidas e orientando 

sobre questões relacionadas à 

Compliance; 

 Gestão de documentação relacionada 

ao Programa de Compliance 

assegurando o seu devido 

arquivamento e mantendo-o 

organizado de forma que seja possível 
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acessar facilmente quando necessário 

a exemplo de documentação de 

interações com entidades públicas, 

registro de presentes e hospitalidades, 

listas de presenças e material de 

treinamentos conduzidos, entre 

outros. 

 

Como faço para entrar em contato com o Compliance Officer? 

O Compliance Officer está disponível pelo e-mail compliance@sistac.com.br  ou pelo telefone 

+55 (21) 3674-8330

 

 

 

mailto:compliance@sistac.com.br
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3. Relacionamento com Entidades Governamentais 
 

Nas suas relações com Agentes Governamentais os colaboradores da Sistac atuam em 
conformidade com os valores da empresa pautando suas ações pela integridade, 
profissionalismo, dignidade, ética e transparência.  

A Sistac opera em um segmento regulado 

em que a interação com Entidades 

Governamentais torna-se parte do dia-a-dia 

de suas atividades.  

Esta frequente interação aumenta sua 

exposição ao risco de suborno e corrupção, 

razão pela qual se torna essencial a 

implantação de controles que previnam 

vantagens indevidas que possam decorrer 

dessa interação. Devemos evitar até mesmo 

a aparência de qualquer ato impróprio ou 

ilegal. 

Quais as áreas da Sistac que apresentam 
maior exposição ao risco de suborno e 
corrupção?  

 Área Comercial em suas interações 

com Entidades Governamentais por 

ocasião das licitações ou vendas 

diretas; 

 Área de QSMS em suas interações com 

os Órgãos Licenciadores e Reguladores 

(a exemplo da Marinha, IBAMA, IRATA)  

 Departamento de Pessoas em suas 

interações com Ministério do Trabalho 

e sindicatos; 

 Departamento Fiscal em suas 

interações com Autoridades 

Tributárias e Aduaneiras. 

 

Como mitigar o risco de suborno e 
corrupção em nossas interações com 
Entidades Governamentais? 

No curso normal dos negócios, reuniões 
com Agentes Governamentais podem ser 
agendadas com o propósito de discutir 
negócios legítimos. Esses encontros devem 
ser conduzidos de forma transparente e, 
preferencialmente, na sede da Entidade 
Governamental, de forma a minimizar a 
percepção de qualquer atividade imprópria. 

Outros cuidados nessas interações são: 

a) Reunir-se com Agentes 
Governamentais na presença de ao 
menos 02 colaboradores da Sistac; 

b) Documentar as reuniões e outros 
contatos que tiverem, assim que 
possível, na plataforma Podio, 
indicando pelo menos os participantes, 
o tipo de comunicação, seus cargos, o 
local, a data, e explicando o assunto 
tratado.  

c) Os líderes das áreas deverão fazer o 
possível para que exista uma 
rotatividade de funções dos 
colaboradores da Sistac que tenham 
contatos constantes com 
determinadas Entidades 
Governamentais.  
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Que cuidados adicionais devem ser 
observados durante processos de licitação 
ou outras formas de contratação com 
Entidades Governamentais? 

Durante a fase de contratação com clientes 
que sejam Entidades Governamentais são 
necessários alguns cuidados adicionais. 

 Antes, durante e logo após a fase de 
licitações ou de outras formas de 
contratação com Entidades 
Governamentais:  

 Não é permitido oferecer presentes, 

hospitalidades ou algo de valor à 

Entidade Governamental; 

 Não devem ser realizados contatos 

com a entidade governamental na 

tentativa de obter informações sobre a 

licitação que não podem ser divulgadas 

publicamente;  

 A contratação que seja realizada de 

forma direta, sem licitação, deve ser 

autorizada pelo Jurídico, que verificará 

se esse modelo de contratação está em 

conformidade com a legislação 

aplicável. 

 Por ocasião da negociação de um novo 

contrato, deve-se assegurar que a 

memória de cálculo para formação de 

preço ficará documentada, incluindo o 

valor das propostas inicialmente 

apresentadas e o racional de descontos 

que tenham sido aplicados. 

Tão logo tome conhecimento de uma nova 
oportunidade, o Departamento Comercial 
deverá informar Compliance para que seja 
definido o prazo em que estará vedada a 
transferência de algo de valor para 
representantes de Entidade Governamental 
envolvida na nova oportunidade. 

Mesmo fora do período de licitações, o 
oferecimento de algo de valor deverá 
obedecer às regras descritas nos Capítulos 
Presentes e Hospitalidade, Contribuições e 
Patrocínios deste Manual. 

Como mitigar os riscos decorrentes da 
contratação de terceiros intermediários 
que irão interagir com Entidades 
Governamentais em nome e benefício da 
Sistac? 

O uso de terceiros que prestam serviços 
para a Sistac atuando junto de Entidades 
Governamentais, como advogados, 
despachantes, agentes entre outros, deve 
respeitar o seguinte: 

a) A contratação do terceiro deve seguir o 
Procedimento de Contratação de 
Terceiros (Anexo 2), sendo estes 
terceiros classificados como Terceiros 
de Alto Risco e, como tal, sujeitos ao 
procedimento de Due Diligence 
correspondente;  

b) Na sua contratação, os terceiros 
devem aderir às Diretrizes de 
Fornecedores e receber treinamento 
sobre as mesmas e sobre os cuidados a 
observar em suas atividades; 

c) A remuneração destes terceiros não 
deve variar de acordo com o benefício 
que possa resultar das suas interações 
com Entidades Governamentais - por 
exemplo, não deve ser oferecida uma 
remuneração maior no caso de o 
terceiro ter sucesso na obtenção de 
licenças;  

d) Adiantamentos a “terceiros de alto 
risco” devem sempre ser evitados. 
Nesta impossibilidade, os 
adiantamentos a que a Sistac lhes deva 
fornecer devem corresponder ao valor 
oficial de taxas oficiais a serem pagas 
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em favor da Entidade Governamental 
para prestar o serviço;  

e) O terceiro deverá assinar, antes de 
iniciar as suas atividades: (i) 
instrumento contratual ou ordem de 
compra, no qual constem, de forma 
clara, o objeto do contrato (sendo 
vedado o uso de termos genéricos, 
como, por exemplo, “trabalho de 
consultoria”), forma de remuneração; 
(ii) as procurações devidas; e (iii) o 

Termo de Adesão às Diretrizes de 
Fornecedores. 

Quem é responsável? 

Todos os colaboradores da Sistac e terceiros 
intermediários são responsáveis por 
conhecer e aplicar as normas deste Manual 
e reportar a Compliance quaisquer não 
conformidades que tenham conhecimento. 

 

Fique atento para situações como as seguintes: 

• Intermediários recomendados por Entidades ou Agentes 
Governamentais; 

• Intermediários que ocupem ou tenham ocupado cargo público no 
passado;  

• Entidades Governamentais que são ou tenham sido alvo de incidentes 
relacionados a suborno e corrupção; 

• Solicitação de pagamento de taxas de urgência em dinheiro; 
• Intermediários com relação pessoal ou comercial com Entidades 

Governamentais ou Agentes Governamentais; 
 

Exemplo prático 

Na preparação do processo de obtenção de uma nova licença, um 

colaborador Sistac dirigiu-se a Entidade Governamental responsável para 

esclarecimento de dúvidas sobre o processo. Ao indagar o atendente 

sobre as taxas a serem pagas, foi informado que estas estariam no site da 

entidade, e que o pagamento teria que ser feito por boleto bancário. 

Adicionalmente, referiu que se tivesse urgência no tratamento da 

questão, poderia pagar uma taxa de urgência, em dinheiro, diretamente 

ao atendente. 
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! Pontos a considerar antes da decisão de efetuar o pagamento: 

 

• Os pagamentos de taxas de urgência não oficiais podem constituir um 
ato de suborno;  

• O pagamento de taxa de urgência quando não é realizado por meio de 
um registro como uma guia oficial ou depósito bancário identificado 
na conta da Entidade, não produz rastreabilidade que favoreça a 
demonstração de sua legitimidade e finalidade. 
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4. Contratação de Terceiros 
 

É necessário assegurar que os terceiros contratados atuem em conformidade com valores 
éticos da Sistac, incluindo a observância das leis antissuborno e anticorrupção. 

Os terceiros contratados devem agir em 
conformidade com princípios éticos da 
Sistac, incluindo a observância de normas 
antissuborno e anticorrupção vigentes.  
Nesse sentido, é essencial o conhecimento 
dos terceiros antes da sua contratação e o 
seu monitoramento ao longo da execução 
dos contratos. Este conhecimento e 
monitoramento assumem especial 
relevância nos casos em que os terceiros 
atuem em nome ou no interesse da Sistac, 
já que os atos por estes praticados em não 
conformidade com a Lei Anticorrupção 
Brasileira podem sujeitar a Sistac às sanções 
impostas pela legislação bem como danos 
reputacionais. 

Quais cuidados devemos ter previamente à 
contratação de um terceiro? 

Com o intuito de conhecer os seus terceiros 
a Sistac criou o Procedimento de 
Contratação de Terceiros (Anexo 2) que 
deverá ser seguido antes da contratação de 
qualquer terceiro fornecedor de bens ou 
serviços.  

Os instrumentos contratuais que definam o 
serviço que o terceiro prestará à Sistac 
devem incorporar uma cláusula 
antissuborno e anticorrupção. 

Quem é responsável pela contratação de 
terceiros? 

O Departamento de Compras é o principal 
responsável pela contratação de terceiros 
fornecedores de bens ou serviços e, como 

tal, deverá seguir o Procedimento de 
Contratação de Terceiros. Adicionalmente, 
qualquer colaborador Sistac que contrate 
terceiros sem a participação do 
Departamento de Compras, deverá 
observar o mesmo procedimento. 

Como monitorar os terceiros contratados 
durante a vigência dos contratos? 

O monitoramento do terceiro deve ser um 
processo contínuo e sua periodicidade deve 
ser definida de acordo com o nível de risco 
que o terceiro representa para a Sistac. 

Cabe ao responsável pelo contrato 
monitorar a conformidade da prestação do 
serviço ou fornecimento de produto com o 
contratado bem como sinalizar qualquer 
sinal de alerta identificado durante o 
monitoramento. 

Quem é responsável pelo monitoramento 
dos terceiros contratados? 

Todos os colaboradores são responsáveis 
por comunicar a Compliance quaisquer 
sinais de alerta sobre terceiros contratados, 
para que seja reavaliada a sua situação. Os 
responsáveis pelos contratos deverão ainda 
monitorar a atuação dos terceiros, 
verificando periodicamente se cumprem os 
termos dos respectivos contratos e se 
existem novos indícios que possam resultar 
na necessidade de reavaliar a sua situação.  
Compliance adotará ainda procedimentos 
de verificação periódica da integridade de 
terceiros contratados. 
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Fique atento para situações como as seguintes: 

• Terceiro possui reputação questionável com base em referências e/ou 

pesquisa em banco de dados público ou é apontado em publicações 

referentes a práticas não éticas, como listas de empregadores que 

oferecem condições de trabalho degradante ou listas de empresas 

envolvidas em casos de corrupção de Agentes Governamentais; 

• Terceiro é recomendado por Agente Governamental; 

• Terceiro é controlado por Agente Governamental ou seus familiares 

ou possui relacionamento próximo com Entidades Governamentais ou 

Agentes Governamentais; 

• Terceiro conduz suas atividades em país com má reputação em 

matéria de corrupção, associado à atividade de risco e que possua 

referência no mercado brasileiro; 

• Terceiro demonstra ausência de qualificação ou recurso; 

• Terceiro propõe um esquema financeiro incomum, como solicitação 

de pagamento em conta bancária em país diferente daquele em que o 

serviço esteja sendo prestado ou solicitação de pagamento em mais 

de uma conta bancária, 

• Terceiro requer comissão excessiva, pagamento em dinheiro, ou 

mesmo pagamentos para contas bancárias de terceiros; 

• Terceiro requer adiantamentos em dinheiro para pagamento de taxas 

administrativas; 

• Terceiro recusa-se a assumir por escrito o compromisso de cumprir as 

leis de combate à corrupção, outras leis aplicáveis, Código de Ética e 

Manual de Compliance da Sistac. 

• Terceiro recusa-se a incluir cláusulas antissuborno e anticorrupção no 

instrumento contratual. 

• Terceiro fornece faturas ou outros documentos em formato genérico, 

não transparente e em formato duvidoso, não usual; 

• Terceiro apresenta honorários de forma agrupada e não itemizados; 

• Terceiro solicita reembolso de taxas governamentais em desacordo 

com o montante constante nas tabelas públicas oficiais; 

• Variação de honorários para serviços idênticos, sem razoável 

explicação ou justificativa. 
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Exemplo prático 

A necessidade de um novo licenciamento obrigatório surgiu e os analistas 

de QSMS e de Qualidade da Sistac estavam encontrando dificuldades no 

contato com a entidade para o esclarecimento de dúvidas relacionadas à 

documentação necessária e trâmites para o licenciamento. Assim, 

decidiram contratar um consultor especializado para apoiá-los nessa 

tarefa. 

Na busca pelo consultor ideal, um colaborador sugeriu a contratação de 
um ex-assessor daquela Entidade Governamental. O ex-assessor é 
atualmente consultor para assuntos relacionados à obtenção de licenças 
junto à Entidade e em órgãos de governo do setor.  

Na negociação do contrato, foi acordado que o consultor receberia como 
contrapartida dos serviços prestados um valor fixo mensal e uma taxa de 
êxito no caso da obtenção das licenças necessárias no cronograma 
desejado.   

! Pontos a considerar antes da contratação: 

 

• O Terceiro atuará em interesse e benefício da Sistac em interação com 

Entidade Governamental; 

• O Terceiro é ex-colaborador da Entidade e este pode se valer de sua 

antiga posição para influenciar a decisão em questão. 

• O Terceiro é um ex-Agente Governamental, pelo que poderá estar em 

período de quarentena e como tal impossibilitado de atuar em favor 

de empresas. 

• A remuneração do consultor está atrelada ao sucesso na obtenção da 

licença (taxa de êxito). 

Após analisar a questão a Sistac decidiu não contratar o consultor e abriu 

um novo processo de contratação. Neste processo escolheu um novo 

candidato, que aparentava o perfil desejado, e se dispôs a receber um 

valor pré-determinado pelos seus serviços. A única solicitação que fez foi 

receber o seu salário em numerário. Ao efetuar a pesquisa reputacional a 

Sistac identificou que as qualificações do candidato disponíveis em fontes 

públicas não correspondiam às que ele apresentava no Curriculum.  
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! Pontos a considerar antes da contratação: 

 

• O Terceiro atuará em interesse e benefício da Sistac em interação com 

Entidade Governamental; 

• O Terceiro pretende receber o seu pagamento por um meio não 

rastreável (numerário); 

• O Terceiro apresenta informações conflitantes em registros do seu 

histórico profissional. Deve-se atentar a possibilidade de que a 

potencial ocultação de informações possa eventualmente servir para 

esconder relacionamentos com o antigo candidato ou com 

representantes da entidade com a qual o consultor vai se relacionar 

em nome da Sistac.  
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5. Contratação de Colaboradores 
 

Os colaboradores contratados pela Sistac devem ser contratados com base em critérios 

objetivos e fundamentos legítimos. 

Os colaboradores da Sistac devem reger a 

sua atuação pelos princípios definidos no 

Guia de Conduta Profissional e Código de 

Ética dos colaboradores. Nesse sentido, 

alguns cuidados devem ser observados no 

processo de seleção de candidatos de modo 

que o mesmo seja transparente e baseado 

em critérios objetivos e fundamentos 

legítimos.  

Como assegurar que a contratação de 
colaboradores seja conduzida de modo 
transparente e baseada em critérios 
objetivos e fundamentos legítimos? 

Para que a contratação de colaboradores 

não resulte em violações a leis 

anticorrupção, a Sistac definiu o 

Procedimento de Verificação Prévia à 

Contratação de Colaboradores (Anexo 3) 

que permitirá o entendimento dos riscos 

associados a cada contratado respeitando o 

princípio da não-discriminação na 

contratação. Este procedimento tem por 

objetivo demonstrar que: 

 A contratação do colaborador não teve 

nem aparenta ter o objetivo de 

conceder uma vantagem indevida a um 

parceiro de negócios ou Entidade 

Governamental; 

 A contratação do colaborador não teve 

nem aparenta ter o objetivo de obter 

vantagens ilegítimas que resultem em 

facilidades de acesso ou conhecimento 

privilegiado que o colaborador possa 

ter em outras entidades; 

 Os candidatos a ocupar posições 

especialmente sensíveis ao risco de 

corrupção e suborno dão 

conhecimento à Sistac de conexões 

que por ventura possuam com Agentes 

Governamentais, Clientes e 

Concorrentes de modo a permitir 

análise de eventuais conflitos de 

interesse. 

 A contratação do colaborador não 

representará uma situação de conflito 

de interesses. 

O que são posições especialmente sensíveis 
ao risco de corrupção e suborno? 

Posições que impliquem em tomada de 

decisões (como Diretorias) posições que 

impliquem interação com Agentes 

Governamentais (como colaboradores do 

Departamento de QSMS) e posições 

relacionadas a vendas representam especial 

risco de corrupção e suborno.  

O que são situações de conflito de 
interesses? 

Situações em que pessoas físicas ou 
jurídicas podem decidir ou influenciar a 
decisão de forma a obter ganhos pessoais, 
seja para si ou para a sua família ou amigos, 
em detrimento aos interesses da Sistac. 
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Esta situação pode ocorrer na hora da 

contratação ou em outras situações 

diversas a exemplo das seguintes: 

 Uma gerente contrata a irmã para uma 

vaga em outro departamento; 

 Um colaborador contrata empresas de 

familiares para oferecer bens ou 

serviços à Sistac; 

 Um terceiro presta consultoria numa 

concorrente, utilizando informações 

obtidas durante o seu trabalho na 

Sistac; 

 O irmão do CEO de um cliente da 

Sistac, torna-se colaborador da 

empresa. 

 

 

 

 

Quem é responsável por seguir o 

Procedimento de Verificação Prévia à 

Contratação de Colaboradores?  

O departamento de Recursos Humanos é o 

principal responsável pela contratação de 

colaboradores da Sistac e, como tal, deverá 

seguir o Procedimento de Verificação Prévia 

à Contratação de Colaboradores, enviando 

o processo para aprovação prévia de 

Compliance sempre que tenham sido 

identificados riscos ou conflitos de 

interesse.  

No entanto, é responsabilidade de todos os 

colaboradores da Sistac informar ao seu 

gestor ou Compliance sobre situações 

relacionadas a não conformidade ou 

suspeitas de não conformidade com o Guia 

de Conduta Profissional e/ou este Manual. 

 

Fique atento para situações como as seguintes:  

• Existência de relacionamento próximo entre o candidato e 

colaboradores de Entidades Governamentais com a qual a Sistac 

interage no exercício de suas atividades ou colaboradores de clientes 

com capacidade de decidir em benefício da Sistac;  

• Inconsistências entre o currículo apresentado pelo candidato e a vaga 

a qual se candidatou; 

• Recusa do candidato a aceitar os termos de confidencialidade da Sistac 

ou cláusulas antissuborno e anticorrupção ou mesmo reportar 

relações pessoais que possam representar conflitos de interesse. 

 

Exemplo prático 

Em conversa informal, um fiscal de um Cliente a bordo de uma das 

embarcações comentou com um colaborador da Sistac que um antigo 

colega seu tinha sido desligado da empresa, desconhecendo as razões do 
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desligamento. O fiscal indagou ao colaborador se na Sistac havia alguma 

vaga aberta para a qual o ex-colega pudesse se candidatar.  

Após consulta ao departamento de Recursos Humanos, o colaborador 

confirmou a existência de uma vaga de superintendente de bordo, 

adequada às qualificações do ex-fiscal e contatou-o para passar a 

informação.  

! Pontos a considerar antes da contratação: 

 

• O candidato em questão é um ex-colaborador de um Cliente, 

podendo-se valer da sua antiga posição para obter informação 

privilegiada ou beneficiar a Sistac na prestação de serviços. 
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6. Presentes e Hospitalidade 
 

É necessário assegurar que qualquer oferecimento, promessa ou recebimento de presente e 
hospitalidade não seja ou não pareça ser um meio de suborno ou corrupção. 

O oferecimento e recebimento de 

presentes e hospitalidades é uma forma de 

demonstrar cordialidade entre parceiros de 

negócios e meio de divulgação do nome da 

Sistac. Nesse sentido presente ou 

hospitalidade que tenham por objetivo 

influenciar impropriamente qualquer 

decisão de Agente Governamental, cliente 

ou fornecedor são expressamente 

proibidos.  

De forma a demonstrar a conformidade dos 

presentes e hospitalidade com os valores e 

princípios da Sistac foi desenvolvido um 

Formulário de Presentes e Hospitalidade 

(Anexo 4) que visa atribuir rastreabilidade e 

transparência ao processo.  

O que é considerado presente e 
hospitalidade? 

Presentes são itens concedidos ou 
oferecidos no contexto de negócio e que 
não possuem valor comercial ou seu valor 
comercial é nominal/simbólico.  Exemplos 
de presentes são canetas, porta-chaves, 
agendas, canecas que contenham o 
logotipo da Sistac.  

Hospitalidade inclui qualquer despesa 
relacionada a evento de entretenimento 
relacionado ao negócio da Sistac como, por 
exemplo, passagens aéreas, hospedagens, 
ingressos e refeições. 

Quando as viagens, hospedagens, ingressos 
e outros bens fazem parte das 

contrapartidas previstas em contrato, eles 
não são considerados presentes ou 
hospitalidades.  

O que considerar antes de oferecer 
presentes ou hospitalidades? 

Presentes e Hospitalidades somente 
poderão ser oferecidos se: 

 Oferecidos de forma transparente e 

rastreável, sem aparência de vantagem 

indevida; 

 Fornecidos de forma que não resultaria 

em constrangimento à Sistac se 

divulgadas publicamente; 

 Tiverem o objetivo de promover, 

demonstrar ou explicar os produtos e 

serviços da Sistac ou visarem 

estabelecer ou consolidar 

relacionamentos comerciais cordiais; 

 Não criam expectativas de 

contrapartida, seja esta uma 

obrigação, favor ou vantagem; 

 Em conformidade com as leis vigentes, 

e normas da instituição do beneficiário 

do presente ou hospitalidade. No caso 

de Agente Governamental, antes do 

oferecimento, deverá ser analisado se 

o presente é permitido de acordo com 

o respectivo Guia de Conduta 

Profissional ou outros normativos da 

Instituição; 

 Não oferecidos de forma frequente 

quando combinados com todos os 

outros tipos de presentes ou 
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hospitalidade fornecidos 

cumulativamente a uma pessoa física 

particular, grupo ou entidade; 

 Razoáveis quanto ao valor (não 

luxuosos ou caros) e não superiores a 

R$ 300 por pessoa, sendo vedado o 

oferecimento/recebimento de valores 

em dinheiro; 

No caso de oferecimento de presentes ou 
hospitalidades a Agentes Governamentais, 
adicionalmente aos requisitos acima, será 
necessário o preenchimento dos seguintes 
requisitos: 

 o valor unitário do presente ou 

hospitalidade não poderá ser superior 

a R$100; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 não será permitido a entrega de mais 

do que um presente ou hospitalidade 

por ano à mesma entidade; 

 devem ser de caráter geral, 

direcionados à Entidade 

Governamental e não ao Agente que a 

representa; 

 deve ser verificado se existem 

limitações decorrentes da Sistac se 

encontrar em fase de negociação de 

contrato, conforme definido no 

Capítulo 3, Relacionamento com 

Entidades Governamentais. 

No caso do colaborador da Sistac pretender 
oferecer algum presente ou hospitalidade 
que não preencha algum dos requisitos e 
limites estabelecidos, deve ser solicitada 
aprovação ao líder da área e, se aprovada, 
ao responsável de Compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza do 
Beneficiário 

Valor (soma anual) do(s) 
presente(s) ou 
hospitalidade(s) 

Registro no Formulário de 
Presentes e Hospitalidades  

Aprovação prévia 
de Compliance 

Público ≤  RS 50 NÃO NÃO 

Público >  RS 50 e ≤  RS 100 SIM NÃO 

Privada ≤  RS 100 NÃO NÃO 

Privada >  RS 100 e ≤ 300 SIM NÃO 

Público / Privada 
Não preenche algum dos 
demais requisitos 

SIM SIM 
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O que considerar ao receber presentes ou 
hospitalidades? 

Os colaboradores da Sistac deverão recusar 
os presentes e hospitalidades que lhes 
sejam oferecidos por entidades com quem 
se relacionam, sempre que estes não 
cumpram os mesmos requisitos e limites 
definidos neste Manual para os presentes e 
hospitalidades a oferecer. 

Caso o colaborador entenda que a recusa 
possa gerar constrangimento, deverá 
acordar com Compliance a melhor forma de 
receber e destinar o presente ou 
hospitalidade.  

Como registrar os presentes e 
hospitalidades recebidos e oferecidos? 

Quaisquer presentes ou hospitalidades 
oferecidos a Agentes Governamentais de 
valor igual ou superior a R$ 50 devem ser 
registrados no Formulário de Registro de 
Presentes e Hospitalidades (anexo 4) ou em 
outro sistema que venha a ser indicado por 
Compliance, no prazo máximo de 30 dias a 
contar da data do seu oferecimento ou 
recebimento. 

Devem também ser registrados no mesmo 
formulário os presentes oferecidos ou 
recebidos com valor igual ou superior a 
R$100, independentemente da natureza da 
entidade que os dá ou oferece. Este registro 
deve também ser feito no prazo de 30 dias 
a contar da data de oferecimento ou de 
recebimento, com exceção daqueles que 
devem ser previamente aprovados pelo 
responsável de Compliance, que deverão 
ser preenchidos em pelo menos 5 dias antes 
da data de oferecimento. 

 

Quem é responsável? 

Todos os colaboradores da Sistac que 
pretendam receber ou conceder presentes 
e hospitalidade em nome da Sistac deverão 
cumprir as diretrizes estabelecidas neste 
Manual. 

Será de responsabilidade do colaborador 
ofertante ou beneficiário do presente ou 
hospitalidade preencher o Formulário de 
Presentes e Hospitalidades (Anexo 4) ao 
oferecê-los ou recebê-los. 

Compliance é responsável por sanar 
eventuais dúvidas relacionadas às diretrizes 
relacionadas a presentes e hospitalidades. 
Compliance será ainda responsável por 
manter os registros relacionados a 
presentes e hospitalidades, efetuando um 
monitoramento periódico de forma a 
verificar a quantidade, frequência e 
contexto de presentes e hospitalidades 
recebidos e oferecidos de forma a 
identificar situações que possam 
representar ou aparentar não 
conformidades com as disposições deste 
Manual. 
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7. Contribuições  
 

 

Toda e qualquer contribuição de caridade deve ser oferecida a instituições idôneas, de forma 
transparente e sem expectativa de reciprocidade além de não deverem ser nem transparecer 
ser uma forma de suborno ou corrupção indireta. 

As contribuições de caridade são um meio 

da Sistac se envolver com a comunidade 

que a rodeia. No entanto, quando não 

realizadas com as cautelas devidas 

podem ser percebidas como veículo para 

pagamentos de suborno e corrupção. 

Com vistas a demonstrar o caráter 

puramente social da contribuição, é 

necessário verificar se as instituições para 

as quais são oferecidas as contribuições 

de caridade são legalmente constituídas, 

compartilham dos valores e princípios 

éticos da Sistac e não têm vínculos com 

agentes públicos que possam representar 

ou aparentar conflito de interesses.   

Contribuições de caridade a pessoas 

físicas são vedadas, assim como 

contribuições de caráter político 

realizadas em seu nome. 

O que são situações de conflito de 

interesses no contexto das contribuições 

de caridade?  

Situações em que a Sistac efetua (ou 

aparenta efetuar) a contribuição de 

caridade não apenas com o intuito de se 

integrar com as comunidades que a 

rodeiam, mas também como forma de 

beneficiar direta ou indiretamente uma 

entidade que tem poder de decidir a seu 

favor. Por exemplo: 

 Para operar a Sistac precisa obter a 

aprovação de um determinado 

Cadastro por parte de um Agente 

Governamental. A esposa do 

colaborador responsável por esta 

aprovação é representante de uma 

associação beneficente. A Sistac faz 

uma doação anual para essa 

associação.  

 

Ainda que este ato possa não visar 

influenciar a decisão do colaborador 

responsável pela aprovação do 

Cadastro, as doações podem 

aparentar beneficiá-lo 

indiretamente, pois são oferecidas à 

entidade relacionada à sua esposa, 

podendo ser vistas como um meio de 

suborno indireto. Como tal, essas 

doações são proibidas. 

 

Quais cuidados devemos ter 
previamente à concessão de 
contribuições de caridade? 

Com o intuito de conhecer as instituições 

potenciais candidatas a contribuições de 

caridade concedidas pela Sistac, a Sistac 

criou o Procedimento para concessão de 

Contribuições (Anexo 5) que deverá ser 

observado previamente à concessão de 
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qualquer item ou desembolso de valor 

pela Sistac. 

Quem é responsável pelas ações 

relacionadas a contribuições de caridade 

na Sistac?  

Qualquer ação relacionada a 

contribuições de caridade deve ser 

encaminhada para o departamento de RH 

da Sistac para que sejam percorridas as 

etapas estabelecidas no procedimento de 

concessão de contribuições de caridade 

que dentre outros requisitos exigirá: (i) o 

preenchimento do questionário de due 

diligence de beneficiários de 

contribuições de caridade pelo 

colaborador Sistac solicitante da 

contribuição; (ii) questionário preenchido 

pela instituição beneficiária; e (iii) revisão 

e aprovação dos questionários por 

Compliance. 

Caberá a Compliance a responsabilidade 

pelo monitoramento periódico da 

adequação das contribuições de caridade 

efetuadas pela Sistac com as diretrizes 

desse Manual. 

Qualquer suspeita de contribuição de 

caridade concedida em não 

conformidade com o estabelecido neste 

Manual deverá ser comunicada 

imediatamente a Compliance. 

Fique atento para situações como:  

• Indícios de envolvimento das instituições beneficiárias das 

contribuições com incidentes de corrupção ou outros incidentes 

reportados em mídia que possam comprometer a reputação da 

entidade beneficiária. 

• Indícios de relacionamento próximo entre representantes das 

instituições beneficiárias e colaboradores de entidades públicas com 

as quais a Sistac interage no exercício de suas atividades ou de 

colaboradores de clientes com capacidade de decidir em benefício da 

Sistac; 

• Contribuições de caridade solicitadas por Agente Governamental; 

• Recusa da instituição beneficiária em preencher o questionário do 

Procedimento de Contribuições de Caridade 

• Verificação de inconsistências nas respostas da instituição ao 

questionário do Procedimento de Contribuições e Doações com o 

questionário preenchido pelo colaborador Sistac solicitante da 

contribuição ou pesquisa em base de dados pública realizadas por 

Compliance. 
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Exemplo prático 

A Sistac precisa atracar uma embarcação em porto gerido pelo Poder 

Público. Durante o processo de liberação da embarcação, um dos 

documentos apresentados pela Sistac foi reprovado. O colaborador da 

Sistac que estava tratando da documentação recorreu da decisão e 

agendou uma reunião com a Autoridade Responsável para tentar resolver 

a situação. Nessa reunião, a Autoridade se comprometeu a analisar 

novamente a documentação apresentada e aproveitou a mesma 

oportunidade para apresentar ao colaborador Sistac um projeto social 

conduzido por sua filha em uma escola pública da região, destacando que 

a escola estaria carente de novos computadores. 

Com a intenção de rapidamente resolver a situação, o colaborador da 

Sistac decidiu solicitar a aprovação interna de uma contribuição social 

para a escola em questão. 

! Pontos a considerar antes da decisão de efetuar a contribuição: 

 

• A contribuição foi solicitada por um Agente Governamental 

• A contribuição será em favor de uma entidade gerida pela filha do 

Agente Governamental 

• O Agente Governamental tem poder para influenciar uma decisão que 

pode favorecer ou prejudicar a Sistac. 
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8. Patrocínios 
 

 

Os patrocínios devem ser oferecidos a instituições idôneas, de forma transparente e sem 

expectativa de reciprocidade e não devem ser nem transparecer ser uma forma de suborno ou 

corrupção indireta.

Os patrocínios são a associação de 

empresas a iniciativas com as quais se 

identificam, prestando benefícios a 

exemplo de apoio financeiro, em troca de 

ações que reforçam sua imagem 

institucional e o desenvolvimento da sua 

reputação.  

No entanto, iniciativas de patrocínios 

podem ser utilizadas como forma de 

repassar vantagens indevidas com 

aparência de legalidade.  

Na Sistac, qualquer patrocínio deve ser 

realizado em conformidade com os 

princípios éticos da empresa e com os 

normativos internos e externos aplicáveis, 

devendo ser efetuados de forma 

transparente, devidamente registrados e 

não servir para ou aparentar o pagamento 

de vantagens indevidas.  

Quais cuidados devemos ter previamente à 

concessão de patrocínios? 

Com o intuito de conhecer as instituições a 

quem a Sistac firma patrocínios bem como 

mitigar o risco destes serem ou 

aparentarem ser uma forma de conceder 

vantagens indevidas, a Sistac definiu o 

Procedimento de Patrocínios (Anexo 6) que 

deverá ser seguido antes da sua 

formalização. 

Quem é responsável pelo 

acompanhamento dos processos de 

patrocínio?  

O colaborador responsável por negociar um 

patrocínio em nome da Sistac é responsável 

por seguir o Procedimento de Patrocínios 

antes da assinatura do correspondente 

contrato. O Procedimento implicará: (i) que 

o colaborador da Sistac responda ao 

Questionário de Due Diligence de 

Patrocínios; (ii) que solicite à contraparte a 

resposta ao Questionário de Patrocinado; e 

(iii) que envie a Compliance os 

questionários que apresentem pontos de 

atenção para aprovação prévia. 

É responsabilidade de todos os 

colaboradores da Sistac informar 

Compliance de indícios de que as 

instituições para as quais a Sistac efetua ou 

pretenda efetuar patrocínios não atuam de 

acordo com os valores da empresa ou que o 

próprio patrocínio poderá representar ou 

aparentar a concessão de uma vantagem 

indevida.  
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Fique atento para situações como as seguintes:  

• Indícios de envolvimento das instituições para as quais a Sistac firme 

ou pretenda firmar patrocínios com incidentes de corrupção ou outros 

incidentes negativos noticiados em mídia. 

• Existência de relacionamento próximo entre representantes das 

instituições para as quais a Sistac firme ou pretenda firmar patrocínios 

e Agentes Governamentais com as quais a Sistac interage no exercício 

de suas atividades ou de colaboradores de clientes com capacidade de 

decidir em benefício da Sistac. 

• Patrocínios solicitados por Agentes Governamentais. 

• Recusa da instituição em preencher o Questionário do Patrocinado. 

• Verificação de inconsistências nas respostas da instituição ao 

Questionário do Patrocinado. 

 

Exemplo prático 

A Sistac recebeu um convite de uma entidade certificadora, para 

participar como patrocinadora de um evento setorial que iria consistir em 

palestras sobre questões técnicas, seguidas de um jantar de gala. A Sistac 

pagaria um valor sugerido à Entidade e em troca teria o seu logotipo 

impresso nos materiais de comunicação do evento. 

! Pontos a considerar antes da decisão de firmar o patrocínio: 

 

• O patrocínio foi solicitado por uma entidade certificadora da Sistac que 

tem por isso o poder de influenciar uma decisão que pode favorecer 

ou prejudicar a Sistac. 

• A Certificadora é uma entidade privada a quem foram delegados 

poderes públicos por parte de órgãos governamentais. 

• O contexto do patrocínio pode aparentar a concessão de uma 

vantagem indevida. 

  



MANUAL DE COMPLIANCE 

 

 

Manual de Compliance  SISTAC 
Elaborado por: 

Enrico Fróes  

REVISÃO 00 
Revisado por: 

Marcelo Desterro 

DATA: FOLHA: Aprovado por: 

Felipe Gutterres  
07/10/2016 34 de 79 

 

9. Registros Contábeis 
 

Os registros contábeis da empresa devem ser transparentes, precisos e com detalhes 

suficientes de forma a demonstrar que os ativos da empresa são utilizados de forma legítima.  

Registros contábeis com pouco detalhe ou 

com descrições vagas são um meio 

comumente utilizado para registrar 

transações ilegais como propina ou outras 

transações ilegítimas. De forma a manter a 

transparência da contabilidade da Sistac e a 

visibilidade da forma como são utilizados os 

ativos da empresa é necessário que os 

registros contábeis sejam efetuados com 

suficiente detalhe e precisão, pelas pessoas 

devidamente autorizadas, em 

conformidade com as aprovações 

necessárias e registro da respectiva 

documentação que dão suporte ao 

lançamento contábil.  

Quais cuidados devem ser observados ao 
efetuar os registros contábeis? 

As transações da Sistac devem ser 
registradas nos livros e registros da empresa 
observando, entre outros aspectos 
legalmente exigidos, os seguintes:  

 Seguir os padrões de contabilidade 

nacional e internacionalmente aceitos; 

 As transações devem ser registradas 

nas contas contábeis correspondentes 

à sua natureza, evitando o uso de 

nomenclaturas genéricas na 

categorização das contas (por 

exemplo, “outras despesas”; 

“despesas diversas”; “miscellaneous”); 

 Devem existir contas contábeis 

específicas que permitam o 

monitoramento de transações de 

maior risco para Compliance, 

incluindo, mas não limitadas a: (i) 

pagamentos a fornecedores; (ii) fundo 

fixo; (iii) presentes e hospitalidades; 

(iv) patrocínios; (v) contribuições de 

caridade; (vi) rebates e descontos; (vii) 

despesas de viagem; (viii) 

adiantamento a colaborador; (ix) 

adiantamento a fornecedor; (x) taxas e 

alvarás de operação;   

 Ser baseado em documentação 

suporte que possibilite o 

entendimento detalhado da transação 

incluindo, minimamente, as seguintes 

informações: (i) valor e moeda; (ii) 

data; (iii) pagador; (iii) beneficiário do 

pagamento (razão social completa; 

número de inscrição no cadastro 

pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ); 

(iv) descrição do pagamento/ 

propósito; (v) método de pagamento 

(dinheiro, cheque, transferência 

bancária); (vi) identificação das 

aprovações conforme estabelecido em 

política; (vii) na hipótese de pagador ou 

beneficiário do pagamento ser 

Entidade ou Colaborador 

Governamental, permitir tal 

identificação.  

 O sistema contábil deve conter: (i) 

trilha de auditoria que permita o 

pronto acesso a documentos e 

informações suporte da transação. É 

recomendável que o sistema permita 

acesso a cópia eletrônica dos 
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documentos, mas na impossibilidade 

de se manter cópias eletrônicas, cópias 

físicas deverão ser organizadas de 

modo a possibilitar o rápido acesso à 

documentação/informação; (ii) 

rastreabilidade dos autores de cada 

lançamento ou alteração bem como 

dos aprovadores; (iii) controles que 

assegurem a inexistência de contas 

secretas, categorias contábeis não 

definidas e lançamentos falsos. 

Que controles internos devem existir no 
processo de contas a pagar? 

 Somente transações devidamente 

autorizadas segundo as matrizes de 

aprovação definidas pela Sistac podem 

ser pagas e registradas;  

 As transações relativas a pagamentos 

de fornecedores devem ser realizadas 

para as contas da pessoa jurídica/ física 

constante na nota fiscal respectiva e no 

local da sede da entidade ou no local 

em que o serviço foi prestado; 

 O acesso às contas bancárias da Sistac 

deve ser realizado apenas por 

colaboradores com autorização; 

 A segregação de funções deve ser 

assegurada, garantindo que os 

pagamentos são efetuados por 

pessoas diferentes daquelas que os 

solicitaram e aprovaram e daquelas 

que irão realizar as respetivas 

reconciliações bancárias periódicas. 

Que tipo de transações devem observar 
processos específicos? 

A utilização de fundo fixo e o reembolso de 
despesas devem cumprir com 

procedimentos próprios que permitam o 
seu controle e monitoramento.  

a. Fundo Fixo 

A Sistac permite a existência de fundo fixo 

para realização de pequenas despesas 

decorrentes da atividade diária da empresa. 

O procedimento do fundo fixo deverá 

estabelecer minimamente as seguintes 

diretrizes: 

 Necessidade do Fundo Fixo ser 

utilizado somente para pequenos 

gastos, decorrentes da atividade da 

empresa que não ultrapassem os R$ 

100 e que não possa ser realizado pelo 

procedimento de contas a pagar por 

questões emergenciais; 

 Valores acima de R$100 devem ser 

aprovados previamente pelo gerente 

financeiro. 

 Proibição do uso de fundo fixo para 

pagamento a fornecedores e 

prestadores de serviço (exceções 

deverão ser previamente aprovadas e 

documentadas por Compliance);  

 Obrigatoriedade do custodiante do 

fundo fixo manter controle 

documentado dos saques realizados 

identificando, minimamente: (i) nome 

do colaborador que efetuou o saque; 

(ii) uso a que se destina o valor sacado; 

(iii) data do saque; (iv) valor sacado. 

 Obrigatoriedade da prestação de 

contas dos montantes sacados por 

meio da entrega dos respetivos recibos 

ou notas fiscais, juntamente com a 

aprovação do gerente da área; 

 Impossibilidade de saque de outra 

quantia enquanto pendente a 
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prestação de contas de saque realizado 

em momento anterior; 

 Responsabilidade do colaborador em 

repor o montante do fundo fixo sacado 

na hipótese de não apresentar 

documentação que comprove a 

destinação da quantia sacada ou caso 

haja o uso do caixinha em não 

conformidade com este manual ou 

outro normativo interno da Sistac. 

 

b. Reembolso de despesas 

O processo de reembolso de despesas deve 

ser o método preferencial para gastos 

incorridos por colaborador no exercício da 

sua atividade na Sistac, com exceção das 

despesas incorridas com cartão corporativo, 

que seguirá procedimento próprio. O 

procedimento de reembolso de despesas 

deverá estabelecer entre outras diretrizes 

que: 

 O reembolso de despesas apenas é 

permitido para despesas que decorram 

de atividades relacionadas com a 

operação da Sistac a exemplo de 

refeições em viagem, passagens aéreas 

e hospedagem a trabalho; 

 O reembolso somente será efetuado 

mediante a entrega dos respetivos 

recibos/notas fiscais, acompanhado do 

relatório da despesa que deverá 

informar o propósito de negócio a 

justificar a despesa, aprovado pelo 

respectivo gestor.  

 As despesas não permitidas ou que não 

sejam devidamente comprovadas não 

serão reembolsadas.

Fique atento para situações como as seguintes:  

Solicitações para pagamentos em dinheiro ou para contas bancárias fora 
do país. 

• Pagamentos de valores excessivos para o tipo/quantidade de 

trabalhos descritas na nota fiscal; 

• Notas fiscais com descrição vaga dos serviços prestados tais como 

“serviços de consultoria” ou “serviços vários”; 

• Acordos de fornecimento de materiais/serviços sem descrição 

detalhada dos serviços a prestar; 

• Solicitações de adiantamentos previamente à execução de serviços ou 

fornecimento de produtos, sem que haja motivo justificável; 

• Registros tipicamente utilizados para mascarar atos de suborno e 

corrupção: (i) Comissões; (ii) Honorários de Consultoria; (iii) Despesas 

com Viagem e Entretenimento; (iv) Descontos e Rebates; (v) despesas 

com descrições vagas como “despesas variadas”, “despesas diversas”; 

(vi) serviço pós-venda, (vi) write-offs, (vii) despesas com comunicação 

e marketing; (viii) transferências intercompany; 

• Registros vagos, não claros ou incompletos nos registros contábeis da 

empresa.  
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10. Treinamentos 
 

Os colaboradores da Sistac devem participar de treinamentos e estar atentos a comunicações 
que visem fortalecer o entendimento a respeito dos riscos de suborno e corrupção inerentes a 
atividade da Sistac bem como se familiarizar com o conteúdo deste Manual. 

Todos os colaboradores da Sistac devem 
entender e atuar de acordo com os valores 
da Sistac e conhecer e cumprir as diretrizes 
deste Manual aplicáveis à sua rotina de 
trabalho. 

De forma a demonstrar o seu compromisso, 

os colaboradores da Sistac deverão assinar 

um Termo de Conhecimento e Aceitação do 

Guia de Conduta Profissional e o Termo de 

Responsabilidade e Compromisso de 

Adesão ao Manual de Compliance da Sistac 

(Anexo 7) que lhes será disponibilizado no 

momento de contratação, renovado este 

compromisso periodicamente.  

De que forma demonstramos a 
disseminação do conhecimento a toda a 
empresa? 

A Sistac providenciará treinamentos 

regulares para todos os colaboradores 

sobre seu Programa de Compliance e 

normas e procedimentos relacionados de 

forma periódica. Alguns destes 

treinamentos serão de caráter geral e 

outros desenvolvidos de acordo com as 

particularidades e riscos próprios de áreas 

específicas (como, por exemplo, 

treinamentos para liderança e para 

departamento comercial e QSMS).  

Em paralelo, a Sistac irá elaborar ações de 

comunicação periódicas, que visem reforçar 

os valores da Sistac e a conduta esperada de 

seus colaboradores quando se virem em 

situações de potencial risco. 

Qual a responsabilidade dos colaboradores 

nas ações de conscientização? 

O conhecimento dos valores e princípios da 

Sistac traduzidos neste Manual bem como 

em políticas e procedimentos relacionadas 

é responsabilidade dos próprios 

colaboradores. Eventuais questionamentos 

em relação ao seu conteúdo e aplicação 

podem ser dirigidos a seus gestores ou ao 

Compliance Officer.   

É ainda responsabilidade dos colaboradores 

da Sistac participar de todos os 

treinamentos para os quais sejam 

convocados, assinando a lista de presença 

que será disponibilizada na data do 

treinamento e incluirá: (i) tema do 

treinamento; (ii) data de realização; (iii) 

local; (iv) carga horária; (v) nome e cargo do 

instrutor; (v) nome, cargo e assinatura dos 

participantes. 

Os treinamentos serão conduzidos de 

acordo com o plano anual de treinamentos 

da Sistac, desenvolvido por Recursos 

Humanos junto com Compliance, podendo 

ser presenciais ou por e-learning. Para além 

dos treinamentos periódicos podem ser 

convocados treinamentos adicionais pela 
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área de Compliance conforme necessidades 

específicas.   

A Sistac incentiva todos os colaboradores a 

sugerir temas de treinamento a 

Compliance, com questões relacionadas ao 

Código de Ética e Manual de Compliance 

que acreditem merecer esclarecimentos e 

debates. 

Qual a responsabilidade de Compliance em 

termos de treinamento e comunicação? 

Compliance será responsável por 

desenvolver, junto de Recursos Humanos, o 

plano de treinamentos, a convocação do 

público-alvo e participar da condução dos 

treinamentos. A definição do conteúdo dos 

treinamentos e sua adequação ao público-

alvo será responsabilidade de Compliance. 

É ainda responsabilidade de Compliance 

assegurar o registro da lista de presença 

bem como do material suporte do 

treinamento. 

No que se refere a ações de comunicação, 

Compliance deverá definir um plano de 

comunicação que garanta a disseminação 

constante dos valores da Sistac e 

expectativas que a empresa tem em relação 

aos seus colaboradores. 
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11. Monitoramento  
 

Os controles e políticas do Programa de Compliance serão periodicamente monitorados para 

testar sua efetividade, adequação e identificar pontos de melhoria. 

A conformidade com este Manual bem 

como às demais diretrizes de Compliance da 

Sistac devem ser monitoradas 

periodicamente de forma a assegurar a 

efetividade do Programa frente aos riscos 

existentes, bem como para identificar áreas 

de melhoria.  

Que matérias devem estar incluídas no 
plano de monitoramento? 

As ações de monitoramento do Programa 

de Compliance devem verificar: 

 A adesão às diretrizes estabelecidas 

neste Manual e outras diretrizes de 

Compliance vigentes; 

 A adequação do Plano de 

Treinamentos e Comunicação bem 

como de seus conteúdos, assegurando 

que os mesmos são adaptados às 

diferentes áreas de risco da Sistac;  

 Conhecimento e confiança dos 

colaboradores para uso do canal de 

comunicação para reporte de não 

conformidades;  

 Tratamento tempestivo de incidentes 

detectados e rápida resposta para 

corrigir as situações verificadas, 

nomeadamente por meio da 

implantação de ações corretivas e 

medidas disciplinares, quando 

aplicáveis; 

 Engajamento da alta liderança na 

promoção e incentivo ao cumprimento 

do Programa de Compliance; 

Quem são os responsáveis pelo 
monitoramento? 

Compliance será responsável pelo 

monitoramento do Programa de 

Compliance e de todas as ações a ele 

relacionadas em conjunto com as áreas que 

lhe possam dar suporte nesta questão, 

podendo recorrer a suporte técnico de 

terceiros quando necessário. 

Sem prejuízo, a Sistac encoraja a atuação de 

todos os colaboradores da Sistac no 

monitoramento do Programa de 

Compliance, cabendo a estes reportar 

qualquer não conformidade que venha a ter 

conhecimento.  

Como deve ser feito o monitoramento? 

O monitoramento do Programa de 

Compliance será feito de acordo com um 

plano de monitoramento desenhado pelo 

responsável de Compliance o qual será 

executado e revisado periodicamente.  

O plano de monitoramento incluirá ações a 

exemplo das seguintes: 

 Auditorias dos controles e 

procedimentos do Programa de 

Compliance, por meio da sua inclusão 

dos temas relacionados nos planos de 

auditoria anuais. Estas poderão ser 

efetuadas internamente ou com apoio 

de terceiros; 



MANUAL DE COMPLIANCE 

 

 

Manual de Compliance  SISTAC 
Elaborado por: 

Enrico Fróes  

REVISÃO 00 
Revisado por: 

Marcelo Desterro 

DATA: FOLHA: Aprovado por: 

Felipe Gutterres  
07/10/2016 40 de 79 

 

 Análise dos relatos de não 

conformidades originadas do Canal de 

Comunicação ou outros meios; 

 Análise de relatórios de investigações 

internas relacionadas ao Programa de 

Compliance; 

 Condução de entrevistas ou pesquisas 

dirigidas aos colaboradores para 

verificação do grau de compreensão 

das diferentes matérias do Programa 

de Compliance; 

 Análise de informações decorrentes de 

treinamentos tais como questões 

colocadas em debates ou testes; 

 Análise de relatórios de auditorias 

internas; 

Todas as ações de monitoramento devem 
ser devidamente registradas, detalhando as 
atividades desenvolvidas e pontos de 
atenção identificados.  

Que ações devem ser tomadas quando são 
detectadas fragilidades do programa? 

Após executar o plano de monitoramento 

Compliance deverá desenhar e implantar 

plano de remediação das fragilidades 

encontradas. 
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12. Canal de Comunicação 
 

A Sistac manterá canais de comunicação acessíveis a todos os colaboradores e terceiros que 

permitirão apresentar sugestões de melhoria do Programa de Compliance e relatar atos de 

não conformidades. 

A Sistac mantém um canal de comunicação 

aberto para sugestão de melhorias 

relacionadas ao Programa de Compliance e 

reporte de não conformidades com o Guia 

de Conduta Profissional, Manual de 

Compliance ou outras questões não 

conformes com os valores da Sistac. 

Quais os meios de reporte disponíveis? 

Todos os Colaboradores e Terceiros 
poderão utilizar como Canal de 
Comunicação a sessão Fale Conosco 
disponível no site da Sistac, através do e-
mail faleconosco@sistac.com.br ou 
compliance@sistac.com.br. 

Quais as características do Canal de 
Comunicação? 

O Canal de Comunicação constitui um meio 

seguro de comunicação com a Sistac que 

oferece: 

 Possibilidade de efetuar relatos de 

forma anônima, protegendo a 

identidade dos envolvidos; 

 Tratamento confidencial dos assuntos 

relatados; 

 Restrição do acesso à informação 

comunicada bem como ao seu 

tratamento; 

 Resposta adequada ao relatante sobre 

o andamento do processo, sem 

descuidar da proteção dos envolvidos; 

Como serão tratadas as sugestões e relatos 
encaminhados? 

A Sistac incentiva os colaboradores e 

terceiros a utilizar o canal de comunicação 

sempre que considerem relevante. As 

sugestões comunicadas serão internamente 

analisadas e os relatos de não 

conformidades darão origem a 

procedimentos internos para apuração dos 

fatos relatados.  O tratamento de não 

conformidades culminará na aplicação de 

ações corretivas, incluindo medidas 

disciplinares quando cabíveis, que serão 

aplicadas nos termos do Guia de Conduta 

Profissional.  

A Sistac não tolera retaliação interna por 

denúncias de boa-fé reportadas por 

colaboradores.

 

  

mailto:faleconosco@sistac.com.br
mailto:compliance@sistac.com.br


MANUAL DE COMPLIANCE 

 

 

Manual de Compliance  SISTAC 
Elaborado por: 

Enrico Fróes  

REVISÃO 00 
Revisado por: 

Marcelo Desterro 

DATA: FOLHA: Aprovado por: 

Felipe Gutterres  
07/10/2016 42 de 79 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1 – Organograma da Sistac incluindo Responsável de Compliance 
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Anexo 2 – Procedimento de Contratação de Terceiros 
 

A contratação de terceiros na Sistac segue o processo definido no Procedimento de compras 

(POP 203 – Compras). Adicionalmente o responsável pela contratação deverá seguir o seguinte 

procedimento: 

1. Enviar o Formulário de Perfil de Terceiro de Alto Risco (Anexo 2.1) para qualquer 

terceiro candidato a fornecedor que se enquadre na definição de Terceiro de “Alto 

Risco” ou que resulte positivo para algum ponto de atenção (red flag) indicado abaixo.  

 

Para efeitos deste Manual são considerados Terceiros de Alto Risco: 

 

a) Qualquer fornecedor de produtos ou serviços que possua procuração para atuar 

em nome e benefício da Sistac em interações com Entidades Governamentais, a 

exemplo de (i) representantes de vendas; (ii) consultores políticos; (iii) 

intermediários contratados para assessorar a Sistac na obtenção de licenças ou 

permissões; (iv) consultores jurídicos que representarão a Sistac perante 

autoridades administrativas e judiciais. 

b) Qualquer pessoa ou entidade que seja remunerada por meio de comissão ou taxa 

de êxito (sucess fee) ou outra espécie de remuneração atrelada ao resultado 

obtido ao final da prestação do serviço. 

c) Qualquer fornecedor de produtos ou serviços que possuam em sua composição 

societária ou em seu corpo diretivo Funcionários Públicos.  

 

Pontos de Atenção (Red Flags): 

 Terceiro possui reputação questionável com base em referências e/ou 

pesquisa em banco de dados público ou é apontado em publicações referentes 

a práticas não éticas, como listas de empregadores que oferecem condições 

de trabalho degradante ou listas de empresas envolvidas em casos de 

corrupção de Agentes Governamentais; Terceiro é recomendado por Agente 

Governamental; 

 Terceiro é controlado por Agente Governamental ou seus familiares ou possui 

relacionamento próximo com Entidades Governamentais ou Agentes 

Governamentais; 

 Terceiro conduz suas atividades em país com má reputação em matéria de 

corrupção, associado à atividade de risco e que possua referência no mercado 

brasileiro; 

 Terceiro demonstra ausência de qualificação ou recursos; 

 Terceiro propõe um esquema financeiro incomum, como solicitação de 

pagamento em conta bancária em país diferente daquele em que o serviço 
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esteja sendo prestado ou solicitação de pagamento em mais de uma conta 

bancária; 

 Terceiro requer comissão excessiva, pagamento em dinheiro, ou mesmo 

pagamentos para contas bancárias de terceiros; 

 Terceiro requer adiantamentos em dinheiro para pagamento de taxas 

administrativas não comprovadas em documento oficial; 

 Terceiro se recusa a assumir por escrito o compromisso de cumprir as leis de 

combate à corrupção, outras leis aplicáveis, Código de Ética e Manual de 

Compliance da Sistac; 

 Terceiro se recusa a incluir cláusulas antissuborno e anticorrupção no 

instrumento contratual; 

 Terceiro fornece faturas ou outros documentos em formato genérico, não 
transparente e em formato duvidoso, não usual; 

 Terceiro apresenta honorários de forma agrupada e não itemizados; 

 Terceiro solicita reembolso de taxas governamentais em desacordo com o 
montante constante nas tabelas públicas oficiais; 

 Terceiro apresenta variação de honorários para serviços idênticos, sem 
razoável explicação ou justificativa. 

 

2. Preencher o Formulário de Due Diligence de Terceiros de Alto Risco (Anexo 2.2), 

procedendo às verificações nele solicitadas; 

 

3. Enviar ambos os formulários preenchidos para análise e aprovação de Compliance. 

  



MANUAL DE COMPLIANCE 

 

 

Manual de Compliance  SISTAC 
Elaborado por: 

Enrico Fróes  

REVISÃO 00 
Revisado por: 

Marcelo Desterro 

DATA: FOLHA: Aprovado por: 

Felipe Gutterres 
07/10/2016 46 de 79 

 

Anexo 2.1 – Formulário de Perfil de Terceiros de Alto Risco 
 

Questionário para preenchimento pelo terceiro classificado como de Alto Risco. 

 

I. Informações sobre a empresa: 

Razão Social/CNPJ 

 

 

 

Informação de contato (Endereço/Telefone/e-
mail/Website) 

 

 

 

 

Tipo de negócio (Empresa Individual/Sociedade 
Empresária) 

 

 

 

Razões Sociais sob as quais o terceiro já atuou e 
em que períodos? 

 

 

 

 

1. Descreva a estrutura societária da empresa: 

 

 

 

 

2. Identifique todas as empresas que mantem como afiliadas (ou seja, controladas, direta ou 

indiretamente):  

Nome Relacionamento com a empresa Setor de Atividade 
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3.  Identifique as suas empresas que a controlam e as empresas onde possui participação social 

sem deter o seu controle:  

Nome 
Relacionamento com o terceiro 

e sua data de formalização 
Setor de Atividade 

 

 

  

 

 

  

 

4. Identificar todos os representantes, diretores e sócios da empresa: 

Nome 
Cargo e responsabilidades na 

empresa 
%  e tipo de posse 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

II. Atividade da empresa e parceiros de negócio: 
 

5. Identificar as áreas de atuação da empresa, data de estabelecimento e descreva atividades 

já executadas com relevância para o contrato em questão: 
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6. Identifique todos os terceiros que pretende utilizar no cumprimento do seu contrato com a 

Sistac: 

Razão Social / CNPJ Tipo de relacionamento 

Forma de pagamento do 
intermediário  

Indique se recebe taxas 
de êxito ou outro tipo 
de retribuição variável. 

O intermediário 
emprega Agentes 
Governamentais?  

Em caso afirmativo, 
indicar o cargo 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

III. Envolvimento com Entidades ou Agentes Governamentais 

 

7. Identificar todos acionistas que sejam Entidades Governamentais1: 

 

 

 

 

                                                           
1 Este conceito inclui: (i) qualquer departamento, agência ou repartição do governo legislativo, executivo, judiciário 

ou militar, incluindo, por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; (ii) empresas pertencentes ou 

controladas pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, Petrobras; (iii) organizações 

públicas internacionais, tais como Autoridades Marítimas e de Alfândega de outros países ou ainda órgãos de fomento 

e financiamento; (iv) outras Entidades Politicamente expostas, tais como Sindicatos. 

Nome Cargo na empresa Entidade Governamental  
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8. Identificar todos os colaboradores de nível mínimo de gerência ou acionistas ou ainda seus 

parentes diretos2 que são Agentes Governamentais3: 

Nome Relação com a empresa ou seu 
colaborador 

Entidade Governamental e cargo 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

9. Indicar qualquer tipo de envolvimento da empresa, suas controladas ou empresas que as 

controlem em investigações por violações às Leis antissuborno e anticorrupção ou outros 

normativos de integridade vigentes: 

Descrição do caso Envolvidos Ano e local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Parentes diretos inclui mulher/marido ou companheira/o, filhos, pais e irmãos. 
3 Agentes Governamentais são as pessoas físicas que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestam 

serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, e que estão 

ligadas, direta ou indiretamente, a uma Entidade Governamental. Este conceito inclui mas não é limitado a: (i) 

qualquer autoridade ou colaborador de um governo, de uma organização pública internacional, ou algum de seus 

departamentos, órgãos ou agências, como por exemplo um técnico do Ministério do Ambiente ou um gerente das 

Nações Unidas ou um colaborador da Receita Federal; (ii) qualquer pessoa que atue na qualidade de colaborador de 

alto escalão, como por exemplo um Ministro; (iii) qualquer alto colaborador, autoridade ou empregado de um partido 

político, como por exemplo um deputado; (iv) qualquer candidato a cargo público; (v) qualquer executivo, empregado 

ou agente de uma empresa estatal, como por exemplo um colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou outro membro 

da família de uma Autoridade do Governo. 
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Termo de Responsabilidade 

 

1. Eu, _________________________________________________, cpf registrado sob o 

número ____________, exercendo o cargo de _______________________ na empresa 

____________________, tenho poder para assumir o presente termo de 

responsabilidades. 

2. Declaro ter executado as diligências necessárias para a coleta de toda a informação 

solicitada por este documento e que estas são fidedignas. 

3. Assumo o compromisso de informar a Sistac de qualquer alteração da informação 

prestada. 

 

_______ de ___________________ de ________ 

________________________________________ 

(assinatura) 
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Anexo 2.2 – Formulário de Due Diligence de Terceiros de Alto Risco  

No caso de terceiros considerados de Alto Risco, o responsável pela contratação deve efetuar o 
processo de Due Diligence definido neste formulário, anexar o Formulário de Perfil de Terceiro 
preenchido pelo candidato a fornecedor e remeter ambos para aprovação de Compliance. 

 

Pesquisa de Antecedentes 

NOME Nome da Companhia – CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX 

INFORMAÇÕES 

Endereços identificados: 

• Endereços da Companhia  

Telefones identificados: 

• Telefones da Companhia  

NACIONALIDADE Nacionalidade da Companhia 

 

SÓCIOS 

NOMES CPF PARTICIPAÇÃO CARGO ATUAL 

Nome do Sócio XX.XXX.XXX-XX  XX% Cargo 

Nome do Sócio XX.XXX.XXX-XX XX% Cargo 

Nome do Sócio XX.XXX.XXX-XX XX% Cargo 

 

Resultados de Pesquisas de Mídia e Internet  

Foi realizada uma pesquisa utilizando motores de busca na Internet, e bases de dados públicos 

disponíveis eletronicamente para identificar informações relativas ao candidato a terceiro no 

que diz respeito ao seguinte: 

Atributos de busca Resultados 

Atividades Criminosas Nenhum registro encontrado 

Suborno e Corrupção Nenhum registro encontrado 

Irregularidades Financeiras Nenhum registro encontrado 

Fraude Nenhum registro encontrado 

Violação de Propriedade Intelectual Nenhum registro encontrado 

Lavagem de Dinheiro Nenhum registro encontrado 
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Atributos de busca Resultados 

Não conformidade / Violações / Sanções Regulatórias Nenhum registro encontrado 

Operações realizadas por órgãos de repressão, fiscalização e controle 
(Polícia, Ministério Público e Receita Federal, por exemplo) 

Nenhum registro encontrado 

Conflitos de Interesse Nenhum registro encontrado 

Outros Nenhum registro encontrado 

 

RESULTADOS DETALHADOS 

Título Título da notícia de acordo com a fonte 

Data da Matéria Dia/mês/ano 

Publicação Nome da fonte 

Resumo Resumo do desvio de conduta identificado 

Texto Detalhe da material que suporte o desvio identificado 

Fonte Link 

 

 

[Nome do Sócio 1 ]  

(Repetir este procedimento para cada sócio identificado)  

 

Pesquisa de Antecedentes 

NOME Nome do Sócio – CPF: XX.XXX.XXX-XX 

INFORMAÇÕES 

Endereços identificados: 

• Endereços do Sócio  

Telefones identificados: 

• Telefones do Sócio  

CARGO ATUAL Cargo do Sócio da Companhia, se aplicável. 

NACIONALIDADE Nacionalidade do Sócio 
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PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES 

NOME DA COMPANHIA CNPJ PARTICIPAÇÃO CARGO ATUAL 

Nome da Companhia XX.XXX.XXX/XXXX-XX XX% Cargo 

Nome da Companhia XX.XXX.XXX/XXXX-XX XX% Cargo 

Nome da Companhia XX.XXX.XXX/XXXX-XX XX% Cargo 

 

Resultados de Pesquisas de Mídia e Internet  

Foi realizada uma pesquisa utilizando motores de busca na Internet, e bases de dados públicos 

disponíveis eletronicamente para identificar informações relativas ao candidato a terceiro no 

que diz respeito ao seguinte: 

Atributos de busca Resultados 

Atividades Criminosas Nenhum registro encontrado 

Suborno e Corrupção Nenhum registro encontrado 

Irregularidades Financeiras Nenhum registro encontrado 

Fraude Nenhum registro encontrado 

Violação de Propriedade Intelectual Nenhum registro encontrado 

Lavagem de Dinheiro Nenhum registro encontrado 

Não conformidade / Violações / Sanções Regulatórias Nenhum registro encontrado 

Operações realizadas por órgãos de repressão, fiscalização e controle 
(Polícia, Ministério Público e Receita Federal, por exemplo) 

Nenhum registro encontrado 

Conflitos de Interesse Nenhum registro encontrado 

Outros Nenhum registro encontrado 

 

RESULTADOS DETALHADOS 

Título Título da notícia de acordo com a fonte 

Data da Matéria Dia/mês/ano 

Publicação Nome da fonte 

Resumo Resumo do desvio de conduta identificado 

Texto Detalhe da material que suporte o desvio identificado 

Fonte Link 
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Anexo 3 – Procedimento de Verificação Prévia à Contratação de Colaboradores 
 

A contratação de colaboradores na Sistac segue o processo definido no Procedimento de Gestão 

de Pessoas (POP 202 – Gestão de pessoas), independentemente da posição que se está 

contratando. Adicionalmente:  

1. Os candidatos selecionados em entrevista devem preencher a Declaração de 

Inexistência de Conflitos de Interesse (Anexo 3.1) ou a Declaração de Verificação de 

Conflitos de Interesse (Anexo 3.2) no caso da anterior não lhes ser aplicável. 

 

2. Recursos Humanos deverá, bem como o colaborador que indicou o candidato, 

responder ao Questionário de Indicação de Candidatos (Anexo 3.3) no caso dos 

selecionados terem sido indicados por algum colaborador ou terceiro. 

 

3. Os candidatos que apresentem riscos na Declaração de Verificação de Conflitos de 

Interesse, no Questionário de Indicação de Candidatos bem como todos os candidatos 

a posições especialmente sensíveis ao risco de corrupção e suborno serão sujeitos a 

diligências adicionais de averiguação de possível envolvimento em questões 

relacionadas a suborno e corrupção.  

 

4. Todas as diligências tomadas e documentação relativa ao processo de contratação 

devem ser arquivadas na pasta do colaborador, no Departamento Pessoal. 
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Anexo 3.1 – Declaração de Inexistência de Conflitos de Interesse 
 

A ser preenchido pelo CANDIDATO SISTAC 

 

Declaro que não exerço, nem exerci, e não tenho parentesco até o terceiro grau1 que atualmente 

exerça quaisquer atividades profissionais, temporárias ou voluntárias em Entidades 

Governamentais2 ou como Agentes Governamentais3.  

Declaro, que ao meu saber, não tenho conhecimento de parentescos até o terceiro grau que 

exerçam quaisquer atividades na Sistac ou em empresas concorrentes, ou clientes da Sistac. 

 

Assinatura: _____________________________________ 

Nome Completo: ________________________________ 

Data: ____ /____ /_____ 

 

Nota: Se a declaração acima não é aplicável a sua situação, por favor preencha a Declaração de 

Verificação de Conflitos de Interesse. 

 

  

                                                           
1 Parentesco até o terceiro grau inclui esposa ou companheiro, filhos ou enteados, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, 

irmãos, sobrinhos e tios. 

2 Qualquer departamento, agência ou repartição do governo legislativo, executivo, judiciário ou militar, incluindo, 
por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho;  
Empresas pertencentes ou controladas pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, 
Petrobras; Organizações públicas internacionais, tais como as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário 
Internacional; Outras Entidades Politicamente expostas, tais como Sindicatos. 
 
3 Alguém que exerce função pública, de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, os quais são 
classificados como: Agentes Políticos – são aqueles que estão na chefia de cada um dos 03 (três) Poderes e Representa 
a vontade do Estado. Servidor Estatal – é todo aquele que atua no Estado, seja na Administração direta, seja na 
indireta, que sirva a/o: união, estado, município, Distrito Federal, empresa pública, sociedade de economia ou outros.  
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Anexo 3.2 – Declaração de Verificação de Conflito de Interesse 
 

A ser preenchido pelo CANDIDATO SISTAC 

 

Declaro que exerço ou exerci, ou tenho os seguintes membros da minha família1 que atualmente 

exercem ou exerceram atividades profissionais, temporárias ou voluntárias, na Sistac, ou em 

Entidades Governamentais2 (como Agentes Governamentais3), ou em empresas que podem ser 

entendidas como cliente ou competidor, conforme descrito na presente Declaração. 

 

Entidades Governamentais ou Agentes Governamentais - Nome, relação de parentesco, nome 

da Entidade Governamental, cargo ou posição exercida e data de início e desligamento: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Colaborador Sistac - Nome da pessoa, relação de parentesco, cargo ou posição exercida pelo 

colaborador, departamento e data de início e desligamento: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                                           
1 Por membros de família, se entende o parentesco até o terceiro grau, incluindo esposa ou companheiro, filhos ou 
enteados, netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, irmãos, sobrinhos e tios. 
 
2 Qualquer departamento, agência ou repartição do governo legislativo, executivo, judiciário ou militar, incluindo, 
por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; Empresas pertencentes ou controladas pelo governo, 
incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, Petrobras; Organizações públicas internacionais, tais como 
as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional; Outras Entidades Politicamente expostas, tais 
como Sindicatos.  
 
3 Alguém que exerce função pública, de forma temporária ou permanente, com ou sem remuneração, os quais são 
classificados como: Agentes Políticos – são aqueles que estão na chefia de cada um dos 03 (três) Poderes e Representa 
a vontade do Estado. Servidor Estatal – é todo aquele que atua no Estado, seja na Administração direta, seja na 
indireta, que sirva a/o: união, estado, município, Distrito Federal, empresa pública, sociedade de economia ou outros. 
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Concorrentes, clientes - Nome da pessoa, relação de parentesco, nome da entidade, indicação 

se concorrente/cliente, cargo ou posição exercidos, departamento e data de início e 

desligamento: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura: _____________________________________ 

Nome Completo: ________________________________ 

Data: ____ /____ /_____ 
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Anexo 3.3 – Questionário de Indicação de Candidatos 
 

Este formulário deve ser preenchido pelo colaborador que indica um candidato (no ponto 1) e 

por Recursos Humanos (ponto 2). 

 

1. A ser preenchido por quem indica o candidato para a Sistac 

Nome do colaborador que indica  

Cargo/Departamento  

Nome do candidato  

Cargo/Departamento a que se 
candidata 

 

1.1 Como tomou conhecimento  da competência do candidato para o cargo? 

 
 
 

1.2 Quem lhe recomendou fazer a indicação do candidato em causa e em que contexto? 
(Indique o nome, a entidade onde trabalha e o seu cargo) 

 
 
 

2. A Preencher por Recursos Humanos 

2.1 Havia outros candidatos para a este cargo, tendo todos seguido o mesmo processo de 
recrutamento?  

 
 
 

2.2 Quais as razões que levaram à escolha deste candidato em comparação com os demais? 

 
 
 

2.3 As qualificações do candidato correspondem às características da vaga publicada?  

 
 
 

2.4 A proposta de remuneração do candidato está de acordo com as remunerações dos seus 
pares na Sistac, ou no mercado (caso não tenha pares na Sistac)?  
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Termo de Certificação do Colaborador Solicitante e do Responsável de Recursos Humanos 

1. Declaro ter executado as diligências necessárias para a coleta de toda a informação 

solicitada por este documento e asseguro que estas são fidedignas e completas. 

2. Assumo o compromisso de informar o departamento de Compliance de qualquer 

alteração da informação prestada. 

_______ de ___________________ de ________ 

________________________________________ 

Nome do colaborador solicitante: 

 

_______ de ___________________ de ________ 

________________________________________ 

Nome do responsável de Recursos Humanos: 
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Anexo 4 – Formulário de Presentes e Hospitalidade 
 

Registro de Oferecimento          Registro de Recebimento          Aprovação prévia para oferecimento 

Presente ou Hospitalidade oferecido / 
Recebido 

Valor aproximado (R$) 

 
 

 

Nome do colaborador da Sistac Cargo 

 
 

 

Dados de pessoas a quem a Sistac deu/dará/recebeu o presente/hospitalidade.  

 
Nome:  
Entidade e Cargo: 
Data: 
Agente Governamental (S/N)1: 

 
1. Qual a Relação com Sistac? 

 
2. Preenche todos os requisitos do Manual de 

Compliance2? 
 

 
Nome:  
Entidade e Cargo: 
Data: 
Agente Governamental (S/N)1: 
 

 
1. Qual a Relação com Sistac? 
 

2. Preenche todos os requisitos do Manual de 
Compliance2? 

 

 
Nome:  
Entidade e Cargo: 
Data: 
Agente Governamental (S/N)1: 

 
1. Qual a Relação com Sistac? 
 

2. Preenche todos os requisitos do Manual de 
Compliance2? 
 

                                                           
1 Agentes Governamentais pessoas físicas que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestam serviços 
de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, e que estão ligadas, direta 
ou indiretamente, a uma Entidade Governamental. Este conceito inclui mas não é limitado a: (i) qualquer autoridade 
ou colaborador de um governo, de uma organização pública internacional, ou algum de seus departamentos, órgãos 
ou agências, como por exemplo um técnico do Ministério do Meio Ambiente ou um colaborador da Receita Federal; 
(ii) qualquer pessoa que atue na qualidade de colaborador de alto escalão, como por exemplo um Secretário de 
Estado; (iii) qualquer alto colaborador, autoridade ou representante de um partido político, como por exemplo um 
deputado e seus assessores; (iv) qualquer candidato a cargo público; (v) qualquer executivo, empregado ou agente 
de uma empresa estatal ou de economia mista, como por exemplo um colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou 
outro membro da família de uma Autoridade do Governo. 
2 Caso não preencha algum dos requisitos do Manual, solicitar aprovação de Compliance ou informar que foi 
recebido/concedido caso já não seja possível notificar previamente. 
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Continuação - dados de pessoas a quem a Sistac deu/dará/recebeu o presente/hospitalidade.  

 
Nome:  
Entidade e Cargo: 
Data: 
Agente Governamental (S/N)1: 

 
1. Qual a Relação com Sistac? 

 
2. Preenche todos os requisitos do Manual de 

Compliance2? 
 

 
Nome:  
Entidade e Cargo: 
Data: 
Agente Governamental (S/N)1: 
 

 
1. Qual a Relação com Sistac? 
 

2. Preenche todos os requisitos do Manual de 
Compliance2? 

 

 
Nome:  
Entidade e Cargo: 
Data: 
Agente Governamental (S/N)1: 

 
1. Qual a Relação com Sistac? 
 

2. Preenche todos os requisitos do Manual de 
Compliance2? 
 

 

 

_____________________________ 

Nome Colaborador Sistac: 

Cargo: 

 

_____________________________ 

Nome Responsável de Compliance: 

 

 

                                                           
1 Agentes Governamentais são as pessoas físicas que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestam 
serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, e que estão 
ligadas, direta ou indiretamente, a uma Entidade Governamental. Este é um conceito inclui mas não é limitado a: (i) 
qualquer autoridade ou colaborador de um governo, de uma organização pública internacional, ou algum de seus 
departamentos, órgãos ou agências, como por exemplo um técnico do Ministério do Ambiente ou um gerente das 
Nações Unidas ou um colaborador da Receita Federal; (ii) qualquer pessoa que atue na qualidade de colaborador de 
alto escalão, como por exemplo um Ministro; (iii) qualquer alto colaborador, autoridade ou empregado de um partido 
político, como por exemplo um deputado; (iv) qualquer candidato a cargo público; (v) qualquer executivo, empregado 
ou agente de uma empresa estatal, como por exemplo um colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou outro membro 
da família de uma Autoridade do Governo. 
2 Caso não preencha algum dos requisites do Manual, solicitar aprovação de Compliance ou informar que foi 
recebido/concedido caso já não seja possível notificar previamente. 



MANUAL DE COMPLIANCE 

 

 

Manual de Compliance  SISTAC 
Elaborado por: 

Enrico Fróes  

REVISÃO 00 
Revisado por: 

Marcelo Desterro 

DATA: FOLHA: Aprovado por: 

Felipe Gutterres 
07/10/2016 62 de 79 

 

Anexo 5 – Procedimento de Contribuições 
 

O solicitante da Sistac que pretenda efetuar uma contribuição de caridade em nome da Sistac 

deve seguir o procedimento de Due Diligence prévia de acordo com os seguintes passos: 

1. Preencher o Questionário De Due Diligence De Beneficiários De Contribuições (Anexo 

5.1), assinando a Declaração correspondente (Anexo 5.2); 

2. Solicitar à instituição beneficiária que preencha o Questionário Do Beneficiário De 

Contribuições (Anexo 5.2); 

3. Enviar os documentos preenchidos para Compliance para que seja aprovada a doação 

ou contribuição de caridade. 
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Anexo 5.1 – Questionário de Due Diligence de Beneficiários de Contribuições 
 

Este questionário deve ser respondido pelo colaborador da Sistac que solicite a aprovação de 

uma doação ou outra contribuição de caridade a Compliance. 

 

1. Qual a razão social da entidade beneficiária?  

 

 

 

 

2. Que a contribuição que se pretende conceder? 

 

 

 

 

3. Para que países será feita a contribuição social? 

 

 

 

 

4. Qual a razão para escolha desta entidade? Explique como conheceu a instituição e as 

razões que o levaram a escolhê-la. 

 

 

 

 

5. Essa instituição foi-lhe sugerida ou solicitada por alguém?  
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5.1 Em caso afirmativo: 

 

5.1.1 Identifique a pessoa e explique em que contexto foi feita a sugestão: 

 

 

 

 

5.1.2 Explique se existe relação dessa pessoa com a instituição beneficiária: 

 

 

 

 

5.1.3 Explique se existe relação entre essa pessoa e alguma Entidade 

Governamental1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Entidade Governamental: este conceito inclui: (i) qualquer departamento, agência ou repartição do governo 
legislativo, executivo, judiciário ou militar, incluindo, por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; (ii) 
empresas pertencentes ou controladas pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, 
Petrobras; (iii) organizações públicas internacionais, tais como Autoridades Marítimas e de Alfândega de outros 
países ou ainda órgãos de fomento e financiamento; (iv) outras Entidades Politicamente expostas, tais como 
Sindicatos. 
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6. A instituição beneficiária está de alguma forma ligada a Entidades Governamentais2 ou 

Agentes Governamentais3 ou seus familiares? Em caso afirmativo, explique de que 

forma, listando os nomes dos Agentes Governamentais, seus cargos e a relação com a 

entidade beneficiária (por exemplo, representante da entidade). 

 

 

 

 

7. A instituição beneficiária tem algum histórico de envolvimento com questões de 

suborno ou corrupção ou outras práticas em desacordo com os Valores da Sistac? Em 

caso afirmativo, explique a situação. 

 

 

 

 

8. A doação ou contribuição está em conformidade com as leis locais aplicáveis? 

 

 

 

 

9. A contribuição será feita através de um meio rastreável (transferência bancária)? 

 

 

 

                                                           
2 Entidade Governamental: este conceito inclui: (i) qualquer departamento, agência ou repartição do governo 
legislativo, executivo, judiciário ou militar, incluindo, por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; (ii) 
empresas pertencentes ou controladas pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, 
Petrobras; (iii) organizações públicas internacionais, tais como Autoridades Marítimas e de Alfândega de outros países 
ou ainda órgãos de fomento e financiamento; (iv) outras Entidades Politicamente expostas, tais como Sindicatos. 
3 Agente Governamental: pessoas físicas que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestam serviços 
de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, e que estão ligadas, direta 
ou indiretamente, a uma Entidade Governamental. Este conceito inclui mas não é limitado a: (i) qualquer autoridade 
ou colaborador de um governo, de uma organização pública internacional, ou algum de seus departamentos, órgãos 
ou agências, como por exemplo um técnico do Ministério do Meio Ambiente ou um colaborador da Receita Federal; 
(ii) qualquer pessoa que atue na qualidade de colaborador de alto escalão, como por exemplo um Secretário de 
Estado; (iii) qualquer alto colaborador, autoridade ou representante de um partido político, como por exemplo um 
deputado e seus assessores; (iv) qualquer candidato a cargo público; (v) qualquer executivo, empregado ou agente 
de uma empresa estatal ou de economia mista, como por exemplo um colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou 
outro membro da família de uma Autoridade do Governo. 
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10. A contribuição será utilizada apenas com intuito de caridade? 

 

 

 

 

11. Existe algum outro tipo de conflito de interesse relativo a esta doação? 

 

 

 

 

12. Existe outra informação que deva ser comunicada que possa ter relevância para 

decidir sobre a aprovação ou desaprovação da doação/contribuição por Compliance?  
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Anexo 5.2 – Declaração do Solicitante da Contribuição 
 

Eu, __________________________ (Nome), ____________________________ (Cargo na 

Sistac), portador do CPF número ______________________, declaro ter executado as 

diligências necessárias na medida do que é razoável para a coleta de toda a informação solicitada 

por este documento e que estas são fidedignas. Mais declaro que:  

 Assumo o compromisso de informar o Compliance Officer da Sistac de qualquer 

alteração da informação prestada. 

 Assegurarei que a doação ou contribuição será devidamente registrada internamente; 

 Verificarei, na medida das minhas possibilidades, se a doação foi utilizada de acordo 

com o propósito acordado. 

 

 

_____, de ___________ de ______ 

 

 

______________________________ 

Nome do Solicitante:  

 

 

______________________________ 

Nome do responsável de Compliance:  

Data:  
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Anexo 5.3 – Questionário do Beneficiário de Contribuições 
 

Este questionário deve ser respondido pela Instituição Beneficiária da Contribuição Social que a 

Sistac pretende apoiar. 

 

Razão Social da Entidade e CNPJ: 

 

 

 

 

Endereço e contatos (telefone, e-mail e website): 

 

 

 

 

Explique as principais Atividades da Instituição: 

 

 

 

 

A entidade beneficiária é uma Entidade Governamental1? Em caso afirmativo, explique de que 

forma. 

 

 

 

 

                                                           
1 Entidade Governamental: este conceito inclui: (i) qualquer departamento, agência ou repartição do governo 
legislativo, executivo, judiciário ou militar, incluindo, por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; (ii) 
empresas pertencentes ou controladas pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, 
Petrobras; (iii) organizações públicas internacionais, tais como Autoridades Marítimas e de Alfândega de outros países 

ou ainda órgãos de fomento e financiamento; (iv) outras Entidades Politicamente expostas, tais como Sindicatos. 
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Liste todos os integrantes, representantes ou proprietários da entidade que sejam Agentes 

Governamentais2 ou tenham familiares3 que o sejam. 

Nome do Agente 
Governamental 

Ligação com integrantes, 
representantes ou proprietários da 
entidade beneficiária  

Posição e funções em 
Entidades Governamentais 

   

   

   

   

 

A entidade tem parcerias com Entidades Governamentais? Em caso afirmativo, explique que 

parcerias e com quais Entidades Governamentais. 

 

 

 

 

A entidade ou seus representantes já foi acusado de estar envolvido em práticas corruptas ou 

outras práticas proibidas pela legislação anticorrupção ou criminal? 

 

 

 

 

A instituição beneficiária está registrada junto das entidades competentes? (Em caso afirmativo, 

juntar comprovante) 

 

 

                                                           
2 Agente Governamental: pessoas físicas que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestam serviços 
de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, e que estão ligadas, direta 
ou indiretamente, a uma Entidade Governamental. Este conceito inclui mas não é limitado a: (i) qualquer autoridade 
ou colaborador de um governo, de uma organização pública internacional, ou algum de seus departamentos, órgãos 
ou agências, como por exemplo um técnico do Ministério do Meio Ambiente ou um colaborador da Receita Federal; 
(ii) qualquer pessoa que atue na qualidade de colaborador de alto escalão, como por exemplo um Secretário de 
Estado; (iii) qualquer alto colaborador, autoridade ou representante de um partido político, como por exemplo um 
deputado e seus assessores; (iv) qualquer candidato a cargo público; (v) qualquer executivo, empregado ou agente 
de uma empresa estatal ou de economia mista, como por exemplo um colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou 
outro membro da família de uma Autoridade do Governo. 
3 Familiares: entende-se o parentesco até o terceiro grau, incluindo esposa ou companheiro, filhos ou enteados, 
netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, irmãos, sobrinhos e tios 
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CERTIFICAÇÃO 

 

Eu, __________________________________ (nome do representante) portador do CPF 

número ______________________devidamente autorizado para representar 

__________________________________________ (nome da entidade), declaro ter executado 

as diligências necessárias para a coleta de toda a informação solicitada por este documento e 

que estas são fidedignas. 

 

______, de _________________, de___________ 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante 
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Anexo 6 – Procedimento de Patrocínios 
 

O solicitante da Sistac que pretenda efetuar um patrocínio em nome da Sistac deve seguir o 

procedimento de Due Diligence prévia de acordo com os seguintes passos: 

1. Preencher o Questionário de Due Diligence de Patrocínios (Anexo 6.1), assinando a 

Declaração correspondente; 

2. Solicitar à instituição beneficiária que preencha o Questionário do Beneficiário de 

Patrocínios (Anexo 6.2); 

3. Enviar os documentos preenchidos para Compliance em caso de verificação de riscos, 

para que seja aprovado o patrocínio. 
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Anexo 6.1 – Questionário de Due Diligence de Patrocinados 
 

Este questionário deve ser respondido pelo colaborador da Sistac que solicite a aprovação de um 

patrocínio a Compliance. 

 

1. Qual a razão social da entidade beneficiária?  

 

 

 

 

2. A instituição beneficiária está registrada junto das entidades competentes? 

 

 

 

 

3. Qual a iniciativa que se pretende patrocinar? Explicar a iniciativa e indicar em que data 

e local/locais irá ocorrer. 

 

 

 

 

4. Que tipo de patrocínio que se pertence conceder? Indicar o valor ou tipo de benefício 

que será concedido pela Sistac. 

 

 

 

 

5. Qual será a contrapartida concedida à Sistac pelo patrocínio? 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE COMPLIANCE 

 

 

Manual de Compliance  SISTAC 
Elaborado por: 

Enrico Fróes  

REVISÃO 00 
Revisado por: 

Marcelo Desterro 

DATA: FOLHA: Aprovado por: 

Felipe Gutterres 
07/10/2016 73 de 79 

 

6. Qual a relação entre a entidade que solicitou o patrocínio e a Sistac? 

 

 

 

 

7. O patrocínio foi sugerido por alguém? 

 

 

 

 

7.1 Em caso afirmativo: 

 

7.1.1 Identifique a pessoa/entidade e explique em que contexto foi feita a 

sugestão. 

 

 

 

 

7.1.2 Explique qual a relação dessa pessoa/entidade com a entidade beneficiária. 
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7.1.3 Explique se existe relação entre essa pessoa/entidade e alguma Entidade 

Governamental1 ou Agente Governamental2 ou seus familiares 3 

 

 

 

 

 

8. A instituição beneficiária está de alguma forma ligada a Entidades Governamental1 ou 

Agente Governamental2 ou seus familiares3? Em caso afirmativo, explique de que 

forma, listando os nomes dos agentes governamentais, seus cargos e a relação com a 

entidade beneficiária (por exemplo, representante da entidade). 

 

 

 

 

9. A entidade beneficiária tem algum histórico de envolvimento com questões de suborno 

ou corrupção ou outras práticas em desacordo com os Valores da Sistac? Em caso 

afirmativo, explique a situação. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Entidade Governamental: este conceito inclui: (i) qualquer departamento, agência ou repartição do governo 
legislativo, executivo, judiciário ou militar, incluindo, por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; (ii) 
empresas pertencentes ou controladas pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, 
Petrobras; (iii) organizações públicas internacionais, tais como Autoridades Marítimas e de Alfândega de outros países 
ou ainda órgãos de fomento e financiamento; (iv) outras Entidades Politicamente expostas, tais como Sindicatos. 
2 Agente Governamental: pessoas físicas que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestam serviços 
de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, e que estão ligadas, direta 
ou indiretamente, a uma Entidade Governamental. Este conceito inclui mas não é limitado a: (i) qualquer autoridade 
ou colaborador de um governo, de uma organização pública internacional, ou algum de seus departamentos, órgãos 
ou agências, como por exemplo um técnico do Ministério do Meio Ambiente ou um colaborador da Receita Federal; 
(ii) qualquer pessoa que atue na qualidade de colaborador de alto escalão, como por exemplo um Secretário de 
Estado; (iii) qualquer alto colaborador, autoridade ou representante de um partido político, como por exemplo um 
deputado e seus assessores; (iv) qualquer candidato a cargo público; (v) qualquer executivo, empregado ou agente 
de uma empresa estatal ou de economia mista, como por exemplo um colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou 
outro membro da família de uma Autoridade do Governo. 
3 Familiares: Entende-se o parentesco até o terceiro grau, incluindo esposa ou companheiro, filhos ou enteados, 
netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, irmãos, sobrinhos e tios. 
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10. O patrocínio está em conformidade com as leis locais aplicáveis? 

 

 

 

 

11. O patrocínio será feito através de um meio rastreável (transferência bancária)? 

 

 

 

 

12. O patrocínio será utilizado com intuito de agradar alguma pessoa/entidade? 

 

 

 

 

13. Existe algum tipo de conflito de interesse relativo a este patrocínio? 

 

 

 

 

14. Existe alguma outra informação que deva ser comunicada que possa ter relevância para 

decidir sobre a aprovação ou desaprovação do patrocínio por Compliance?  
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DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE DO PATROCÍNIO 

Eu, __________________________ (Nome), ____________________________ (Cargo na 

Sistac), portador do CPF número ______________________, declaro ter executado as 

diligências necessárias na medida do que é razoável para a coleta de toda a informação solicitada 

por este documento e que estas são fidedignas. Mais declaro que:  

 Assumo o compromisso de informar o Compliance Officer da Sistac de qualquer 

alteração da informação prestada. 

 Assegurarei que o patrocínio será devidamente registrado internamente; 

 Verificarei se o patrocínio foi utilizado nos termos do acordado. 

 

_____, de ___________ de ______ 

 

______________________________ 

Nome do Solicitante: 

______________________________ 

Nome do responsável de Compliance:  
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Anexo 6.2 – Questionário do Patrocinado 
 

Este questionário deve ser respondido pela entidade Beneficiária de Patrocínio que a Sistac 

pretende apoiar. 

Razão Social da Entidade e CNPJ: 

_____________________________________________________________________________ 

Endereço e contatos (telefone, e-mail e website): 

_____________________________________________________________________________ 

Explique as principais atividades da instituição: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

A entidade beneficiária é uma Entidade Governamental23? Em caso afirmativo, explique de que 

forma. 

_____________________________________________________________________________ 

Liste todos os integrantes, representantes ou proprietários da entidade que sejam Agentes 

Governamentais24 ou tenham familiares25 que o sejam. 

 

 

                                                           
23 Entidade Governamental: este conceito inclui: (i) qualquer departamento, agência ou repartição do governo 
legislativo, executivo, judiciário ou militar, incluindo, por exemplo, IBAMA, INEA, Marinha, Tribunal do Trabalho; (ii) 
empresas pertencentes ou controladas pelo governo, incluindo, por exemplo, BNDES, Caixa Econômica Federal, 
Petrobras; (iii) organizações públicas internacionais, tais como Autoridades Marítimas e de Alfândega de outros países 

ou ainda órgãos de fomento e financiamento; (iv) outras Entidades Politicamente expostas, tais como Sindicatos. 
24 Agente Governamental: pessoas físicas que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, prestam serviços 
de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, e que estão ligadas, direta 
ou indiretamente, a uma Entidade Governamental. Este conceito inclui mas não é limitado a: (i) qualquer autoridade 
ou colaborador de um governo, de uma organização pública internacional, ou algum de seus departamentos, órgãos 
ou agências, como por exemplo um técnico do Ministério do Meio Ambiente ou um colaborador da Receita Federal; 
(ii) qualquer pessoa que atue na qualidade de colaborador de alto escalão, como por exemplo um Secretário de 
Estado; (iii) qualquer alto colaborador, autoridade ou representante de um partido político, como por exemplo um 
deputado e seus assessores; (iv) qualquer candidato a cargo público; (v) qualquer executivo, empregado ou agente 
de uma empresa estatal ou de economia mista, como por exemplo um colaborador da Petrobras; e (vi) cônjuge ou 
outro membro da família de uma Autoridade do Governo. 
25 Familiares: entende-se o parentesco até o terceiro grau, incluindo esposa ou companheiro, filhos ou enteados, 
netos, bisnetos, pais, avós, bisavós, irmãos, sobrinhos e tios. 
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Nome do Agente 
Governamental 

Ligação com integrantes, 
representantes ou proprietários da 
entidade beneficiária  

Posição e funções em 
Entidades Governamentais 

   

   

   

   

 

A entidade tem parcerias com Entidades Governamentais? Em caso afirmativo, explique que 

parcerias e com quais Entidades Governamentais. 

_____________________________________________________________________________ 

 

A entidade ou seus representantes já foi/foram acusado(s) de estar envolvido em práticas 

corruptas ou outras práticas proibidas pela legislação anticorrupção ou criminal? 

_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAÇÃO 

 

Eu, __________________________________ (nome do representante) portador do CPF 

número ______________________devidamente autorizado para representar 

__________________________________________ (nome da entidade), declaro ter executado 

as diligências necessárias para a coleta de toda a informação solicitada por este documento e 

que estas são fidedignas. 

 

______, de _________________, de ___________ 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante 
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Anexo 7 - Termo de Responsabilidade e Compromisso de Adesão ao Manual de 

Compliance da Sistac – Sistemas de Acesso S.A. 
 

Termo de Responsabilidade e compromisso de adesão ao Manual de Compliance da Sistac – 

Sistemas de Acesso S.A.  

 

Eu, ............................................................................................................................. 

registro profissional nº. ...................., integrante do corpo de funcionários da Sistac – 

Sistemas de Acesso S.A., declaro: 

 

a) ter recebido, neste ato, cópias do Manual de Compliance da Sistac; 

b) ter conhecimento dos teores do referido Manual e estar de acordo com suas 

disposições, que li e entendi, comprometendo-me a cumpri-las fielmente durante 

toda a vigência de meu contrato; e 

c) ter conhecimento que o não cumprimento deste Manual profissional pode levar a 

sanções, podendo, inclusive, acarretar desligamento do quadro de funcionários da 

empresa, sem exclusão de eventual responsabilização civil e criminal. 

 

................................................., .......... de ............................................ de 2............. 

 

.......................................................................................... 

Assinatura do funcionário 

 


