
ÉTICA EMPRESARIAL E 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL

Sessão de treinamento



ANTITRUSTE
Em relação aos produtos e serviços de sua empresa e/ou seus concorrentes, é proibido:

• Discutir preços atuais, futuros ou condições de fornecimento.
• Discutir qualquer aumento ou diminuição no preço ou alteração das condições de fornecimento.
• Discutir os procedimentos de precificação.
• Discutir a padronização ou estabilização de preços ou condições de fornecimento.
• Discutir demandas atuais ou futuras.
• Perguntar por que lances anteriores foram tão baixos ou descrever a base de lances anteriores.
• Discutir níveis de lucro.
• Discutir o controle de vendas ou a alocação de mercados para qualquer produto.
• Discutir designs futuros ou estratégias de marketing.
• Discutir termos de crédito.
• Discutir a proibição ou restrição de publicidade legítima pelos concorrentes.
• Discutir a alocação de clientes.
• Discutir volumes.
• Discutir quaisquer outros assuntos susceptíveis a restrição da concorrência.

Em relação à forma como sua empresa e/ou seus concorrentes selecionam fornecedores, é 
explicitamente proibido:

• Divulgar ou discutir a identidade dodes fornecedores se essa identidade for informação delicada.
• Discutir qualquer boicote de uma empresa por causa de suas práticas de preço ou distribuição.
• Discutir estratégias ou planos para premiar ou remover negócios negócios de uma empresa.
• Discutir preços, margens, condições de pagamento, volumes, mercados, clientes ou estratégias de 

marketing de fornecedores com concorrentes.

Em relação aos segredos comerciais de sua empresa e / ou concorrentes, é proibido:

• Discutir segredos comerciais ou informações confidenciais de sua empresa ou de qualquer outro 
membro



REGRAS DA CASA DE CHATHAM

• Participantes do treinamento podem discutir os 
detalhes da discussão no “mundo exterior”, mas não
podem discutir quem participou ou identificar o que 
um indivíduo específico disse

• Fornece anonimato aos palestrantes e incentiva o 
compartilhamento de informações;

• Usado em todo o mundo;

• Permite que as pessoas falem como indivíduos e 
expressem visões que podem não ser as de suas 
organizações;

• Incentiva a discussão livre

Por favor tenha em mente que:



CRONOGRAMA: ÉTICA EMPRESARIAL E 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL

Trabalhando & aprendendo em equipe

10:15 – 10:45 Introdução à sessão de treinamento

10:45 – 12:15 Plano de melhoria: identificando principais desafios locais

12:15 – 12:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações

12:45 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações (cont.)

15:45 – 16:00 Intervalo para café

16:00 – 17:00 Plano de melhoria: orçamento, responsabilidades e prazos

Participantes se juntam novamente

17:00 – 17:30 Encerramento



INTRODUÇÃO

Expectativas para a indústria: Princípios de Conduta



OS PRINCÍPIOS DE CONDUTA

Espera-se que as empresas 

mantenham os mais altos padrões 

de integridade e operem de maneira 

honesta e equitativa em toda a 

cadeia de suprimentos, de acordo 

com as leis locais.

Ética empresarial



O GUIA PRÁTICO

Ética empresarial - uma abordagem compreensiva inclui, mas não se limita a: 

Proteção de dados pessoais e identidade, não retaliação

Fornecimento responsável de materiais

Anticorrupção, responsabilidade financeira / registros precisos, 

divulgação de informações

Falsificação de peças, propriedade intelectual

Concorrência desleal/antitruste, conflitos de interesse, controles

de exportação e sanções econômicas



EXERCÍCIO DE VOTAÇÃO

Sobre qual tópico dos Princípios de Conduta / Guia 

Prático você gostaria de receber mais informações?

Acesse www.menti.com e use o código 94 75 88

Pegue seu telefone Acesse www.menti.com
Digite o código
94 75 88 e vote!



EXEMPLO: ANTI-CORRUPÇÃO

O que é corrupção?

Corrupção é crime!

A corrupção é definida como o abuso do 

poder concedido para ganho pessoal

A corrupção não se refere apenas a 

funcionários públicos, mas também a dar e 

receber propinas na prática comercial

Corrupção é ilegal no mundo todo



EXEMPLO: ANTI-CORRUPÇÃO

Conduzir negócios em alguns países pode aumentar os 
riscos de não conformidade

1. Fonte: Corruption Perception Index 2018

• Mais de 2/3 dos países pontuaram abaixo de 50 no IPC1 de 2018

• Particularmente, os mercados em crescimento mostram pontuações abaixo da média

• Esse fato revela o fracasso contínuo da maioria dos países em controlar significativamente 
a corrupção

Negócios ao redor do mundo – risco de corrupção por país1



Algumas dessas formas são:

Corrupção pode aparecer de diferentes formas

CONVITES PARA 

REFEIÇÕES E 

EVENTOS 

EMPRESARIAIS

CONFLITOS DE 

INTERESSE

VALES & 
ENTRETENIMENTO

SUBORNO / 

PROPINA

FACILITAÇÃO DE 

PAGAMENTO

TAXA DE 

SUCESSO

…DENTRE 

OUTROS

EXEMPLO: ANTI-CORRUPÇÃO



Como posso estabelecer estruturas de conformidade apropriadas e 
baseadas em riscos?

Embora os seguintes elementos possam ser considerados para o desenho de estruturas de 
conformidade próprias,

• o design e o conteúdo específicos dos elementos de conformidade e
• seu significado individual dentro das estruturas de Compliance

é determinado e implementado pela gerência operacional da empresa sob sua própria 
responsabilidade e com base em sua análise de risco individual.

Im
p

le
m

e
n

ta
çã

o

Organization de compliance
Avaliação de riscos de compliance/ Monitoramento
contínuo
Código de Conduta
Due Diligence de compliance junto a parceiros
comerciais
Canal de denúncias, investigação e métodos de 
sanção
Visão geral do comitê executivo sobre assuntos
de riscos e compliance

6

5

4

3

2

1
Riscos de 

conformidade

Objetivos

do SGC

Organização

de

Compliance

Programa

Compliance
Treinamento

e Comunicação

A good compliance management system is key in curbing corruption!

Sistema de Gestão de Compliance



Como posso estabelecer uma política/código de conduta?

Sistema de Gestão de Compliance

Preparação Execução

• Considerar 

missão, valores, 

visão da 

empresa

• Definir o local e 

a função da 

política

• Preparar 

benchmarks

• Pesquisar 

normas e 

legislação

• Consultar internamente os 

departamentos relevantes, 

por ex., RH, GRC, em certos 

casos, talvez o CEO

• Entrar em contato com o 

Departamento de 

Comunicação para discutir o 

layout da política e a 

estratégia de divulgação

• Escalar o documento e as 

ideias para os fóruns de 

tomada de decisão 

necessários

Política/Código

Aprovação da criação

da política / código

Aprovação da

política / código

• Com a aprovação 

do Conselho, criar a 

política/código final

• Iniciar a divulgação 

dentro da empresa. 

Treinamentos e e-

learnings são 

formas comuns de 

implementar tais 

instrumentos. Não 

esquecer 

treinamentos de 

reciclagem.



Situação:
• Compromisso com negócios éticos em todo o mundo.
• É necessário estabelecer diretrizes a serem seguidas por todas as 

instruções e procedimentos internos.

Solution:
• Desenvolvido pelo Compliance Management.
• Princípios de conduta que incluem conformidade com leis e 

regulamentos, relações governamentais, atribuições dos gerentes, 
doações e responsabilidade social.

• Implementação de canais de comunicação, garantindo 
anonimidade.

• Instruções para evitar conflitos de interesses e fraudes na cadeia 
de suprimentos - produtos e serviços.

• Privacidade de dados e propriedade intelectual de terceiros 
respeitadas

• Revisão externa do sistema de gestão da ética em 2016.

Resultados: 
• Conversas abertas sobre riscos e a conduta nos negócios.
• Treinamentos periódicos que abrangem os tópicos do Código:

• Em 2017, 261.057 pessoas participaram dos treinamentos.
• Aplicado aos fornecedores:

• Ferramentas de TI implementadas para avaliar se os 
parceiros de negócios seguem as diretrizes de conformidade.

Código de conduta: BOSCH
Como posso estabelecer uma política/código de conduta?



Situação:
• A conduta comercial antiética é um risco de reputação e 

operação para o Grupo PGE
• Ações proativas necessárias para minimizar os riscos 

relacionados à corrupção e aos direitos humanos

Solução:
• Este código de ética é uma coleção de valores e 

princípios do Grupo PGE.
• O Código define os valores e padrões éticos 

fundamentais do Grupo PGE que são esperados dos 
funcionários, incluindo a gerência.

• Todos os funcionários do Grupo PGE devem conhecer 
o Código e respeitar os valores e princípios nele 
mencionados.

• O Código de Ética do Grupo PGE rege a maneira pela 
qual as violações e a não observância desses valores e 
princípios vinculativos devem ser relatadas.

Resultados: 
• Código de conduta claro e fácil de usar publicado em 

2016
• Boa consciência ética em nível executivo e em níveis 

mais táticos e operacionais

Código de conduta: Grupo PGE
Como posso estabelecer uma política/código de conduta?



Contratos

• Garantias

• Indenização

• Mitigação de riscos

• Direitos de rescisão

• Direitos de auditoria

• Deveres de 

transparência da 

informação

Treinamentos

• Treinamentos

• Melhor prática

• Oficinas

Audit

• Auditorias baseadas

em risco e ad-hoc

• Avaliações de risco

regulares

• Mitigação e follow-

ups

• Apoio externo

• Certificação

Gestão de Parceiros Comerciais

Due diligence

• Avaliação de risco

• Processo de integração

• Verificação em 

segundo plano

• Due diligence

• Processo de renovação

• Monitoramento de 

riscos

Recomenda-se a implementação dos quatro pilares a seguir:

Como posso estabelecer meu próprio método de gestão de parceiros 
comerciais para garantir situações de conformidade?

Sistema de Gestão de Compliance



Checklist

Treinar funcionários sobre anticorrupção, lavagem de 

dinheiro, proteção de dados, lei antitruste etc.

Nomear uma pessoa responsável pelas obrigações de 

conformidade

Documentar a conformidade com as leis e estatutos em 

transações

Estabelecer um sistema eficaz de denúncia de 

irregularidades

Desenvolver um código de ética, incluindo anticorrupção

Sistema de Gestão de Compliance



OS PRINCÍPIOS DE CONDUTA

Direitos Humanos e condições de trabalho

As empresas devem respeitar os 

direitos humanos dos 

trabalhadores e tratar todas as 

pessoas com dignidade, 

conforme reconhecido pela

comunidade internacional.



O GUIA PRÁTICO
Direito humanos e condições de trabalho - uma abordagem compreensiva 
inclui, mas não se limita a:

Liberdade de associação

Trabalho infantil e jovens aprendizees, trabalho forçado

Salários e benefícios, jornada de trabalho

Saúde e segurança

Assédio, não discriminação



EXERCÍCIO DE VOTAÇÃO

Sobre qual tópico dos Princípios de Conduta / Guia 

Prático você gostaria de receber mais informações?

Acesse www.menti.com e use o código 94 75 88

Pegue seu telefone Acesse www.menti.com
Digite o código
94 75 88 e vote!



CRONOGRAMA: ÉTICA EMPRESARIAL E 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL
Trabalhando & aprendendo em equipe

10:15 – 10:45 Introdução à sessão de treinamento

10:45 – 12:15 Plano de melhoria: identificando principais desafios locais

12:15 – 12:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações

12:45 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações (cont.)

15:45 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:00 Plano de melhoria: orçamento, responsabilidades e prazos

Participantes se juntam novamente

17:00 – 17:30 Encerramento



EXERCÍCIO:
PLANO DE MELHORIA

Identificando os principais desafios
locais



O PLANO DE MELHORIA

Como fazer um plano de melhoria

• Comunicar

regularmente o 

status do plano de 

melhoria para os

stakeholders chaves

• Alocar orçamento 

realista

• Definir cronograma 

balanceado

• Designar 

responsabilidades

• Análise de causas-

raízes

• Identificar e alinhar 

ações corretivas e 
preventivas viáveis

• Estabelecer

estratégia para 

avaliar os

avanços Monito-
rar

Identi-
ficar

Agir
Comu-
nicar



EXERCÍCIO EM GRUPO – 1h30 

PRINCIPAIS DESAFIOS

(SELECIONE 3)

CAUSAS-RAÍZES

(SELECIONE 3 POR 

DESAFIO)

AÇÕES CORRETIVAS E 

PREVENTIVAS 

PLANEJADAS 

(SELECIONE 2 POR 

CAUSA-RAIZ)

ORÇA-

MENTO

RESPONSÁ-

VEL

CRONOGRA

MA

Sua tarefa em grupo para o dia



EXERCÍCIO EM GRUPO – 1h30 

40 min de Brainstorming

• Cada mesa reflete sobre:
- Quais são os maiores desafios e problemas que você 

enfrenta/enfrentou em relação ao meio ambiente, saúde e 
segurança? 

- Onde você precisa de ajuda?

• Cada mesa cria a lista dos 3 principais desafios que deseja 
abordar no plano de melhoria

50 min Discussão e análise em grupo

• Cada mesa apresenta os 3 principais desafios

• Facilitador apresenta análise de dados sobre os maiores 
desafios

• Comparação / discussão

Formato



O QUE OS DADOS DIZEM

Os maiores problemas locais em sustentabilidade, com 

efeito direto e de curto prazo são:

Condições de trabalho na cadeia de valor:

- Extensão da jornada de trabalho: 

- 6.2% dos trabalhadores informaram fazer uma jornada de trabalho

maior que o acordado

- 27,8% das pessoas com jornada superior a 

44 horas/semana em SP

- Informalidade (não compliance) em fornecedores: 

Emprego com e sem carteira assinada no setor privado
Intensidade da ocorrência de 

trabalho escravo no Brasil

Fonte: IBGE Fonte: https://smartlabbr.org/



O QUE OS DADOS DIZEM

Baixa diversidade no ambiente de trabalho:

- Pouca transparência na divulgaçao das informações socioambientais

dificulta avaliações mais precias, porém é plausível supor que a indústria

automobilística segue a tendência brasileira

Diferenças de Remuneração pela Perspectiva Interseccional (Sexo e 

Raça/Cor) no setor formal

Fonte: Uniethos

Relação Anual de Informações Sociais 

Ocupação de grupos minoritários no 

setor industrial brasileiro

Diferença relativa de rendimentos 

mensais da população ocupada entre 

diferentes grupos de sexo e raça/cor,

Os maiores problemas locais em sustentabilidade a longo 
prazo são:



O QUE OS DADOS DIZEM
Os maiores problemas locais em sustentabilidade a longo 
prazo são:

Combate à corrupção:

- Custo anual da corrupção no Brasil pode girar em torno de R$ 41,5 bilhões a 

R$ 69,1 bilhões por ano (1,38% a 2,3% do PIB)

- R$ 1 desviado por corrupção = R$ 3 em danos econômicos e sociais

- Problemas como fraude, propina e concorrência desleal colocam o Brasil no 

ranking dos países mais corruptos do mundo:

- 105º em um estudo da Transparência Internacional

Fonte: G1 | IPC | Transparência Internacional

Revista Exame | FIESP

Ìndice de Percepção da Corrupção – Desempenho do Brasil



O QUE OS DADOS DIZEM
Os maiores problemas locais em sustentabilidade a longo 
prazo são:

Fonte: Estado de Minas | EY



DISCUSSÃO EM GRUPO

• Qual é a sua opinião quando você compara os resultados 
de sua discussão anterior e os dados que coletamos antes 
deste treinamento?

• Qual é ou qual deveria ser sua lista final dos 3 principais 
problemas e não conformidades?

Teoria vs. realidade



CRONOGRAMA: ÉTICA EMPRESARIAL E 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL

10:15 – 10:45 Introdução à sessão de treinamento

10:45 – 12:15 Plano de melhoria: identificando principais desafios locais

12:15 – 12:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações

12:45 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações (cont.)

15:45 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:00 Plano de melhoria: orçamento, responsabilidades e prazos

Participantes se juntam novamente

17:00 – 17:30 Encerramento

Trabalhando & aprendendo em equipe



EXERCÍCIO:
PLANO DE MELHORIA

Causas-raízes e ações



Causas-raízes são

• as razões fundamentais de problemas recorrentes ou 
falhas de um processo.

• Depois de resolvidos, problemas semelhantes não 
ocorrerão novamente.

ANÁLISE DE CAUSAS-RAÍZES

Os sintomas dos problemas 

estão acima do solo e são 

óbvios

As causas dos problemas 

estão abaixo do solo e são 

obscuras



MÉTODO: 
ANÁLISE DE CAUSAS-RAÍZES

5 Porquês Método espinha de peixe Diagrama de afinidade



ANÁLISE DE CAUSAS-RAÍZES

5 Porquês

Estudo de caso: Os trabalhadores não usam equipamentos de proteção individual

• Q1: Por que os trabalhadores estão insatisfeitos?
→ Por que suas preocupações não são ouvidas e tratadas pela gerência, por 
exemplo, pressão não oficial para fazer horas extras não remuneradas.

• Q2: Por que as preocupações não são ouvidas e tratadas pela 
gerência?
→ Por que a comunicação entre trabalhadores e gerência é geralmente menos 
direta, e levantar essas preocupações para a gerência não faz parte da cultura. 

• Q3: Por que a cultura corporativa local não está mudando?
→ Por que não há programas e metas para promover essa mudança cultural.

• Q4: Por que programas e metas não foram definidos?
→ Por que a satisfação e a comunicação com o trabalhador não são definidas 
como indicadores-chaves de desempenho e, portanto, não são priorizadas

• Q5: Por que a gerência superior não está definindo esses KPIs?
→ Porque eles não tinham conhecimento do problema antes da pesquisa de 
satisfação que revela que esse canal está falhando.



Método espinha de peixe

Canal de 

comunicação
Pessoas

Treinamentos
Revisão e melhorias

Políticas de 

treinamentos

Auditoria interna

Políticas e 

procedimentos

Caixas de 

sugestão

Dever de comunicação da 

gerência

Atenção e qualidade dos 

funcionárrios

Pouca reclamação e

Comunicação

Atenção da gerência

Facilitadores

Implementação

Communication 

Capability of 

Workers 

Representatives

Representantes

de funcionáios

Dias “abertos”

Quadros de 

aviso

Entrevistas de 

saída

Comunicação

gerência-

funcionários

Orçamento para 

treinamentos
Registros

dos 

treinamentos

Rastreabilid

ade dos 

resultados
Revisando e atualizando o 

sistema

Papéis e deveres

Registros de 

implementação

Deveres e papéis

ANÁLISE DE CAUSAS-RAÍZES



ANÁLISE DE CAUSAS-RAÍZES

Diagramas de afininidades: Classificação das causas-raízes

… Gerar, organizar e consolidar informações

Falta de atenção
Falta de 

compromisso da 

gerência

Falta de 

procedimentos ou

polícia

Causas externas Custos

Falta de 

comunicação interna 

e integração de 

trabalhadores



AÇÕES PLANEJADAS

Ações corretivas e preventivas

Ações corretivas Ações preventivas

• Correção imediata para 

remover / resolver os não 

conformidades

• Resolver problema de causa-raiz

• Garantir que o problema não ocorra 

novamente

• Implementação a longo prazo

• Focado em sistemas de 

gerenciamento

Curto prazo Longo prazo



ALMOÇO

12:45 – 14:00



CRONOGRAMA: ÉTICA EMPRESARIAL E 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL

10:15 – 10:45 Introdução à sessão de treinamento

10:45 – 12:15 Plano de melhoria: identificando principais desafios locais

12:15 – 12:45 Plano de melhoria: identificando as causas-raízes e ações

12:45 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações (cont.)

15:45 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:00 Plano de melhoria: orçamento, responsabilidades e prazos

Participantes se juntam novamente

17:00 – 17:30 Encerramento

Trabalhando & aprendendo em equipe



Causas-raízes e ações
(continuação)

EXERCÍCIO:
PLANO DE MELHORIA



LEMBRETE

• Os 3 principais desafios, problemas e não conformidades

• Onde você precisa de ajuda

• Metodologia de análise de causa-raiz

Conclusão da sessão da manhã



EXERCÍCIO EM GRUPO – 1h45

Plano de melhoria: coluna 2 + 3

PRINCIPAIS DESAFIOS

(SELECIONE 3)

CAUSAS-RAÍZES

(SELECIONE 3 POR 

DESAFIO)

AÇÕES CORRETIVAS E 

PREVENTIVAS 

PLANEJADAS 

(SELECIONE 2 POR 

CAUSA-RAIZ)

ORÇA-

MENTO

RESPONSÁ-

VEL

CRONOGRA

MA



EXERCÍCIO EM GRUPO – 1h45

45 min Sessão de Brainstorming

• Cada mesa reflete sobre:
- causas e ações/medidas para cada desafio

- Os participantes compartilham experiências práticas sobre como lidar 
com questões, o que funciona, o que não funciona etc

• Cada mesa cria uma lista com as 3 principais causas-raízes 
de cada desafio

• Cada mesa identifica duas ações por causa raiz

60 min Discussão em grupo

• Cada mesa apresenta suas causas e desafios

• O facilitador apresenta as melhores práticas, estudos de caso 
e lista de verificação de soluções para enfrentar os desafios

• Comparação / discussão

Formato



Estudos de caso



Estudo de caso 1: Os trabalhadores não 
recebem horas extras

Problema:

Durante uma auditoria, o auditor detectou que alguns dos trabalhadores estavam 
trabalhando muitas horas extras que não eram pagas de acordo com as leis 
aplicáveis.

A empresa possui uma nova equipe de recursos humanos e também novos 
gerentes de produção. Como eles não estabeleceram um sistema de 
treinamento adequado, os novos funcionários e gerentes não estão cientes da 
importância de cumprir as regulamentações do horário de trabalho.

Análise de causa-raiz:

• Gerentes e trabalhadores desconhecem as leis e diretrizes aplicáveis sobre 
direitos humanos e condições de trabalho.

• Não existe um sistema de controle de tempo; portanto, não está claro por 
quanto tempo extra os trabalhadores trabalham.

. 

Foco: Jornada de trabalho, salários e benefícios



Análise de causa-raiz:

• Não há designação oficial da pessoa responsável pela responsabilidade 

social corporativa / RH que gerencie os problemas das condições de 

trabalho e dos direitos humanos.

• Falta de políticas de treinamento e procedimentos formalizados sobre 

ética nos negócios e sustentabilidade social.

Ações corretivas:

• Compensar os trabalhadores por horas extras de acordo com a lei.

• Interromper imediatamente qualquer prática de horas extras que viole a 
legislação local.

• Estabelecer dias obrigatórios de descanso.

Estudo de caso 1: Os trabalhadores não 
recebem horas extras

Foco: Jornada de trabalho, salários e benefícios



Ações preventivas:

• Estabelecer um sistema para monitorar o horário de trabalho.

• Atualizar as regras de horas extras e desenvolver uma política de direitos 

humanos.

• Atribuir a responsabilidade pelos direitos humanos e condições de 

trabalho à pessoa responsável por RSC / RH.

• O chefe de RSC / RH deve monitorar regularmente a implementação de 

ações de direitos humanos e condições de trabalho.

• A administração deve revisar os procedimentos e o desempenho da ética e 

da sustentabilidade social.

Estudo de caso 1: Os trabalhadores não 
recebem horas extras

Foco: Jornada de trabalho, salários e benefícios



Resultados:

• Todos os funcionários da fábrica foram treinados.

• 97% dos funcionários passaram no exame de treinamento na primeira 
tentativa.

• Nenhum incidente adicional relacionado a esse problema foi detectado nas 
auditorias de acompanhamento (follow ups).

Lições aprendidas:

• As questões regulatórias do trabalho devem ser revisadas e atualizadas 
periodicamente por uma pessoa responsável pela conformidade.

• A supervisão de um órgão administrativa é necessária para monitorar esse 
tipo de problema.

Estudo de caso 1: Os trabalhadores não 
recebem horas extras

Foco: Jornada de trabalho, salários e benefícios



Estudo de caso 2: 99Jobs

Problema: Pequena representação de negros nos programas de estágio das 
empresas.

Análise de causa-raiz:
• A sociedade brasileira ainda é muito desigual quando se trata de questões de 

etinicidade: os negros representam 54% da população do país, mas:

• Apenas 6,3% dos cargos de gerência e 4,7% da equipe executiva são 
ocupados por negros.

• As mulheres negras ocupam apenas 1,6% dos cargos de gerência e 0,4% da 
diretoria (Instituto Ethos).

• Para posições iniciais, a situação não é muito diferente:

• A porcentagem de estudantes negros nas universidades saltou de 5,5% para 
12,8% entre 2005 e 2015.

• No entanto, esse crescimento positivo não é o mesmo na análise das ofertas 
de emprego no mercado formal de trabalho (IBGE)

. 

Foco: Diversidade no ambiente de trabalho



Ações corretivas:

Um novo programa de rotação de empresas (Melhor Estágio do Mundo) foi 

desenvolvido e implementado em parceria com diferentes empresas do país, 

com foco na inclusão de para estudantes negros.

Ações preventivas:

• Manter um comitê de negros para monitorar o projeto.

• Manter um programa de comunicação para publicar a iniciativa no grupo-alvo.

• Avaliar o desempenho dos novos estagiários no local de trabalho.

• Procurar novas maneiras de implementar o projeto na empresa.

. 

Estudo de caso 2: 99Jobs
Foco: Diversidade no ambiente de trabalho



Resultados:

• Quatro grandes empresas de diferentes setores aderiram ao projeto:

• Suzano, Santander, Magalu, Natura

• Estudantes negros selecionados para o projeto apresentaram 

bom desempenho e provavelmente serão contratados após o 

término do estágio (2019).

Lições aprendidas:

• Políticas afirmativas não são a melhor solução, mas às vezes é preciso criar 

oportunidades para aumentar a representação de grupos minoritários sociais 

no local de trabalho.

Estudo de caso 2: 99Jobs
Foco: Diversidade no ambiente de trabalho



Check-list de soluções



Ética empresarial: soluções para 
atender expectativas

✓Realizar due dilligence para entender a fonte das matérias-primas, não 
fornecer, conscientemente, produtos que contenham matérias-primas 
que contribuam para violações dos direitos humanos e de ética.

✓Usar fundições e refinarias certificadas sem conflito para a aquisição de 
estanho, tungstênio, tântalo e ouro (fontes responsável de minerais)

✓Desenvolver políticas e procedimentos para proibir explicitamente 
práticas de corrupção

✓Treinar funcionários para identificar sinais de alerta e criar controles para 
reduzir a probabilidade de corrupção conflitos de interesses

✓Registrar, de maneira precisa, as transações financeiras 

✓Cumprir as leis de privacidade de dados pessoais (consumidores e 
funcionários)

✓Abster-se de qualquer tipo de prática comercial anticompetitiva, incluindo 
acordos com cartéis e abuso de dependência econômica



Direitos humanos & condições de trabalho: 
soluções para atender expectativas

✓Usar sistemas de verificação de idade, exigir documentos adequadas 
para contratação

✓Observar restrições especiais quando jovens aprendizes estiverem 
empregados: por ex. não permitir que realizem trabalho perigoso ou 
noturno

Trabalho infantil e jovens aprendizes

Trabalho forçado

✓Não há restrições para os trabalhadores rescindirem voluntariamente 
seu emprego, como períodos de aviso prévio excessivos

✓Seguranças não devem intimidar ou restringir a circulação de 
trabalhadores

✓Horas extras devem ser estritamente voluntárias

✓Empregadores não devem reter documentos pessoais originais dos 
trabalhadores (incluindo de imigrantes) ou exigir “caução”.



✓Pagar salários acordados contratualmente, sem vouchers ou 
mercadorias, no tempo devido.

✓Não reduzir os salários por razões disciplinares

✓Garantir que trabalhadores terceirizados recebam salários e benefícios 
legalmente exigidos

✓Garantir que sejam fornecidos benefícios de maternidade adequados

Salários e benefícios

Jornada de trabalho

✓Usar um sistema de controle de tempo e garantir dias de folga

✓Cumprir as leis aplicáveis sobre compensação de horas extras

✓Garantir que todas as horas extras sejam voluntárias

Direitos humanos & condições de trabalho: 
soluções para atender expectativas



✓Estabelecer métodos para comunicar preocupações: direta e 
anonimamente (por exemplo, caixas de sugestões)

✓Cascatear a comunicação

✓Promover comitês de saúde e segurança eleitos independentemente

✓Certificar-se de que os funcionários recebam cópias de acordos de 
negociação coletiva assinadas

Liberdade de associação

Assédio e não discriminação

✓Proibir testes de gravidez

✓Prestar atenção a atividades específicas em que a discriminação precisa 
ser proibida: contratação, salário, progressão, disciplina, rescisão

✓Manter políticas específicas que proíbam assédio moral 
e sexual

Direitos humanos & condições de trabalho: 
soluções para atender expectativas



✓Estabelecer canais de comunicação bidirecionais entre a gerência e os 
funcionários para identificar riscos, pontos de atenção e insatisfações

✓Algumas soluções possíveis:

✓ Pesquisa de satisfação dos funcionários

✓ Coletar internamente ideias/inovação

✓ Além da representação formal dos funcionários, criar uma rede de representantes que 
possam ajudar a resolver problemas específicos, informar e motivar a trabalhadores

✓ Criar oportunidades nas quais os funcionários possam conhecer a gerência para 
discutir seus problemas

✓ Mostrar exemplo: gerência também deve cumprir regras

Gerais

Direitos humanos & condições de trabalho: 
soluções para atender expectativas



DISCUSSÃO EM GRUPO

Completem sua lista de ações: Quais novas ações vocês 
podem adicionar a sua lista?

Ação corretiva Ação preventiva

Curto prazo Longo prazo

• Correção imediata para 

remover / resolver os não 

conformidades

• Resolver problema de causa-raiz

• Garantir que o problema não ocorra 

novamente

• Implementação a longo prazo

• Focado em sistemas de 

gerenciamento



Coffee 
break

15 min



CRONOGRAMA: ÉTICA EMPRESARIAL E 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL
Trabalhando & aprendendo em equipe

10:15 – 10:45 Introdução à sessão de treinamento

10:45 – 12:15 Plano de melhoria: identificando principais desafios locais

12:15 – 12:45 Plano de melhoria: identificando as causas-raízes e ações

12:45 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:45 Plano de melhoria: Identificando as causas-raízes e ações (cont.)

15:45 – 16:00 Coffee break

16:00 – 17:00 Plano de melhoria: orçamento, responsabilidades e prazos

Participantes se juntam novamente

17:00 – 17:30 Encerramento



EXERCÍCIO:
PLANO DE MELHORIA

Orçamento, responsabilidades and 
prazos



EXERCÍCIO EM GRUPO – 1h

Plano de melhoria: colunas 4 - 6

PRINCIPAIS DESAFIOS

(SELECIONE 3)

CAUSAS-RAÍZES

(SELECIONE 3 POR 

DESAFIO)

AÇÕES CORRETIVAS E 

PREVENTIVAS 

PLANEJADAS 

(SELECIONE 2 POR 

CAUSA-RAIZ)

ORÇA-

MENTO

RESPONSÁ-

VEL

CRONOGRA

MA



EXERCÍCIO EM GRUPO – 1h

20 min Melhores práticas do plano de melhoria

• O instrutor apresenta o plano de melhoria com boas práticas 
práticas

20 min Sessão de Brainstorming

• Cada mesa reflete sobre:
- orçamento, pessoa responsável, prazos para cada ação

20 min Discussão em grupo

• Cada mesa seleciona um desafio e apresenta um plano de 
melhoria completo para ele

• O treinador dá um retorno sobre os planos

• Encerramento e conclusão

Formato



Plano de melhoria: boas práticas

Problema:

• A empresa carece de um programa de integridade.

• A corrupção tornou-se uma grande preocupação entre parceiros de 
negócios e acionistas.

Definição do projeto: 

• Designar equipe de 4 pessoas de diferentes funções para conduzir o projeto: 
gerente de compliance, analista financeiro, analista de riscos e analista de RH.

• Definir objetivos: criar um programa formal de integridade, uma política de 
sanções e revisar o canal de denúncias

Análise de causa-raiz e identificação:
• Gerentes e trabalhadores não tinham conhecimento das leis e diretrizes 

aplicáveis sobre anticorrupção e suborno e não estavam preocupados com 
práticas relacionadas à corrupção.

• Não havia políticas anticorrupção nem sanções estabelecidas.

• Os canais de denúncia atenderam apenas a situações de assédio.

Caso: Suborno e corrupção



Ações corretivas:

• Parceria com uma empresa de consultoria para implementar o projeto.

• Contratação de um gerente de compliance e criação de um comitê de 
compliance.

• Implementação do Programa de Integridade:

• Formalização de um Código de Ética, Política de Sanções e Política de 
Presentes e Benefícios.

• Estabelecimento de um Comitê de Compliance, responsável por 
compartilhar e manter o programa, além de investigar irregularidades.

• Implementação de um canal de denúncia independente para todas as 
situações, incluindo práticas suspeitas relacionadas à corrupção 
(telefone e internet).

• Interromper imediatamente qualquer prática ou conduta que possa violar a 
legislação ou as resoluções sobre comércio justo, suborno e corrupção

Ações preventivas:
• Monitoramento mais próximo das atividades mais propensas à corrupção 

(cobrança, suprimentos...).

Plano de melhoria: boas práticas
Caso: Suborno e corrupção



Ações preventivas:
• Treinamento contínuo para trabalhadores e liderança no Programa de 

Integridade.

• Pesquisa de percepção dos funcionários sobre o Programa de Integridade.

• Reforço do processo de homologação de fornecedores.

Plano de implementação:

• Pessoa responsável: Comitê executivo.

• Prazo: 1 ano.

• Orçamento: Salário do novo gerente de conformidade e funcionários

Serviços da empresa de consultoria

Serviços do canal de comunicação independente

Indicadores / KPIs:  Número de relatórios

Número de horas de treinamento

Número de auditorias de fornecedores

Plano de melhoria: boas práticas
Caso: Suborno e corrupção



Resultados:

• Risco reduzido de corrupção e suborno.

• Aumento das horas de treinamento para a equipe gerencial e outros funcionários.

• Práticas relacionadas à corrupção devidamente investigadas devido à 
implementação do canal de denúncias e comitê de compliance e menos perdas 
financeiras.

• Número reduzido de parceiros de negócios de maior risco.

• Melhora da imagem e reputação da empresa.

Lições aprendidas:

• É importante ter um Código de Conduta sólido e bem divulgado, aplicado não 
apenas aos funcionários, mas também aos gerentes e diretoria.

• As práticas de corrupção devem ser evitadas não apenas internamente, mas 
também externamente (parceiros de negócios e cadeia de suprimentos).

• Uma indicação clara de canais de denúncias anônimos e incentivos de uso podem 
ajudar a revelar problemas que antes não eram reconhecidos.

Plano de melhoria: boas práticas
Caso: Suborno e corrupção



DISCUSSÃO EM GRUPO

• Qual é o seu feedback depois de fazer o exercício?

• Você encontrou alguma dificuldade?

• Quais são as três palavras que resumem a discussão na 
sua mesa?



ENCERRAMENTO

Reagrupar com a outra sessão


