


Somos uma empresa 
especializada em Integridade, 

Conformidade e Sistemas 
Integrados que acredita no 
papel das organizações na 

formação de uma sociedade 
mais íntegra por meio da 
aplicação do Compliance

como ferramenta de gestão e 
transformação do ambiente 

de negócios no Brasil.

Adesão às leis e normas 
a que uma organização 

está submetida, 
internas e externas

Enraizamento de uma 
cultura ética, com 

elevados padrões de 
decência e probidade



Por essa razão, aliamos a 
experiência corporativa de 
nossos especialistas a uma 

abordagem multidisciplinar e 
desenvolvemos uma 
metodologia própria,
que proporciona aos 

tomadores de decisão uma 
visão global do seu Programa 

de Integridade.



ALGUNS DE NOSSOS 
CLIENTES

Nossas soluções 
customizadas são adotadas 
por organizações dos mais 
variados portes e ramos de 
negócio. Isso significa que 
estamos preparados para 

atender às suas necessidades 
com produtos e serviços 
exclusivos, observando 

sempre as melhores práticas 
corporativas e institucionais.





SUA EMPRESA NA VANGUARDA DA ÉTICA

O Programa de Integridade visa prevenir,
detectar e corrigir desvios, fraudes e não
conformidades, aprimorando os processos
corporativos e mitigando riscos, servindo
como ferramenta de apoio à gestão e de
implementação da cultura da ética e dos
respeito às normas.

Damos suporte a organizações de todos os
ramo de atividade na implementação ou
sofisticação de seu Programa de
Integridade, oferecendo soluções para
redação e/ou revisão de normas de
conduta e políticas corporativas, gestão e
monitoramento, comunicação e
treinamento e assessoria especializada.



Trabalhamos na construção das principais
normas de conduta das organizações com
o que denominamos de Golden Circle do
Compliance, destacando o seu propósito e
engajando os principais gestores, a quem
denominamos Embaixadores do Programa
de Integridade.

Além disso, nossa experiência corporativa
consolidou um modelo denominado de
Tríades do Compliance, no qual
trabalhamos a implementação de normas
e controles visando moldar os
comportamentos dos principais atores da
organização, do topo à base.

SUA EMPRESA NA VANGUARDA DA ÉTICA



A Gestão de Riscos, tal como descrita na
ISO 31000:2018, é um elemento-chave
para o sucesso de qualquer negócio.

Ela cria e agrega valor quando passa a
fazer parte dos processos corporativos e
das tomadas de decisões, proporcionando
a melhoria contínua das ferramentas de
controle, aperfeiçoando os padrões de
governança e reagindo a mudanças de
cenários.

Assessoramos as organizações a adotar o
sistema das três linhas de defesa e a
identificar, avaliar e mitigar os riscos,
considerando o ambiente institucional em
que está inserida e os fatores críticos de
sucesso.

SUA ORGANIZAÇÃO PREPARADA PARA AS ADVERSIDADES



ADMINISTRE CONFLITOS E NÃO CONFORMIDADES COM EFICÁCIA

Casos de fraude ao redor do globo
representam cerca de US$ 7 bilhões/ano
de perdas para organizações e negócios
que possuem canais éticos (helplines) têm
50% a mais de chances de constatar
desvios de conduta.

Assessoramos as organizações na
implementação de Canais Éticos seguros
e que prezam pela confidencialidade do
processo de apuração e pela possibilidade
de delação anônima.

Além disso, damos suporte à criação de
políticas de não-retaliação e de
consequências e na estruturação dos
processos de apuração dos fatos.



Disponibilidade Total 24/7
Funcionamento ininterrupto,

24 horas por dia,
7 dias por semana

A CódigoConduta.com
possui ferramentas 

exclusivas para sofisticar 
seu Programa de 

Integridade

Acessibilidade
Seu canal de denúncias

na palma da mão.
Acesso fácil por meio

de qualquer
dispositivo eletrônico

Confidencialidade e
Segurança da informação

Proteção da identidade do
denunciante e segurança dos

dados inseridos no sistema



MONITORE A EFICÁCIA DO SEU PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A avaliação da existência, qualidade e
efetividade das ferramentas de
prevenção, detecção e remediação de
fraudes e desvios de conduta é
fundamental para o sucesso do
Compliance em qualquer organização.

Auditamos e avaliamos Programas de
Integridade de acordo com os requisitos
definidos pela normas ISO 19600 e 37001
e pelas certificações Empresa Pró-Ética,
Agro+ e QualIES.

Oferecemos suporte especializado para
aquelas organizações que já possuem seu
Programa de Integridade, por meio de
testes dos processos e controles internos
e sugestões de adequações.



O MELHOR DA INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL

Equipe especializada na apuração de
desvios de conduta e fraudes, utilizando
ferramentas de última geração adequadas
ao escopo da investigação e no
estabelecimento e exame de vínculos
entre datas, fatos, pessoas e provas por
meio de procedimentos rastreáveis e
auditáveis.

Condução de entrevistas e análises
financeiras e contábeis, com o máximo
sigilo e discrição.

Elaboração de relatórios conclusivos dos
processos investigativos, com sugestões
para aprimoramento dos processos
corporativos, visando evitar a ocorrência
de casos futuros semelhantes.



https://br.linkedin.com/company/codigoconduta

https://www.instagram.com/codigo_conduta

Conheça mais sobre nós:

Rua Carlos Pioli, nº 112, Bom Retiro, Curitiba, Paraná.

+55 41 3051-1095

contato@codigoconduta.com

Entre em contato conosco:

https://br.linkedin.com/company/codigoconduta
https://www.instagram.com/codigo_conduta

