
COMPLIANCE 
E INTEGRIDADE





As ações de Compliance e Integridade da An-
drade Gutierrez correspondem ao conjunto de 
práticas e comportamentos que objetivam 
manter a empresa aderente às leis e às suas 
normas e procedimentos, estabelecendo 
uma conduta ética em todas as suas esferas 
de atuação, de modo a fortalecer sua gover-
nança, integridade, competência, eficiência 
e competitividade e a preservar sua sus-
tentabilidade e perenidade.

Suas ações se baseiam na análise de perfil da 
Companhia, considerando os setores de mer-
cado onde atua, sua  estrutura organizacional, 
riscos inerentes ao seu negócio e todas as 
suas integrações com a sociedade. Entre es-

INTRODUÇÃO
sas ações, destacam-se, a partir de 2013, a 
formulação do novo  Código de Ética e Conduta 
do grupo, a formação do Comitê de Ética, a re-
formulação do Canal Confidencial para recebi-
mento de reclamações e denúncias, a elabora-
ção da Política de Relacionamento com o Poder 
Público, a definição de um novo processo de 
avaliação de fornecedores e uma série de trei-
namentos visando o aprimoramento da cultura 
de transparência e integridade.

As ações de Compliance e Integridade, que 
abrangem todas as operações da AG, contam 
com o comprometimento da alta administração 
da Companhia e estão disseminados por todos 
os níveis hierárquicos. 
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Nós, do Grupo Andrade Gutierrez, conduzimos 
negócios seguindo padrões éticos. Adotamos 
valores e princípios que ao longo do tempo 
evoluíram para o que chamamos hoje de Cul-
tura AG. As ações de Compliance e Integridade 
são um desdobramento desses preceitos, que 
queremos difundir ainda mais.  

Comprometidos com essas ações, divulgamos 
o Código de Ética e Conduta, estabelecemos 
políticas e procedimentos, avaliamos os riscos 
do negócio e promovemos um relacionamento 
ético com clientes e fornecedores. Estudamos 
a reputação, a situação administrativa e finan-
ceira dos nossos parceiros antes de assinar 
contratos. 

Entendemos que uma empresa é construída 
por suas pessoas, pelas relações entre elas e 

CARTA DA 
ADMINISTRAÇÃO

pela interação de todos com a sociedade. Es-
tamos convencidos de que devemos conquis-
tar mercados não apenas por conta de nossa 
competência, mas fundamentalmente por nos-
sos valores éticos. E não é só isso. Acredita-
mos que é nossa obrigação como cidadãos 
estarmos alinhados com princípios que forta-
leçam a transparência e a ética, colaborando 
para uma sociedade cada vez mais justa.  

Reforçamos diariamente esse compromisso, 
para que todos os envolvidos nas operações 
do Grupo Andrade Gutierrez pelo mundo sigam 
juntos esses mesmos princípios.

 

Conselho de Administração
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ESTRUTURA DE COMPLIANCE 
E INTEGRIDADE

As ações de Compliance e Integridade são pau-
tadas nas melhores práticas nacionais e interna-
cionais de governança, gestão de riscos e ética, e 
estão aderentes à legislação vigente.

A estrutura de Compliance da AG está ligada dire-
tamente à Alta Administração e conta com diversas 
áreas de apoio conforme o organograma abaixo.  
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COMPROMISSO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

A liderança da Companhia tem papel de destaque no 
patrocínio e promoção das atividades de Complian-
ce e Integridade. Mensalmente, a Alta Administração 
acompanha as atividades e ações desempenhadas e 
o planejamento de ações futuras. O aprimoramento 
de politicas e procedimentos, realização de treina-
mentos e a comunicação assertiva do modelo de 
governança e Compliance da AG é realizada cons-
tantemente pela Alta Administração por meio de uma 
série de vídeos, apresentações e comunicados. 

O planejamento estratégico da AG foi reformulado e 
as diretrizes de Compliance e Ética foram incorpo-
radas nos direcionadores estratégicos da empresa. 

Os executivos da Companhia possuem metas for-
mais de cumprimento das etapas das ações de 
Compliance e estes indicadores são constantemente 
avaliados e discutidos para mensuração da perfor-
mance individual.

TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

Nossos colaboradores são submetidos a uma série de 
treinamentos eletrônicos e presenciais sobre o Código de 
Ética e Conduta, Política de Relacionamento com o Poder 
Público e as principais ações de ética, conformidade e 
transparência em negócios desenvolvidas na Companhia.

Foram realizadas diversas iniciativas de treinamento e 
formação de colaboradores (leia mais na seção Prin-
cipais ações). Os treinamentos e a disseminação de 
conhecimento são desenvolvidos de acordo com seu 
público-alvo o e consideram exemplos que dialogam 
com a realidade de nosso negócio. 

A Comunicação tem sido uma marca das ações de 
Compliance e Integridade da AG.  As iniciativas conside-
ram a vasta gama de colaboradores da AG e são criadas 
diversas campanhas para massificação das ações de 
integridade. Além das campanhas e iniciativas descritas 
na seção Principais ações, os materiais de Compliance 
(Código de Ética e Conduta, Cartilhas, Políticas) são dis-
ponibilizados fisicamente para os colaboradores, dispo-
níveis na intranet e disseminados em locais apropriados 
em nossos escritórios e obras.
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A Andrade Gutierrez tem uma equipe executiva 
dedicada ao desenvolvimento, monitoramento e 
aprimoramento das ações. A Diretoria de Com-
pliance se reporta à Alta Administração da Com-
panhia e a estrutura das ações de ética e integri-
dade são representadas pela figura abaixo: 

PILARES E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE

PREVENÇÃO
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Avaliação de Fornece-
dores e Parceiros
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Gestão de Requisitos 
Legais
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Tratamento  
de Incidentes

Auditoria
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Contínuo  

de Transações 
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Instrumentos  
Contratuais

Agentes de  
Compliance

Treinamento  
e Comunicação e 
Compromisso da Alta 
Administração são 
os pilares das ações 
de Compliance e 
Integridade

•  O Compromisso da Alta Administração é o pilar 
que atribui a relação de empenho da liderança da 
AG em relação ao Compliance e Integridade por 
meio do acompanhamento e apoio irrestrito em 
suas ações.

•  O pilar Treinamento e Comunicação compõe 
um conjunto de ações que visam estabelecer um 
processo constante de formação e capacitação 
de colaboradores, realização de comunicação 
proativa e conscientização da importância da cul-
tura de ética.

•  As ações de Prevenção visam estabelecer me-
canismos para a prevenção da  materialização de 
riscos empresariais e de Compliance.

•  As ações de Monitoramento têm por objetivo 
analisar, avaliar e reportar se todas as definições 
estão sendo adequadamente cumpridas.

ESTRUTURA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE08



ÁREAS DE APOIO 
ÀS AÇÕES DE COMPLIANCE

A atuação multisetorial é uma característica das 
ações de Compliance e Integridade da AG. Cada 
equipe interna da AG possui importantes responsa-
bilidades dentro da estrutura executiva desenhada, 
como se exemplifica abaixo:

•  Auditoria Interna: auxilia nas apurações das denún-
cias recebidas no Fale Conosco relativas a fraudes 
internas e executa auditoria operacional recorren-
te em todos os processos e áreas da AG; 

•  Universidade Andrade Gutierrez (UAG): auxilia na 
educação corporativa, desenvolvendo e acompa-
nhando treinamentos eletrônicos e presenciais das 
ações de Compliance;

•  Gestão Empresarial: auxilia nas apurações de 
denúncias recebidas no Fale Conosco relativas 
a direitos humanos, ambiente de trabalho, meio 
ambiente e responsabilidade social. Além disso, 
é responsável pela elaboração e melhoria das di-
retrizes e de procedimentos internos;

•  Comunicação Interna e Externa: trabalha na ela-
boração de campanhas internas, envio de comu-
nicados e conscientização dos públicos internos 

e externos da importância do cumprimento de 
todas as ações de ética e transparência;

•  Suprimentos: executa o processo de avaliação de 
fornecedores, considerando os aspectos opera-
cionais, financeiros, Qualidade, Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança e Responsabilidade Social;

•  Planejamento Empresarial: apoia no estabeleci-
mento de estratégias e metas para o negócio em 
linha com as diretrizes de Compliance, qualida-
de, meio ambiente, saúde e segurança e respon-
sabilidade social;

•  Agentes de Compliance: multiplicam a cultura e as 
ações de Compliance e Integridade;

•  Tecnologia da Informação: implementam as 
ações da Política de Segurança da Informação 
e é responsável pelos sistemas informatizados 
utilizados para controles internos;

•  Jurídico: responsável pela interpretação legal de 
toda a legislação vigente e elaboração de minu-
tas contratuais.
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As diretrizes de 
Compliance e Ética 
foram incorporadas 
aos direcionadores  
estratégicos da AG

COMITÊ DE ÉTICA

O Comitê de Ética, formado em 2014, é o órgão 
deliberativo que acompanha todas as ações de 
Compliance e Integridade. É responsável pelo 
acompanhamento e aprimoramento das políticas 
de conduta empresarial, treinamentos, dissemi-
nação e aplicação das regras de conduta ética. 
Além disso, o Comitê acompanha a  implantação 
e manutenção do canal Fale Conosco, zelando 
pela preservação do anonimato e é responsável 
pela condução de quaisquer investigações que 
vierem a ser conduzidas em qualquer das em-
presas da Andrade Gutierrez.
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A equipe executiva de Compliance tem completa au-
tonomia na condução e implementação das acões, 
com acesso irrestrito à Alta Administração. Suas 
principais atividades incluem:

• Implementar e aprimorar as ações de Compliance 
e Integridade;

• Promover o desenvolvimento e aplicação de trei-
namento e conscientização para funcionários e 
terceiros;

• Promover a implementação dos sistemas de ava-
liação de parceiros; 

• Propor políticas e procedimentos, assim como 
suas melhorias;

• Assessorar no acompanhamento e aprimoramento 
das políticas de conduta empresarial;

• Contribuir para a melhoria dos controles internos;

• Administrar o Fale Conosco;

• Esclarecer dúvidas relacionadas ao Código de Ética 
e Conduta e às principais Políticas da Empresa;

• Intermediar os contatos entre o Comitê de Ética e 
demais áreas da empresa, sempre que necessário 
ou requerido; 

• Operacionalizar o funcionamento dos Comitês de 
Ética e de seus trâmites;

• Dar andamento às deliberações/recomendações 
dos Comitês de Ética.
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Os Agentes de 
Compliance multiplicam 
as ações e prezam pela 
manutenção da cultura 
de ética

AGENTES DE COMPLIANCE

Além de toda a estrutura dedicada a Compliance e 
Integridade, a atuação é ampliada com a definição 
dos Agentes de Compliance –  colaboradores de 
diversas áreas de negócio e obras da AG que, além 
de suas atividades ordinárias, desempenham o pa-
pel de multiplicar as ações, prezar pela manuten-
ção da cultura de ética integridade e transparência. 

Os gestores da Companhia foram convidados a in-
dicar colaboradores que se enquadravam no perfil 
de Agente de Compliance e os indicados foram sub-
metidos a um processo de validação considerando 
o histórico na organização, habilidades de comu-
nicação e reputação ilibada. Os Agentes recebem 
treinamentos específicos e possuem um estreito 
contato com a equipe de Compliance.
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Conheça a seguir algumas das mais destacadas 
iniciativas de Compliance e Integridade.

CÓDIGO DE ÉTICA 
E CONDUTA
Em 2013, a AG iniciou a reformulação de seu Código 
de Ética e Conduta, com o envolvimento de diversas 
áreas da Companhia. No início de 2014, a Alta Lide-
rança da Companhia assinou o documento e iniciou-
-se a realização de treinamento para os executivos. 
No decorrer do ano de 2014, alinhada com sua nova 
estrutura de Governança, a AG lançou seu novo Có-
digo de Ética e Conduta para todo o público. Foram 
realizadas diversas iniciativas de comunicação sobre 
o tema, considerando a abrangência geográfica da 
Companhia. Salientando o compromisso com o novo 
Código de Ética e Conduta, o Presidente da Compa-

PRINCIPAIS AÇÕES

nhia gravou um vídeo convidando todos os colabo-
radores a conhecer o Código de Ética e Conduta, de 
aplicação obrigatória a todos.

 Além do envio da cópia eletrônica, cada colaborador 
da AG recebeu um exemplar físico do documento, 
sendo necessário o firmamento do Termo de Com-
promisso no qual se obriga a conhecer e aplicar as 
diretrizes nele presentes. Para facilitar a compreensão 
do Código, foi divulgado um documento de ”Perguntas 
e Respostas”, documento de apoio que responde as 
principais potenciais dúvidas do público alvo. 



POLÍTICAS E 
PROCEDIMENTOS

A Andrade Gutierrez possui um conjunto de políticas 
e procedimentos padronizados e divulgados com o 
objetivo de conceder diretrizes para seus colabora-
dores. Todas as políticas, normas e procedimentos 
estão disponíveis em sua intranet e são geridas pela 
equipe de Gestão Empresarial. Auditorias internas 
são realizadas periodicamente para atestar o cum-
primento das políticas e procedimentos internos.

A AG possui implantado um sistema de gestão de 
documentos, compreendendo Normas, Políticas 
e Procedimentos. Além do já mencionado Código 
de Ética e Conduta, a AG, buscando uma respos-
ta específica às situações com maior grau de es-
pecialidade, desenvolveu também outras políticas 
internas relacionadas às ações de Compliance e 
Integridade, conforme detalhado abaixo:

POLÍTICA DEFINIÇÃO

Norma de Relacionamento  
com o Poder Público

Guia a conduta ética dos colaboradores da AG perante o 
poder público e agentes públicos, nacionais ou estrangeiros.

Norma de Relacionamento  
com Fornecedores

Define a conduta ética esperada dos colaboradores da AG 
em processos de aquisição de bens, materiais e serviços.

Norma de Segurança da Informação
Estabelece as regras de segurança da informação adota-
das pela AG e pautadas por princípios éticos e legais.

Norma de Gestão do Caixa
Orienta e estabelece diretrizes corporativas inerentes ao 
processo de gestão de caixa.

Norma de Aquisição de Bens,  
Materiais e Serviços

Define diretrizes, orientações e regras gerais para o pro-
cesso de aquisição de bens, serviços.

Norma de Gestão de  
Contratos de Subempreitada

Estabelece regras para contratação e gestão de serviços de 
subempreiteiro / prestador de serviço.

Norma de Participação  
em Entidades Representativas

Regulamentar parâmetros de participação da AG em enti-
dades representativas tais como: associações, federações, 
confederações, sindicatos e entidades de classe.

Política de Governança Empresarial 

Estabelece o modelo de governança adotado na AG, que 
tem por finalidade agregar valor aos seus acionistas, 
contribuir para a perenidade da empresa e estabelecer um 
nível adequado de transparência.
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O mapeamento de riscos 
e vulnerabilidades nos 
sistemas da AG é parte 
fundamental das ações

AVALIAÇÃO DE RISCOS 
E CONTROLES INTERNOS

A avaliação de riscos nas ações de Compliance e 
Integridade da AG se baseia em três aspectos:

• Avaliação geral de riscos: a administração da 
AG conduziu um mapeamento e identificação 
dos riscos gerais da Companhia. Como resul-
tado, temos a “Matriz de Riscos Corporativos”, 
documento que relaciona os principais riscos aos 
quais a Companhia está exposta, bem como o 
impacto e a probabilidade de materialização.

• Avaliação de riscos no processo de despesas: 
foi realizada uma avaliação detalhada de todos 
os riscos dos processos de suprimentos e finan-
ças considerados críticos para os negócios da 
AG. Foi realizada uma série de visitas em unida-
des, vulnerabilidades foram apontadas e foram 
implantadas ações corretivas e preventivas para 
mitigação de riscos.

• Matriz de riscos – atos lesivos à Lei 12.846/13: 
com base nos atos lesivos descritos na Lei 
12.846/13, foram levantados os riscos e os con-
troles internos que a AG utiliza na mitigação dos 
riscos identificados. Este documento, submetido 
à auditoria de empresa independente, considera 
o conjunto de controles internos definidos para a 
mitigação dos riscos mapeados.



GESTÃO DE REQUISITOS LEGAIS

Com o objetivo de estar em conformidade com a 
legislação vigente, a AG faz um monitoramento es-
treito dos requisitos legais aplicáveis a cada uma de 
suas unidades (obras e escritórios).  No momento 
em que uma nova unidade entra em operação, são 
contratadas empresas especializadas e/ou escritó-
rio de advocacia para mapear os requisitos legais 
de acordo com o escopo de atividade. Todo o ma-
peamento é registrado em sistema informatizado e 
os requisitos legais são geridos com o objetivo de 
mitigação de riscos. A gestão dos requisitos legais 
dá origem aos indicadores de conformidade legais 
que mensuram a aderência das unidades em rela-
ção à legislação. O resultado apurado é registrado 
no painel de acompanhamento geral da unidade.

O processo de gestão de requisitos legais das unida-
des é formalmente auditado por empresa independen-
te. Em complemento à gestão de requisitos legais, as 
diversas áreas corporativas concedem diretrizes para 
a atuação direta nas unidades sempre em conformi-
dade com a legislação aplicável e vigente.

A conformidade com a 
legislação é preservada 
com a verificação dos 
requisitos legais de cada 
uma das unidades da AG
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TREINAMENTOS

TREINAMENTO ELETRÔNICO 
DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

A AG desenvolveu um treinamento eletrônico sobre 
o novo Código de Ética e Conduta. O treinamento 
consiste em um tabuleiro virtual onde o colaborador 
interage com a plataforma respondendo a questiona-
mentos éticos do cotidiano. São abordados os princi-
pais tópicos do Código. Anualmente, os colaborado-
res são submetidos a um treinamento de reciclagem 
dos conceitos abordados no documento. 

TREINAMENTO ELETRÔNICO 
DA POLÍTICA DE RELACIONAMENTO 
COM O PODER PÚBLICO

Além do lançamento formal da Política de Relaciona-
mento com o Poder Público, foi desenvolvido um trei-
namento eletrônico com o objetivo de disseminar e 
massificar os principais conceitos estabelecidos neste 
documento. As diretrizes da política são discutidas de 
forma interativa e o colaborador é submetido a dez dile-
mas éticos sobre o relacionamento com o poder público. 

TREINAMENTOS PRESENCIAIS 

Além dos workshops e apresentações presenciais sobre 
o Código de Ética e Conduta, desde 2013 são realizadas 
uma série de reuniões presenciais sobre aspectos ge-
rais das ações, incluindo o Código de Ética e Conduta e 
Política de Relacionamento com Poder Público. 

JOGO DA ÉTICA

Com o objetivo de difundir seu Código de Ética e Con-
duta e os principais pontos das acões de Compliance 
e Integridade, a AG criou o “Jogo da Ética” – um jogo 
de cartas que aborda os princípios do Código de Ética 
e os relaciona ao dia a dia, com foco nos colabora-
dores operacionais. A utilização de um jogo de cartas 
considera a especificidade do público alvo (“público 
operacional”) para tratar de conceitos do cotidiano 
do colaborador e visa criar uma cultura de ética e 
transparência na vida pessoal e profissional. O jogo é 
aplicado nas unidades da AG ao redor do mundo, nos 
idiomas português, inglês, espanhol e francês. 

INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS

Em seu primeiro dia de trabalho, o funcionário ad-
mitido participa de um processo de integração no 
qual são apresentados os principais aspectos e po-
líticas da Companhia. A apresentação das ações de 
Compliance e Integridade faz parte da programação 
fixa da integração do funcionário. 

Treinamento é um dos 
pilares das ações de 
Compliance e Integridade. 
Saiba mais sobre as ações 
de capacitação realizadas 
recentemente: 
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COMUNICAÇÃO
Confira as principais iniciativas do pilar Comunicação: 

INFORMATIVOS

Uma importante iniciativa de comunicação das ações 
de integridade foi o lançamento do Folder Complian-
ce e Integridade, que documenta e demonstra os 
principais tópicos das ações. O Folder foi distribuído 
em versão impressa e eletrônica. Além disso, o in-
formativo Jornal AG NEWS, distribuído mensalmente 
para todos os funcionários, apresenta em cada edi-
ção uma página dedicada às ações de Compliance e 
Integridade, abordando e divulgando suas diretrizes. 
Já os executivos da Companhia recebem, mensal-
mente, o informativo Jurídico e Compliance Infor-
mam, que tem o objetivo de difundir as melhores 
práticas de Compliance e integridade aplicadas no 
Brasil e no exterior. 

MEIOS ELETRÔNICOS

A AG possui uma intranet corporativa para acesso de seus 
funcionários com o objetivo de divulgar notícias, eventos, 
procedimentos, normas etc. As ações de Compliance 
e Integridade têm uma área exclusiva e dedicada para 
documentação de todas as suas iniciativas e de acesso 
irrestrito a todos os colaboradores. Adicionalmente, os 
princípios do Código de Ética e Conduta e as práticas de 
Compliance e Integridade são divulgados em wallpapers 
(“papel de parede”) nos computadores da Companhia, 
aplicados em todas as máquinas e renovados periodica-
mente pela equipe de Tecnologia da Informação. 

Os e-mails enviados pelos colaboradores da AG incluem 
uma mensagem automática que reforça o compromisso 
da AG com as ações de Compliance e Integridade e con-
vidam que o destinatário do correio eletrônico consulte e 
conheça o Código de Ética e Conduta. 
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FALE CONOSCO E TRATAMENTO 
DOS INCIDENTES

 
Em 2014, a AG reformulou o Fale Conosco, que tem 
como objetivo o recebimento de  reclamações e de-
núncias de violações do Código de Ética e Conduta.  
O Fale Conosco passou a ser administrado por em-
presa independente reconhecida internacionalmente 
em sua área de atuação, com o objetivo de dar mais 
independência para a ferramenta. O canal pode ser 
acessado por uma série de formatos, com a garantia 
de confidencialidade total do autor da denúncia con-
forme abaixo: 

•  Site externo (www.andradegutierrez.com) –
disponível para toda a sociedade, incluindo seus 
funcionários, disponível 24 horas por dia, sete dias 
por semana. Os incidentes são redigidos pelo de-
nunciante. O canal é acessado por meio da página 
inicial, na seção “Fale Conosco”;

•  Site interno AG – disponível para todos os fun-
cionários da AG por meio de acesso à intranet da 
Companhia, esta forma de acesso está disponí-
vel 24 horas por dia, sete dias por semana. Os 
incidentes são redigidos pelo denunciante;

JEITO ÉTICO AG

O Jeito Ético AG tem como objetivo a divulgação das 
diretrizes do Código de Ética e Conduta em um for-
mato mais simplificado, com uma identidade visual 
acessível a todos os stakeholders da Companhia. A 
campanha apresenta 10 frases que completam a 
sentença ”Ser ético é...”. O material foi divulgado 
de forma diferente em escritórios e obras conside-
rando as necessidades de cada público. Dessa for-
ma, a AG garante que todos os seus stakeholders 
tenham acesso à informação. 

•  Chamada telefônica – atendimento pessoal: 
disponível para toda a sociedade, incluindo seus 
funcionários, esta forma de acesso está disponí-
vel 12 horas por dia, cinco dias por semana. O 
denunciante é atendido por um profissional es-
pecializado em relatos de denúncias;

•  Chamada telefônica – gravação de mensa-
gem de voz: disponível para toda a sociedade, 
incluindo seus funcionários, esta forma de aces-
so está disponível 24 horas por dia, sete dias por 
semana. O denunciante grava uma mensagem 
de voz para posterior interpretação e diligencia-
mento.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima e 
a ferramenta permite que o denunciante envie do-
cumentos eletrônicos (fotos, relatórios, vídeos) que 
comprovem ou auxiliam na investigação. O “Fale 
Conosco” é amplamente divulgado por meio dos di-
versos veículos de comunicação da AG e encontra-
-se na página inicial do portal da Companhia. 

A campanha Jeito Ético AG 
apresenta o Código de  
Ética e Conduta de forma 
acessível a todos
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NORMA DE PENALIDADES E MEDIDAS 
DISCIPLINARES

Caso sejam identificadas violações ao Código 
de Ética e Conduta e políticas internas, medi-
das disciplinares são aplicadas de acordo com a 
gravidade do ato cometido. 

Todas as denúncias são inicialmente recebidas 
por uma empresa especializada e registradas na 
ferramenta de acompanhamento de incidentes. 
Após o recebimento e realização das recomen-
dações iniciais, a ferramenta dispara automa-
ticamente um e-mail para a equipe de Com-
pliance e membros do Comitê de Ética. Nenhum 
profissional da AG tem permissão para apagar 
ou editar a denúncia recebida. Cada denúncia é 
avaliada por uma equipe especializada. 

O tratamento das denúncias é acompanhado 
mensalmente durante as reuniões ordinárias do 
Comitê de Ética, que é responsável por recomen-
dar a aplicação de medidas disciplinares em casos 
de comprovação de violação do Código de Ética e 
Conduta. O processo de conclusão dos incidentes 
recebidos é formalizado e documentado por meio 
da ferramenta de administração do Fale Conosco 
e os relatórios de conclusão das investigações são 
arquivados pela área de Compliance.

A AG possui uma Norma de Penalidades e Me-
didas Disciplinares que estabelece, de maneira 
formal, as medidas disciplinares aplicáveis nos 
casos de violação ao Código de Ética e Conduta.

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 
E PARCEIROS

Os fornecedores da AG possuem um papel impor-
tante nas ações de Compliance e Integridade. Por 
meio do Suprimentos Informa, informativo periódico, 
as empresas prestadoras de serviço e fornecedores 
de bens e materiais são comunicadas sobre o Có-
digo de Ética e Conduta e o uso do Fale Conosco, 
assim como as demais campanhas realizadas.

Além disso, durante os Workshop de Fornecedores, 
os principais parceiros de negócio têm a oportuni-

dade de conhecer, de forma presencial, as princi-
pais iniciativas.

A Norma de Relacionamento com Fornecedores 
visa definir a conduta ética dos colaboradores da 
AG em processos de aquisição de bens, materiais 
e serviços. Adicionalmente, os fornecedores são 
comunicados sobre as iniciativas por meio de men-
sagens registradas nas ordens de compras eletrô-
nicas do sistema SAP. 
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AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A AG aprimorou seu processo de avaliação de forne-
cedores, levando em consideração aspectos finan-
ceiros, cumprimento a legislação vigente, opera-
cionais, de Compliance, qualidade, meio ambiente, 
responsabilidade social e outros. Este procedimen-
to visa mitigar riscos para a AG em seu processo de 
aquisição de bens, materiais e serviços.

A avaliação de fornecedores é realizada por uma em-
presa especializada com base no preenchimento de 
um questionário por parte dos fornecedores e do en-
vio de documentação comprobatória. As perguntas ao 
fornecedor são estabelecidas pela equipe da AG em 
função das necessidades e riscos do seu negócio. A 
partir das respostas dos fornecedores, a empresa faz  
a avaliação de toda a documentação. Com base nas 
respostas e análise dos documentos, elabora-se um 
relatório completo, no qual o risco de realizar transa-
ções com este fornecedor (se houver) é quantificado e 
apontado para a equipe multidisciplinar da AG.

O relatório finalizado é analisado e, caso surja alguma 
questão de risco médio e alto, as áreas participantes 
do processo (Financeiro, Suprimentos, Compliance e 
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Responsabilidade 
Social) são responsáveis por analisar toda a documen-

tação e aprovar (ou rejeitar) o cadastro da empresa 
nos sistemas internos de contratos e pagamentos. 

Adicionalmente, a AG adquiriu uma base de dados 
internacional que lista companhias expostas nega-
tivamente em mídia, empresas e pessoas registra-
das em listas de sanções internacionais e empresas 
e pessoas politicamente expostas (PEP). A base de 
dados é consultada antes da realização de cadastro 
ou efetivação de pagamentos para fornecedores.

MONITORAMENTO CONTÍNUO 
DAS TRANSAÇÕES

Como um mecanismo de monitoramento constante de 
todas as ações de Compliance e Integridade, basea-
do nos estudos de prevenção a lavagem de dinheiro 
e corrupção, a AG definiu um conjunto de avaliações 
e testes periódicos em suas bases de dados contá-
beis, financeiras e de suprimentos. O objetivo deste 
conjunto de avaliações é verificar se existiu alguma 
transação (ex: pagamento ou emissão de contrato 
de prestação de serviço) que possuem caraterísticas 
que mereçam uma análise mais detalhada. O moni-
toramento contínuo de transações é conduzido pela 
equipe de Auditoria Interna.



Com isso, mensalmente, são avaliados pagamentos 
e transações com as seguintes caraterísticas, con-
forme exemplos abaixo:

•  Contratos firmados ou pagamentos realizados 
para os seguintes objetos: consultoria, assesso-
ria, aluguel de equipamentos sem mão de obra 
e projetos;

•  Realização de pagamentos para empresas classi-
ficadas como microempresas superiores à legis-
lação vigente;

•  Pagamentos suportados por notas fiscais se-
quenciais para o mesmo fornecedor;

•  Pagamentos suportados por notas fiscais com 
numeração inicial (ex: 0001, 0002, 0003);

•  Pagamentos realizados para empresas ligadas a 
pessoas expostas politicamente (PEP) ou realiza-
dos diretamente para um PEP;

•  Transações contendo palavras-chave listadas: 
político, doação, brinde, licitação, edital, facilita, 
esquema, suborno, propina, cartel, presente, ca-
ridade e patrocínio;

•  Identificação de pagamentos elevados pelo caixa.

Para verificar a existência dessas transações, a AG 
utiliza diversos sistemas eletrônicos conhecidos in-
ternacionalmente por sua eficácia. 

 
AVALIAÇÃO DE PARCEIROS 
EM SOCIEDADES

A AG possui uma norma  de avaliação prévia de 
parceiros antes do estabelecimento de um novo 
negócio, independentemente do modelo societá-
rio tais como sociedades de propósito específico 
(SPEs), joint- ventures, consórcios, fusões e aqui-
sições. O procedimento inclui uma série de avalia-
ções (jurídicas, financeiras, de Compliance) para 
verificar a existência de irregularidades por parte 
da Companhia objeto da parceria. 

REVISÃO DE MINUTAS CONTRATUAIS 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

As minutas contratuais de prestação de serviços 
firmadas entre a AG e seus fornecedores foram 
revisadas e foi introduzida a cláusula contratual 
nomeada de Política de Integridade. De forma re-
sumida, a mencionada cláusula estabelece que a 
empresa contratada pela AG declara que:

•  Não praticou e se obriga a não praticar quais atos 
que violem as leis anticorrupção;

•  Conhece o Código de Ética e Conduta da AG;

•  Concorda em fornecer evidências de que está 
atuando na prevenção de práticas que possam 
violar as leis anticorrupção;

•  A contratante (AG) terá o direito de suspender ou 
rescindir o contrato caso surjam denúncias de 
violação a qualquer lei anticorrupção. 

MODELO DE COMPETÊNCIAS AG

Em 2015, a AG iniciou um projeto de aprimora-
mento e atualização dos princípios de sua cultura.  
Foram realizadas pesquisas por meio eletrônico, 
painéis de discussão, entrevistas com colabora-
dores e workshops, revisitando a atual avaliação 
de comportamentos em conjunto com os princí-
pios da Cultura AG, aprimorados em 2010, com 
o objetivo de desenvolver um novo modelo formal 
de competências e cultura interna, estabelecendo 
procedimentos  e critérios para o  recrutamento, 
treinamento  e avaliação de colaboradores em to-
dos os níveis. Como resultado desta etapa, a partir 
de 2016, a avaliação de desempenho dos cola-
boradores possuirá uma competência nomeada 
“Integridade e Ética”
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