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RELATÓRIO DE
COMPLIANCE
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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 Cultura 
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 
dos negócios e promovemos um relacionamento 
ético com clientes e fornecedores. Estudamos 
a reputação, a situação administrativa e 
financeira dos nossos parceiros antes de 
assinar contratos.

Entendemos que uma empresa é construída 
por suas pessoas, pelas relações entre elas 
e pela interação de todos com a sociedade. 
Estamos convencidos de que devemos 
conquistar mercados não apenas por conta de 
nossa competência, mas fundamentalmente 
por nossos valores éticos. E não é só isso. 
Acreditamos que é nossa obrigação como 
cidadãos estarmos alinhados com princípios 
que fortaleçam 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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A Andrade Gutierrez possui, desde o final de 2013, um Programa de Compliance pautado nas melho-
res práticas nacionais e internacionais de governança, gestão de riscos e conduta ética, aderente à 
legislação vigente e aos requisitos de mercado.

Neste sentido, as ações de Compliance e Integridade abrangem todas as operações da AG e corres-
pondem ao conjunto de práticas e comportamentos que objetivam manter a empresa aderente às leis 
e às suas normas e procedimentos. 

Suas ações se baseiam na análise de perfil da Companhia, considerando os setores de mercado onde 
atua, sua estrutura organizacional, riscos inerentes ao seu negócio e todas as suas integrações com 
a sociedade, com o objetivo de estabelecer a uma conduta ética em todas as esferas de atuação, de 
modo a fortalecer sua governança, integridade, competência, eficiência e competividade, e preservar 
sua sustentabilidade e perenidade.

Entre  essas  ações,  destacam-se a elaboração e atualizações do Código de Ética e Conduta do 
grupo, o reporte periódico ao Comitê de Ética, o Canal Confidencial para recebimento de denúncias e 
violações ao Código de Ética e Conduta, a revisão de processos e elaboração de novas Políticas, Nor-
mas e Procedimentos, a gestão de Riscos de Compliance, o atendimento aos requisitos das normas 
internacionais ISO 19600:2014 e NBR ISO 37001:2017 e uma série de treinamentos e comunicações 
visando o aprimoramento da cultura de transparência e integridade.

INTRODUÇÃO
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ESTRUTURA DE 
COMPLIANCE E 
INTEGRIDADE

A estruturação e ações do programa são focadas na efetivi-
dade e possuem como direcionadores:

• A legislação brasileira, principalmente a lei 12.846/2013 
e Decreto 8.420/2015;
• Os princípios da norma ISO 19600:2014;
• As diretrizes da norma NBR ISO 37001:2017; e
• As melhores práticas nacionais e internacionais.

Compliance e Integridade 6
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COMITÊ DE 
AUDITORIA

CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ DE 
ÉTICA

*Organograma gerencial simplificado

AUDITORIA INTERNA AG S.A. COMPLIANCE

AG ENGENHARIA AG PARTICIPAÇÕES ZAGOPE

GOVERNANÇA

Nossa política de Governança se baseia em elementos fundamentais para garantir a sustentabilidade do negócio. Nos 
norteamos por princípios éticos, gerimos nossos riscos respeitando os requisitos legais e normativos, trabalhamos con-
tinuamente para melhorar a gestão e o desempenho de nossos processos e produtos, buscamos a redução do impacto 
ambiental de nossos projetos e empregamos esforços diários para criar um ambiente seguro e saudável para nossos 
colaboradores.

O objetivo da nossa política é conquistar confiança e satisfação de nossos clientes, manter um desempenho empre-
sarial competitivo que gere mais valor para os acionistas, estar em cumprimento com as obrigações legais e de Com-
pliance, incluindo as diretrizes antissuborno, garantir que nossos funcionários sejam motivados e bem treinados para 
exercer suas funções, ter os melhores parceiros e fornecedores do mercado e, assim, alcançar o respeito e admiração 
da sociedade.

As estruturas de Compliance e Auditoria Interna reportam diretamente ao Conselho de Administração da AG, por meio 
do Comitês de Auditoria e Comitê de Ética, respectivamente, garantindo, desta forma, sua independência, autonomia e 
efetividade, conforme o organograma abaixo:

Andrade Gutierrez 7
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ISO 19600:2014 e NBR ISO 37001:2017

PREVENÇÃO

COMPROMISSO DA LIDERANÇA

TREINAMENTO DA LIDERANÇA
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MONITORAMENTO

Código de Ética e 
Conduta

Fale Conosco

Políticas e 
Procedimentos

Tratamento de 
Incidentes

Due Diligence Auditoria

Instrumentos
Contratuais

Avaliação de Riscos
Medidas 

Disciplinares

Controles Internos
Monitoramento 

Contínuo de 
TransaçõesGestão de Requisitos 

Legais

Agentes de 
Compliance

ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE 
COMPLIANCE E INTEGRIDADE

As ações de Compliance e Integridade têm como base o compromisso da liderança e as ações de treinamento e comu-
nicação com todos os públicos da empresa.

• Compromisso da Liderança: base que atribui a relação de patrocínio, compromisso, empenho e determinação da 
liderança da Companhia em todas as iniciativas do Programa de Compliance e Integridade. Desta forma, as ações de 
Compliance da AG são pautadas pela presença, apoio e direcionamento estreito da sua liderança.

• Treinamento e Comunicação: base que agrupa um conjunto de ações que visam treinar, comunicar, conscientizar e 
debater a cultura de ética, transparência e cumprimento da legislação vigente.

Além disso, conforme as boas práticas de mercado, a imagem acima evidencia que o programa é dividido em dois 
pilares, demonstrando seu momento de atuação: Prevenção e Monitoramento. 
As ações de “Prevenção” visam estabelecer mecanismos preventivos à materialização de riscos empresariais e de 
Compliance, incluindo o Código de Ética e de Conduta, Políticas e Procedimentos, Controles Internos e Avaliação de 
Terceiros. Já as ações de “Monitoramento” têm por objetivo avaliar e verificar se todas as definições do programa estão 
sendo adequadamente cumpridas.
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Compromisso da Liderança 

O planejamento estratégico da AG 
é orientado à busca rápida pela reto-
mada do seu nível operacional e do re-
torno de um crescimento sustentável, 
alinhado com as diretrizes de Com-
pliance, Ética e Excelência Operacio-
nal.

A liderança da Companhia tem papel de destaque no pa-
trocínio e promoção das atividades de Compliance e In-
tegridade. Mensalmente, são realizadas reuniões com o 
Comitê de Ética e com o Conselho de Administração para 
que as atividades e ações desempenhadas sejam acom-
panhadas e para que haja planejamento das ações futuras. 
O aprimoramento de políticas, normas e procedimentos, 
realização de treinamentos e a comunicação assertiva do 
modelo de governança e Compliance da AG é realizado 
constantemente pela Alta Administração por meio de uma 
série de vídeos, apresentações, comunicados e envolvi-
mento direto nos processos. 

Treinamento e Comunicação
Nossos colaboradores são submetidos a uma série de 
treinamentos eletrônicos e presenciais sobre o Código de 
Ética e Conduta, Norma de Relacionamento com o Poder 
Público, Norma de Anticorrupção nos Negócios e demais 
diretrizes AG. Além de  diversas ações envolvendo cons-
cientização e comunicação sobre ética, conformidade, 
transparência e antissuborno nos negócios.

Os treinamentos e a disseminação de conhecimento são 
desenvolvidos de acordo com seu público-alvo e consi-
deram exemplos que dialogam com a realidade do nosso 
negócio. 

A comunicação tem sido uma marca das ações de Com-
pliance e Integridade da AG.  As iniciativas consideram a 
vasta gama de colaboradores da AG e são criadas diversas 
campanhas para massificação das ações de integrida-
de. Além das campanhas e iniciativas descritas na seção 
“Principais Ações”, os materiais de Compliance (Código de 
Ética e Conduta, Cartilhas, Políticas) são disponibilizados 
fisicamente para os colaboradores, disponíveis na intranet 
e disseminados em locais apropriados em nossos escritó-
rios e obras. 

9
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Comitê de Ética
O Comitê de Ética é o órgão que acompanha todas as ações de Compliance e Inte-
gridade. Formado por membros indicados pelo Conselho de Administração da Com-
panhia, o Comitê reúne perfis multidisciplinares de colaboradores com perfil ilibado 
para acompanhar e aprimorar as ações de Compliance, a elaboração e revisão de 
processos e documentos, treinamentos, disseminação e aplicação das regras de 
conduta ética. 

Além disso, o Comitê acompanha o andamento e resultado das apurações pro-
venientes do Canal de Denúncia e recomenda aplicações, se for o caso, de pe-
nalidades ou medidas disciplinares, preservando o anonimato e garantindo a não 
retaliação do denunciante.

A equipe executiva de Compliance tem completa autonomia na condução e imple-
mentação das ações, 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 treinamento e conscientização para 
funcionários e terceiros;
• Realizar as avaliações de parceiros, clientes, fornecedores, candidatos e funcio-
nários; 
• Propor políticas, normas e procedimentos, assim como suas melhorias;
• Assessorar o acompanhamento e aprimoramento das políticas de conduta em-
presarial;
• Contribuir para a melhoria dos controles internos;
• Administrar o Canal 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; 
• Implementar e monitorar os requisitos das Normas Internacionais ISO 19600:2014 
e NBR ISO 37001:2017;
• Operacionalizar o funcionamento dos Comitês de Ética e de seus trâmites;
• Dar andamento às deliberações/recomendações dos Comitês de Ética.

Agentes de Compliance

Os Agentes de Compliance multiplicam as ações
e prezam pela manutenção da cultura de ética

Além de toda a estrutura dedicada a Compliance e Integridade, a atuação é amplia-
da 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 papel de multiplicar as ações e prezar pela manutenção da cultura de ética, inte-
gridade e transparência. 
Os gestores da Companhia são convidados a indicar colaboradores que se en-
quadram no perfil de Agente de Compliance e os indicados são submetidos a um 
processo de validação, considerando o histórico na organização, habilidades de 
comunicação e reputação ilibada. Os Agentes recebem treinamentos específicos e 
possuem um estreito contato com a equipe de Compliance.

10
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PRINCIPAIS 
AÇÕES
Conheça a seguir algumas das mais 
destacadas iniciativas de Compliance 
e Integridade.

Código de Ética e Conduta
Ao longo dos anos, a AG revisou seu Código de Ética e 
Conduta sempre com o envolvimento da liderança e das 
áreas corporativas para garantir que as regras estejam 
sempre alinhadas com a legislação e com a realidade da 
Companhia.

A cada reformulação, são realizadas diversas iniciativas 
de comunicação sobre o tema, considerando a abrangên-
cia geográfica da Companhia. Além disso, todos os anos, 
os colaboradores e terceiros que trabalham nas mais di-
versas unidades, escritórios e obras no Brasil e no exte-
rior passam por treinamento anual para que as diretrizes 
sejam reforçadas.

Cada colaborador da AG, após ter acesso ao conteúdo do 
Código de Ética e Conduta, assina o Termo de Compro-
misso no qual assume conhecer e aplicar as diretrizes 
nele presentes.

Documentação: Políticas, 
Normas e Procedimentos
A Andrade Gutierrez possui um conjunto de políticas, nor-
mas e procedimentos padronizados e divulgados com o 
objetivo de conceder diretrizes para seus colaboradores. 
Todas as políticas, normas e procedimentos estão dis-
poníveis em sua intranet e são geridas pela equipe de 
QMSS. Auditorias internas são realizadas periodicamente 
para atestar o cumprimento das políticas e procedimen-
tos internos.

Além do já mencionado Código de Ética e Conduta, a 
AG, buscando uma resposta específica às situações com 
maior grau de especialidade, possui também outros do-
cumentos relacionados às ações de Compliance e Integri-
dade, conforme detalhado abaixo:

Andrade Gutierrez 11
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Norma de Relacionamento com 
Fornecedores

Norma de Aplicação de Penalidades 
e Medidas Disciplinares

Norma Anticorrupção nos Negócios 

Norma de Gestão de Compliance

Procedimento de Riscos de Compliance

Procedimento de Brindes, Presentes, 
Hospitalidade, Entretenimento, Doações, 
Patrocínios e Benefícios Similares 

DOCUMENTO DEFINIÇÃO

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.

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

Estabelece diretrizes e orientações compatíveis com os prin-
cípios de conformidade que devem guiar a conduta ética dos 
parceiros de negócio, incluindo, mas não se limitando a consor-
ciados, parceiros de joint ventures, consultores, prestadores de 
serviços, fornecedores, agentes intermediários, representantes 
e subcontratados.

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

Estabelece diretrizes básicas para aplicação de penalidades e 
medidas disciplinares nos casos de descumprimento dos dispo-
sitivos do Código de Ética e Conduta, políticas, normas e proce-
dimentos internos da Andrade Gutierrez.

Define diretrizes para a prevenção de fraudes e ilícitos nos negó-
cios, incluindo processos licitatórios, relacionamento com repre-
sentantes de organizações concorrentes ou parceiras e durante 
a execução de contratos públicos ou privados, de forma a evitar 
a ocorrência de casos de corrupção, cartel, fraude a licitação, 
suborno e lavagem de dinheiro, dentre outros ilícitos penais, 
mantendo a ética e transparência nas relações e negociações.

Fornece orientações para o estabelecimento, desenvolvimen-
to, implementação, avaliação, manutenção e melhoria da Ges-
tão de Conformidade, baseadas nas normas internacionais ISO 
19600:2014 e NBR ISO 37001:2017.

Padroniza o processo de gerenciamento de riscos de Complian-
ce, fornecendo orientações e boas práticas para gestão e deter-
minação de controles.

Documento que suplementa a Norma de Relacionamento com 
o Poder Público e o Código de Ética e Conduta, estabelecendo 
diretrizes para recebimento e concessão de brindes, presentes, 
hospitalidade, entretenimento, doações, patrocínios e benefícios 
similares.

Política de Governança Empresarial

Norma de Relacionamento 
com o Poder Público

Norma de Relacionamento com 
Parceiros de Negócios
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Procedimento de Declaração de 
Relações Interpessoais e interações 
com o Poder Público

DOCUMENTO DEFINIÇÃO

Procedimento de Avaliação de 
Compliance em Clientes

Procedimento de Avaliação de 
Compliance em Parceiros 

Procedimento de Avaliação de 
Compliance em Candidatos e 
Funcionários

Procedimento de Avaliação 
Específica de Terceiros

Procedimento de Tratamento de 
Incidentes do Fale Conosco

Procedimento de Agentes de Compliance

Identifica e mapeia as relações existentes entre os empregados 
da AG com Agentes Públicos, Pessoas Expostas Politicamente – 
PEP e/ou outras partes interessadas, de modo a identificar casos 
de potenciais conflitos de interesses e, assim, tratá-los adequa-
damente, evitando a ocorrência de casos de corrupção, suborno 
e lavagem de dinheiro, dentre outros ilícitos.

Estabelece o procedimento de avaliação de compliance para po-
tenciais clientes com o objetivo de identificar potenciais red flags 
e/ou riscos de integridade na eventual celebração do contrato. 
Para esse processo foram estabelecidos questionários, relatórios 
e pesquisas específicas. A AG possui, inclusive, a licença de uma 
base de dados internacional de Pessoas Politicamente Expostas, 
mídias negativas e listas de sanções, que fornece informações 
para a avaliação em questão.

Estabelece o processo para avaliação, no âmbito de Compliance, 
de potenciais parceiros com o objetivo de identificar potenciais 
red flags e/ou riscos de integridade. Essa avaliação envolve o 
possível Parceiro, que preenche o questionário de Compliance e 
envia evidências das suas respostas.

Estabelece regras para a avaliação dos riscos de Compliance en-
volvidos nos processos de recrutamento e seleção, e promoção 
de funcionários, verificando se é apropriada a contratação ou 
realocação, considerando se os mesmos estão aptos a cumprir 
com os requisitos de compliance, incluindo as diretrizes antis-
suborno.

Estabelece processo para avaliação específica, no âmbito de 
Compliance, de terceiros que possuam ou tenham a intenção de 
possuir relacionamento com a Andrade Gutierrez.

Detalha o processo de tratamento de incidentes de possíveis vio-
lações ao Código de Ética e Conduta e Políticas da AG, registra-
das no canal “Fale Conosco”.

Estabelece as diretrizes para nomeação e atuação dos Agentes 
de Compliance da Andrade Gutierrez.
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Gestão de Riscos de 
Compliance

O mapeamento de riscos e vulne-
rabilidades nos processos da AG é 
parte fundamental no Programa de 
Compliance e Integridade.

A gestão de riscos nas ações de Compliance e Inte-
gridade da AG compreende as ameaças que possam 
prejudicar o cumprimento das obrigações assumidas 
pela companhia, levando em consideração que a em-
presa deve atender 100% das obrigações de Com-
pliance. 

Cabe ressaltar que o conceito de obrigações de 
Compliance é proveniente das diretrizes da ISO 
19600:2014, as quais expõem que a companhia deve 
cumprir com seus requisitos e compromissos. Desta 
maneira, os compromissos são as obrigações que a 
AG voluntariamente decide comprimir, como Políticas, 
normas e procedimentos, bem como contratos, en-
quanto os requisitos são obrigações proveniente de 
leis, licenças, entre outras.

A AG utiliza o conceito de “Gestão por Risco” – tratar o 
que é mais relevante primeiro, priorizando ações com 
base na probabilidade de descumprimento de uma 
obrigação e no impacto que um eventual descumpri-
mento pode gerar para a empresa.

A gestão de riscos é conduzida pela área de Riscos 
da AG e é realizada desde a fase de prospecção dos 
negócios, envolvendo também os projetos em anda-
mento, contando com a participação da área de Com-
pliance para identificar os riscos de Compliance.

Além disso, anualmente são realizados Workshops de 
Riscos envolvendo as unidades de negócio e as áreas 
corporativas, a fim de mapear e identificar os riscos 
de Compliance existentes nos processos da AG e, por 
conseguinte, definir as respectivas respostas e pla-
nos de ações. As obras, por sua vez, também realizam 
Workshops de Riscos com a participação de todos os 
envolvidos no projeto, incluindo a área de Compliance. 

Compliance e Integridade 14
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Gestão de Requisitos Legais

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

Com o objetivo de estar em conformidade com a legislação vigente, a AG realiza 
um monitoramento estreito 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 escritório de ad-
vocacia para mapear os requisitos legais de acordo com o escopo do projeto. 
Todo o mapeamento é registrado em sistema informatizado e os requisitos le-
gais são geridos com o objetivo de mitigação de riscos. A gestão dos requisitos 
legais dá origem aos indicadores de conformidade legais que mensuram a ade-
rência das unidades em relação à legislação. O resultado apurado é registrado 
no painel de acompanhamento geral da unidade.

O processo de gestão de requisitos legais das unidades é formalmente veri-
ficado na auditoria interna.  Em complemento à gestão de requisitos legais, 
as diversas áreas corporativas concedem diretrizes para a atuação direta nas 
unidades sempre em conformidade com a legislação aplicável e vigente.

Diretrizes das Normas ISO

• ISO 19600:2014

O programa de Compliance da AG é baseado nas diretrizes da norma interna-
cional ISO 19600:2014 - Compliance Management System.
Esta norma internacional fornece orientações para o estabelecimento, desen-
volvimento, implementação, avaliação, manutenção e melhoria da Gestão de 
Compliance de forma efetiva e ágil. Além disso, é baseada nos princípios da 
boa governança, proporcionalidade, transparência e sustentabilidade. 

A Andrade Gutierrez possui o certificado de acreditação da ISO 19600:2014 
com abrangência no Brasil e América Latina e, anualmente, passa nova audito-
ria externa a fim de renová-la. 

• NBR ISO 37001:2017

Após a consolidação do seu Programa de Compliance, a AG realizou nova re-
visão em seus processos e controles, com o intuito de obter a certificação da 
NBR ISO 37001:2017 (Sistema de Gestão Antissuborno), norma internacional 
que apresenta requisitos específicos para a implantação de uma gestão antis-
suborno e assim, estar ainda mais alinhada com as melhores práticas nacio-
nais e internacionais no sentido de detectar, diminuir e evitar novos riscos de 
suborno.

Andrade Gutierrez 15
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Treinamentos

Treinamento é um dos pilares das ações de Compliance e Integridade. 

As ações de treinamento e conscientização de Compliance acontecem conforme definido no seu planejamento anual, 
no qual são definidas as ações, escopo, responsáveis, período, meta, público-alvo, status e demais informações perti-
nentes. 

Além dos treinamentos específicos, a área de Compliance possui treinamentos rotineiros, como as turmas de integração 
e treinamentos eletrônicos obrigatórios – Código de Ética e Conduta e Norma de Relacionamento com o Poder Público. 
Todos os treinamentos são desenvolvidos com o objetivo de repassar as diretrizes de Compliance para o desenvolvi-
mento de negócios, processos e relações da AG. Cada ação de treinamento e conscientização considera o público-alvo 
e exemplos que dialogam com seu dia a dia. A utilização de exemplos lúdicos, treinamentos eletrônicos, treinamentos 
presenciais e discussão de dilemas atuais, fazem com que o conhecimento seja transmitido de forma eficaz.

Treinamento Eletrônico 

E-LEARNING CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

O E-learning do Código de Ética e Conduta é obrigatório e possui reciclagem anual para o seu público-alvo, consideran-
do conselheiros, presidentes, diretores, gerentes, coordenadores, analistas, líderes operacionais, por exemplo. 

Cabe ressaltar que, além das diretrizes do Código de Ética e Conduta da AG, o treinamento reforça as normas e proce-
dimentos da área de Compliance. 

A cada ano, a AG realiza um novo treinamento eletrônico sobre seu Código de Ética e Conduta. O treinamento é obri-
gatório e tem como objetivo fixar as principais diretrizes abordadas no Código por meio de atividades que apresentam 
questionamentos éticos do cotidiano. Ao final, todos os colaboradores realizam uma prova para testar seus conhecimen-
tos e garantir que compreenderam as diretrizes. 

E-LEARNING NORMA DE RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO

A Norma de Relacionamento com o Poder Público é o documento que possui o propósito de suplementar o Código de 
Ética e Conduta da AG, estabelecendo diretrizes compatíveis com os princípios de conformidade, que devem guiar a 
conduta ética dos colaboradores no relacionamento com o Poder Público e com Agentes Públicos, brasileiros ou estran-
geiros. 

Considerando sua importância para os negócios da AG, essa norma possui um treinamento eletrônico específico, que é 
obrigatório para o seu público-alvo, considerando conselheiros, presidentes, diretores, gerentes, coordenadores analis-
tas, líderes operacionais, por exemplo.
 
O treinamento eletrônico possui a norma na íntegra, sendo obrigatório a sua leitura, diretrizes e recomendações sobre 
o relacionamento com o Poder Público e uma prova ao final, avaliando a aprendizagem e eficácia do treinamento, com-
posta por 10 dilemas.
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Treinamentos Presenciais 

INTEGRAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS 

O treinamento de integração é uma rotina na qual todos os novos fun-
cionários, no seu primeiro dia de trabalho na AG, participam de um 
módulo específico sobre Compliance. 

A integração aborda as principais diretrizes de Compliance da AG, Có-
digo de Ética e Conduta, Norma de Relacionamento com o Poder Pú-
blico, diretrizes antissuborno e informações sobre o canal de denúncia 
Fale Conosco.
Cabe ressaltar que em todas as obras também acontecem integrações 
de Compliance para os funcionários AG e terceiros que trabalham nas 
unidades.

TREINAMENTO PRESENCIAL NAS OBRAS 

Anualmente é realizado treinamento de Compliance presencial nas 
obras, compreendendo os funcionários da AG e terceiros das unidades 
operacionais. Os treinamentos têm como objetivo passar as diretrizes 
de Compliance, trazendo os conceitos do Código de Ética e Conduta 
para o dia a dia dos funcionários com exemplos práticos e discussões 
abertas.

TREINAMENTO DE GESTÃO DE COMPLIANCE NAS OBRAS 

Nas visitas de implantação e acompanhamento da Gestão de Com-
pliance nas obras é realizado treinamento presencial com a equipe 
operacional sobre os processos de Compliance. O treinamento tem 
como objetivo reforçar as diretrizes, incluindo os requisitos das nor-
mas ISO 19600:2014 e NBR ISO 37001:2017 aplicados na gestão da 
AG.

TREINAMENTO DOS AGENTES DE COMPLIANCE 

O treinamento dos Agentes de Compliance tem como objetivo integrar 
os funcionários nas ações de Compliance de forma mais detalhada, já 
que serão multiplicadores, incluindo temas como legislação brasileira 
anticorrupção, Código de Ética e Conduta, Norma de Relacionamento 
com o Poder Público, diretrizes para aplicação do Jogo da Ética e de-
mais processos de Compliance.

TREINAMENTOS ESPECÍFICOS

Os treinamentos específicos visam endereçar temas relevantes para 
determinadas áreas de negócio da empresa. Estes treinamentos abor-
dam assuntos como diretrizes de anticorrupção nos negócios, preven-
ção de fraudes e ilícitos, incluindo processos licitatórios, relaciona-
mento com representantes de organizações concorrentes e parceiras, 
e execução de contratos públicos e privados.
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Comunicação 

INFORMATIVOS  

Rotineiramente, a área de Compliance divulga 
suas principais ações, incluindo seus indica-
dores de gestão e atividades destinadas aos 
Agentes de Compliance por meio de informati-
vos e no Portal AG, quando aplicáveis.

MEIOS ELETRÔNICOS

 A AG possui um Portal Corporativo para acesso 
de seus funcionários com o objetivo de divulgar 
vídeos, notícias, campanhas em geral, eventos, 
procedimentos, normas etc. As ações de Com-
pliance e Integridade têm uma área exclusiva e 
dedicada para documentação de todas as suas 
iniciativas e de acesso irrestrito a todos os co-
laboradores. 

 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 periodicamente pelas equipes de 
Comunicação e Tecnologia da Informação. 

Além disso, todos os e-mails enviados pelos 
colaboradores da AG são acompanhados de 
uma mensagem automática, a qual reforça o 
compromisso da Companhia com as ações de 
Compliance e Integridade. 

Página de Compliance
Site Andrade Gutierrez
O site da Andrade Gutierrez possui uma página 
específica sobre o Programa de Compliance, 
no qual estão disponíveis informações e docu-
mentos para toda sociedade, compartilhando 
as diretrizes e princípios de Compliance da AG.
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Campanhas de 
Comunicação

JEITO ÉTICO AG

O Jeito Ético AG tem como objetivo a divulgação das di-
retrizes do Código de Ética e Conduta em um formato 
mais simplificado, com uma identidade visual acessível a 
todos os stakeholders da Companhia. A campanha apre-
senta frases que completam a sentença ”Ser ético é.…”. 
O material é divulgado de forma diferente em escritórios 
e obras considerando as necessidades de cada público. 
Dessa forma, a AG garante que todos os seus stakehol-
ders tenham acesso à informação. 

CAMPANHA FALE CONOSCO

A campanha do “Fale Conosco” é divulgada recorrente-
mente nas obras e escritórios da AG visando fortalecer a 
transparência e a proximidade entre a AG e seus colabo-
radores. Para tanto, o número do canal de denúncias é 
constantemente divulgado e os colaboradores são orien-
tados a registrar reclamações e denúncias no caso de 
violação ao Código de Ética e Conduta. 
Os colaboradores contam ainda com um crachá infor-
mativo com o número do canal Fale Conosco que varia, 
dependendo do país em que esteja. 

CAMPANHA ANTISSUBORNO 

Apesar do tema fazer parte do dia a dia dos colabora-
dores da Andrade Gutierrez, por meio de treinamentos 
eletrônicos e presenciais, campanhas de comunicação, 
notícias, entre outras ações, conforme diretrizes da NBR 
ISO 37001:2017, a AG possui uma campanha de cons-
cientização contra a corrupção e o suborno.
Diversos formatos de comunicação podem ser utilizados, 
como por exemplo, intervenção teatral, cartazes, ban-
ners, “diálogos diários”, prismas de mesas e wallpaper. 
As divulgações, reforçam o combate ao suborno com a 
diretriz “Diga não ao suborno! ”. 

CAMPANHA TIRA-DÚVIDAS DE 
COMPLIANCE 

Após consulta com um grupo de colaboradores para en-
tender quais processos de Compliance da AG poderiam 
ser objeto de dúvidas ou necessidade de aprofundamen-
to, foram elaborados vídeos para esclarecer os principais 
questionamentos. Os vídeos foram divulgados e estão 
disponibilizados no Portal Corporativo. 
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Cartilhas
A AG produz diversas cartilhas para nortear sua cultura de integridade e ética. Desta forma, com o objetivo de abordar 
assuntos importantes em formato simplificado e com uma identidade visual acessível para os mais diferentes públicos, 
a AG divulga para as obras, as seguintes cartilhas:

• Cartilha Jeito Ético AG
• Cartilha Ambiente de Trabalho
• Cartilha da Ética e Conduta

Avaliação da Cultura de Compliance 
A Avaliação da Cultura de Compliance é uma pesquisa interna sobre a adesão da cultura de Compliance na AG, envol-
vendo todos os funcionários que, através de um formulário eletrônico, podem dar notas e comentários sobre os prin-
cipais processos da área de Compliance de forma anônima. O resultado da Avaliação é acompanhado pelo Comitê de 
Ética e direciona as ações de melhoria da área de Compliance. 

Fale Conosco e Tratamento de Incidentes 
O Canal de Denúncias, denominado “Fale Conosco”, tem como objetivo o recebimento de reclamações e denúncias de 
violações ao Código de Ética e Conduta. O canal é administrado por empresa independente, reconhecida internacio-
nalmente em sua área de atuação, para garantir a independência do processo. Pode ser acessado por uma série de 
formatos, com a garantia de anonimato e confidencialidade total do autor da denúncia, conforme abaixo: 

SITE EXTERNO (WWW.ANDRADEGUTIERREZ.COM.BR)

Disponível tanto para os funcionários da Companhia, quanto para qualquer terceiro que queira comunicar um incidente. 
Está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Os incidentes são redigidos pelo denunciante. O canal é aces-
sado por meio da página inicial, na seção “Fale Conosco”;

PORTAL CORPORATIVO

Disponível para todos os funcionários da AG por meio de acesso à intranet da Companhia, esta forma de acesso está 
disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Os incidentes são redigidos pelo denunciante;

CHAMADA TELEFÔNICA

Atendimento pessoal: disponível para toda a sociedade, incluindo os funcionários AG, esta forma de acesso está dispo-
nível 12 horas por dia, cinco dias por semana. O denunciante é atendido por um profissional especializado em relatos 
de denúncias;

CHAMADA TELEFÔNICA

Gravação de mensagem de voz: disponível para toda a sociedade, incluindo os funcionários AG, esta forma de acesso 
está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima e a ferramenta permite que o denunciante envie documentos eletrô-
nicos (fotos, relatórios, vídeos) que comprovem ou auxiliem na investigação. 
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Penalidades e Medidas Disciplinares
Caso sejam comprovadas violações ao Código de Ética e Conduta e políticas internas, medidas disciplinares são aplica-
das de acordo com a gravidade do ato cometido.

Todas as denúncias são inicialmente recebidas por uma empresa especializada e registradas na ferramenta de acom-
panhamento de incidentes. Após o recebimento e realização das recomendações iniciais, a ferramenta dispara automa-
ticamente um e-mail para a equipe de Compliance. Cabe ressaltar que nenhum profissional da AG tem permissão para 
apagar ou editar a denúncia recebida.  

O tratamento das denúncias é acompanhado mensalmente durante as reuniões ordinárias do Comitê de Ética, que é 
responsável por recomendar a aplicação de medidas disciplinares em casos de comprovação de violação ao Código de 
Ética e Conduta. O processo de conclusão dos incidentes recebidos é formalizado e documentado por meio da ferra-
menta 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 Medidas Disciplinares que estabelece, de maneira formal, as medidas disci-
plinares aplicáveis nos casos de violação ao Código de Ética e Conduta.

Relacionamento com Fornecedores, Clientes,
Parceiros, Candidatos e Funcionários
A Andrade Gutierrez possui diversos processos de avaliação de Compliance dos terceiros com que se relaciona, in-
cluindo fornecedores, parceiros, clientes, candidatos e funcionários. As avaliações possuem o objetivo de identificar 
possíveis riscos existentes na relação entre a AG e o referido terceiro.
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Avaliação de Fornecedores 
Uma das etapas do processo de gestão de fornecedores é a homo-
logação, que visa analisar os terceiros de forma profunda, levando 
em consideração, aspectos financeiros, cumprimento à legislação 
vigente, questões operacionais, de Compliance, qualidade, meio 
ambiente, responsabilidade social, comerciais etc. Este procedi-
mento visa mitigar riscos para a AG, perfazendo o processo de 
aquisição de bens, materiais e serviços.

A avaliação de fornecedores é realizada por uma empresa espe-
cializada com base no preenchimento de um questionário por par-
te dos fornecedores e do envio 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 documen-
tos, elabora-se um relatório completo, no qual o risco de realizar 
transações com este fornecedor (se houver) é quantificado e apon-
tado para a equipe multidisciplinar da AG.

Tal processo é realizado com apoio de empresa especializada e 
envolve as áreas corporativas, incluindo Compliance.

Adicionalmente, a AG utiliza uma ferramenta com uma base 
de dados internacional capaz de listar companhias expostas 
negativamente em mídias, empresas e pessoas registradas 
em listas de sanções internacionais e empresas e pessoas 
politicamente expostas (PEP). 

Avaliação de Compliance
em Clientes
Visando obter as melhores contratações para AG e um 
relacionamento em que haja compatibilidade de ideais, o 
procedimento da Andrade Gutierrez estabelece as etapas para 
avaliação de potenciais clientes, considerando critérios de 
Compliance. 

O processo de avaliação de Compliance em clientes analisa, no 
âmbito de Compliance, potenciais clientes para os negócios da 
AG, identificando potenciais red flags e/ou riscos de integridade na 
eventual celebração de contrato.

Desta forma, a liderança da AG, antes da tomada de decisão do 
negócio, tem acesso ao grau de risco de Compliance que a relação 
com o potencial cliente pode representar, por meio de relatório 
com toda a análise, incluindo avaliação do risco e recomendações 
da área de Compliance. 
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Avaliação de Compliance em 
Parceiros
A AG possui diretrizes para avaliação prévia de potenciais 
parceiros, diante da possibilidade de um novo negócio, inde-
pendentemente do modelo societário, tais como sociedades 
de propósito específico (SPEs), joint-ventures, consórcios, 
fusões e aquisições. Por meio de procedimento específico, 
a AG realiza uma série de avaliações para verificar a exis-
tência de irregularidades na empresa, potenciais red flags 
e/ou pontos de alerta e riscos de integridade na eventual 
celebração de contrato.

Avaliação de Compliance em 
Candidatos e Funcionários
Durante a avaliação de Compliance em candidatos e fun-
cionários, a AG avalia os riscos de Compliance envolvidos 
nos processos de recrutamento e seleção de colaborado-
res, bem como, nas promoções de funcionários, verificando 
se é apropriada a contratação ou realocação, considerando 
se os mesmos estão aptos a cumprir com os requisitos de 
compliance, incluindo as diretrizes antissuborno. A análise 
é realizada com base nos critérios de Compliance para as 
contratações do público elegível, conforme exposição ao 
risco dos cargos - Gerentes, Superintendentes, Diretores, e 
Presidentes, por exemplo.
 

Monitoramento Contínuo
de Transações
A AG possui um conjunto de avaliações e testes periódicos 
em suas bases de dados contábeis, financeiros e de supri-
mentos para desenvolver um mecanismo de monitoramento 
constante de todas as ações de Compliance e Integridade, 
baseado nos estudos de prevenção à lavagem de dinheiro 
e corrupção. 

O objetivo deste conjunto de avaliações é verificar se existiu 
alguma transação que, por alguma especificidade, faz-se 
necessária uma análise mais detalhada. 

O monitoramento contínuo de transações é conduzido bi-
mestralmente pela equipe de Auditoria Interna. As tran-
sações são identificadas a partir de sistemas eletrônicos 
conhecidos internacionalmente por sua eficácia. As transa-
ções selecionadas são analisadas a partir dos inputs dispo-
nibilizados pelos gestores da companhia (contextualização 
e evidências que corroborem com as mesmas). 
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Cláusula de
Compliance
As minutas contratuais da AG possuem uma 
cláusula específica denominada “Política de In-
tegridade”. De forma resumida, a mencionada 
cláusula estabelece que a empresa contratada 
pela AG declara que:

• Não praticou e se obriga a não praticar quais-
quer 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;
• Recebeu da contratante recomendação para 
implementação de um programa próprio de in-
tegridade, conforme parâmetros definidos em 
requisitos legais aplicáveis e melhores práti-
cas de mercado, com fins de prevenir atos que 
violem as leis anticorrupção aplicáveis às suas 
atividades. 

Mapeamento de 
Relações Interpessoais 
e com o Poder Público
A AG possui um processo denominado mapea-
mento de relações interpessoais e com o Poder 
Público, cujo objetivo é identificar e mapear, 
dentre o público elegível, as relações pessoais 
e profissionais existentes entre os empregados 
da Andrade Gutierrez com Agentes Públicos, in-
cluindo funcionários da Petrobras, Pessoas Ex-
postas Politicamente – PEP e/ou outras partes 
interessadas. 

Este mapeamento permite a identificação e o 
devido tratamento para casos que indiquem po-
tenciais casos de conflitos de interesses.

Andrade Gutierrez 25



Compliance e Integridade 26

Interação com o Poder Público
Para atualização do mapeamento de relações habituais entre a Compa-
nhia e autoridades governamentais e/ou de empresas públicas nacionais 
ou estrangeiras, a AG possui o processo de mapeamento de interações 
com o Poder Público. Neste mapeamento são consideradas as unidades 
de negócios e áreas corporativas da AG, assim como os órgãos públicos e 
seus membros relacionados. O processo tem como principal objetivo de-
senvolver mecanismos de mitigação de ocorrência de condutas indevidas.

Monitoramento de Compliance em
consórcios ou joint ventures
A Andrade Gutierrez possui definido na sua Gestão de Compliance, pro-
cesso específico para monitoramento das ações de Compliance em em-
preendimentos onde possui sócio. Dentre outros, faz parte acompanhar a 
criação de controles importantes e a implantação das ações de Complian-
ce nas referidas unidades, por meio de um checklist de monitoramento, 
considerando estrutura de governança, documentação, ações de treina-
mento e comunicação, dentre outras questões.

Destaque em Compliance 
Rotineiramente, a área de Compliance da AG reconhece como “Parceiros 
de Compliance” colaboradores que, por meio de ações proativas, partici-
param efetivamente das ações, divulgando a cultura de Compliance da 
AG e contribuindo para a multiplicação da Gestão de Compliance, ultra-
passando as responsabilidades diárias relacionadas às suas funções. O 
reconhecimento é divulgado por meio do boletim de Comunicação, dentre 
outras formas que são consideradas caso a caso. 

Ações externas 
De forma contínua, a Andrade Gutierrez realiza relevante participação em 
eventos externos e ações coletivas, em formato de reuniões, palestras, 
workshops e congressos, para apresentar seu Programa de Compliance 
seja no meio empresarial ou também junto a órgãos nacionais e interna-
cionais de promoção do Compliance. 

Auditorias de Gestão
Anualmente, são realizadas auditorias internas de gestão para atestar a 
aderência às normas ISO e o cumprimento das políticas, normas e proce-
dimentos internos no âmbito corporativo e nas obras.  Elas têm por objetivo 
a verificação da conformidade, incluindo as diretrizes de Compliance e 
aderências aos requisitos legais.

26



Andrade Gutierrez 27

CRÉDITOS:

Texto: Equipe de Compliance da Andrade Gutierrez
Edição e design: Agência Itigoo
Fotografia: Acervo Andrade Gutierrez
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