
política de
compliance



Prezados,

Tendo em vista a importância de estar de acordo

com as leis e de adotar medidas preventivas e

punitivas em relação à fraude e comportamentos

antiéticos, os sócios da Projec4 incentivam seus

prestadores de serviços, colaboradores e clientes a

sempre seguir em conformidade e agir segundo os

padrões éticos de conduta. 
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A presente Política de Compliance tem como objetivo estabelecer princípios,
diretrizes e funções de compliance para toda a empresa Projec4. Além disso, visa
frisar a importância de se conhecer e cumprir as determinações legais, externas e
internas.

Objetivo
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Primeiro, vale ressaltar que o termo se origina no verbo “to comply”, que em
tradução literal seria “fazer cumprir”, mas que também pode ser compreendido como
“estar em conformidade”. O compliance começou a ser adotado no Brasil no início
dos anos 2000, com base em modelos de empresas multinacionais.

O Programa de Compliance é um modelo criado pela própria empresa, a partir de
normas já instituídas e leis específicas, como a Lei Anticorrupção. Ele estabelece os
mecanismos e as formas de controle para detectar e corrigir possíveis desvios de
conduta.

Portanto, esta Política de Compliance foi desenvolvida seguindo os nove pilares
do programa de compliance que norteiam os esforços da Projec4 na busca pela
conformidade.

Contamos com o suporte de todos os sócios para prevenção às fraudes e à
corrupção.

O que é o Compliance?



O compliance é responsabilidade de todos os sócios, além de eventuais
prestadores de serviço, independente de suas posições no projeto a ser
desenvolvido. 

Todos devem agir em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis às suas
atribuições, bem como conhecer e seguir o Código de Ética desenvolvido.

Além disso, a Projec4 garante confidencialidade no exercício de suas funções, tanto
de seus sócios quanto de qualquer prestador de serviço que vir a trabalhar junto.

O que é esperado da Projec4?
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O Código de Ética desenvolvido está disponível para conhecimento de todos os
prestadores de serviços, colaboradores e clientes.

A Projec4 não apoia nenhuma prática de fraude de qualquer natureza.

Código de Ética

A Projec4 busca contratados, parceiros e clientes que também estejam de acordo
com o Programa de Compliance em suas empresas.

Due diligence



Possuímos um Canal de Denúncias (SAC) através do e-mail sac@projec4.com.br,
para todos os colaboradores e clientes da Projec4.

O canal permite os relatos de forma anônima para reportar condutas ou
comportamentos que não estejam de acordo com o Programa de Compliance da
empresa ou com Leis, regulamentos, normas e procedimentos externos ou internos.
As denúncias serão registradas e avaliadas.

Novamente, há confidencialidade por parte da Projec4 durante todo o processo e
não haverá retaliação ao denunciante em nenhuma hipótese.

Canal denúncias
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Apenas o Programa de Compliance não garante que todas as Leis e normas sejam
cumpridas, portanto a Projec4 conta com a colaboração e entendimento de todos os
envolvidos para cumprimento das Leis, normais e procedimentos necessários ao
executar suas tarefas e projetos.

É fundamental que todos se dediquem ao seu trabalho, realizando-o com uma
conduta ética e transparente.

Disposições finais


