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INTRODUÇÃO 

 

Ao estabelecer e adotar o presente Programa de Integridade (“Programa”), nós da            

PROENDO – IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. (“PRO-ENDO”)          

reforçamos o entendimento de que a retidão de conduta na condução dos nossos             

negócios é inegociável e se aplica a todas as instâncias da nossa atividade. Este Programa               

formaliza o comprometimento da PRO-ENDO com a promoção da conduta comercial ética            

e responsável, bem como com o cumprimento das leis, regulamentos, normas e diretrizes             

aplicáveis ao nosso negócio. Serve como instrumento no combate à corrupção em todos             

os contextos e formas, estabelecendo de modo claro e objetivo (i) as condutas repudiadas              

pela organização, (ii) os procedimentos utilizados para prevenir fraudes e ilícitos, (iii) os             

canais a serem utilizados para denúncia de irregularidades, e (iv) as medidas disciplinares             

aplicáveis em caso de violação à disciplina ora estabelecida. 

O presente Programa foi desenvolvido com base em avaliação específica da exposição da             

PRO-ENDO ao risco de corrupção com base na Lei nº 12.846/2013, no Decreto nº              

8.420/2015, e no Acordo Setorial denominado “Ética Saúde” da Associação Brasileira de            

Importadores e Distribuidores de Implantes (ABRAIDI). Referida apreciação será realizada          

a cada 12 (doze) meses para examinar, monitorar e prevenir o risco de corrupção, bem               

como definir futuras etapas e novos programas a serem implementados pela PRO-ENDO            

para ampliar iniciativas de educação e conscientização de seus colaboradores. 

Este Programa destina-se a todos os nossos empregados, colaboradores, fornecedores,          

representantes comerciais, subdistribuidores, prestadores de serviços e membros        

executivos, sem qualquer distinção ou privilégios. 

 

[local e data] 

[nome e assinatura dos Diretores] 

 

  



1. MISSÃO, VISÃO E VALORES DA EMPRESA 
 

A PRO-ENDO se dedica à prestação de serviços de armazenagem e distribuição de             

produtos médicos de alta qualidade e tecnologia, importados de diversos fornecedores           

estrangeiros. Nosso foco é a preservação da qualidade dos produtos distribuídos,           

maximizando a oferta das opções de tratamento de saúde e melhorando a qualidade de              

vida dos pacientes que recebem esses produtos.  

Nesse contexto, nossa missão é identificar e distribuir produtos médicos de tecnologia            

inovadora que auxiliem o profissional de saúde na solução e recuperação da qualidade de              

vida. 

Temos por visão o propósito do reconhecimento pelo mercado em razão do            

comprometimento com a distribuição de produtos médicos de alta qualidade e segurança,            

através da dedicação, honestidade e integridade. 

Elegemos como valores: entender as necessidades e exceder as expectativas de nossos            

clientes; admitir e treinar nossos colaboradores, oferecendo recursos para o crescimento           

dentro da empresa; oferecer lucro aos acionistas pela adoção de práticas comerciais            

éticas; valorizar e incentivar mecanismos de defesa do meio ambiente. 

Nossas atividades são realizadas de forma a refletir o franco comprometimento da            

PROENDO a não tolerância à corrupção, sob qualquer condição ou forma, no Brasil e em               

jurisdições estrangeiras, estando os colaboradores obrigados a observar: 

(i) a justiça, a honestidade e a transparência na condução dos negócios; e 

(ii) a proibição de fazer ou aceitar qualquer oferta de suborno, direta ou indiretamente,              

em troca de vantagens comerciais.  

Nossa missão, visão, valores e este Programa de Integridade orientam nossas políticas,            

operações e comportamentos. É o que reflete em nossa empresa e em cada detalhe de               

como fazemos negócios todos os dias. A partir deste norte, foram definidas diretrizes que              

devem pautar a conduta de todos os integrantes da PRO-ENDO, de forma transparente,             

respeitosa e coerente. 

 

  



2. REQUISITOS GERAIS DE CONDUTA 
 

A PRO-ENDO valoriza a diversidade no ambiente de trabalho, respeitando as diferenças de             

ideias, raça, orientação sexual, convicção política, gênero, condição física, religião, estado           

civil, nacionalidade ou origem social. Não admitimos discriminação ou preconceito de           

qualquer natureza. 

A reputação da PRO-ENDO é determinada em grande parte pelas ações e pelo             

comportamento individual de cada um dos seus colaboradores, representantes e          

empregados. Uma atitude inadequada eventualmente perpetrada isoladamente por        

apenas um funcionário ou colaborador pode causar danos graves para a organização. 

Por isso, cada um dos nossos colaboradores deve estar atento para que suas atitudes              

quotidianas estejam sempre de acordo com os princípios institucionais referidos neste           

Programa, e não causem, direta ou indiretamente, prejuízos à PRO-ENDO. 

No exercício de suas funções, todos os funcionários e colaboradores estão obrigados a             

desempenhar atividades restritas à função que lhes foi delegada, sempre em obediência às             

orientações de seus superiores hierárquicos e aos termos do Contrato de Trabalho firmado             

com a PRO-ENDO. Ressalvados os atendimentos emergenciais e as diligências externas           

inerentes a algumas funções, os funcionários devem desempenhar suas atividades em           

horário comercial e nas instalações administrativas da PRO-ENDO.  

Com exceção dos membros da Diretoria da PRO-ENDO, que são titulares da representação             

ativa e passiva da empresa, nenhum empregado, colaborador ou prestador de serviços            

pode se obrigar perante terceiros, firmar contratos ou realizar qualquer oferta ou celebrar             

contrato em nome da PRO-ENDO. 

É terminantemente proibido aos funcionários e colaboradores da PRO-ENDO agirem em           

conjunto ou isoladamente, direta ou indiretamente, para ofertar, prometer ou outorgar           

prêmios, gratificações ou vantagens de qualquer espécie, vinculadas à prescrição, uso,           

promoção, recomendação, indicação ou endosso dos dispositivos médicos que         

armazenamos e distribuímos. Todos os desvios de conduta estão sujeitos às penalidades            

estabelecidas nesse Programa e serão apurados com rigor pelo COMITÊ DE COMPLIANCE. 

Sempre que solicitado, os colaboradores e prestadores de serviço deverão responder ao            

“Questionário de Compliance” que integra o presente Programa na forma do Anexo I,             

fornecendo informações atualizadas e verdadeiras. 

Para os fins do presente Programa, incluem-se no conceito de conduta também as             

atividades desempenhadas por funcionários e colaboradores em plataformas virtuais, tais          

como perfis de redes sociais, blogs, microblogs, dentre outros, sendo proibida qualquer            

referência aos negócios da PRO-ENDO em referidos instrumentos. 

Em defesa do padrão de comportamento adequado esperado de todos os funcionários,            

exigimos que a privacidade e o respeito à empresa se traduzam em atitudes respeitosas,              

sendo vedado: 

● Criticar publicamente em plataformas virtuais o trabalho de seus colegas. Críticas           

devem ser feitas internamente, seja pela análise diária, seja diretamente à pessoa; 



● Usar o nome da empresa para expressar opiniões pessoais; 

● Divulgar detalhes das atividades profissionais desempenhadas na PRO-ENDO; 

● Divulgar informações genéricas ou detalhadas sobre o desempenho comercial ou          

financeiro da PRO-ENDO; 

● Divulgar fotos do local de trabalho ou de colegas, exceto quando previamente            

autorizado; 

● Informações sobre os produtos ou projetos da empresa não podem ser divulgados            

sem autorização prévia da Diretoria; 

● Criar perfis ou páginas em redes sociais para a PRO-ENDO ou para os fornecedores              

dos produtos que distribuímos, citando quaisquer nomes ou marcas sem prévia           

autorização de seus titulares; 

● Usar o logotipo, as marcas ou fotos dos produtos de propriedade da PRO-ENDO,             

dos seus fornecedores ou clientes em sites, blogs, comunidades ou em outros            

espaços sem prévia autorização da Diretoria; 

● Responder ou debater qualquer comentário ou conteúdo ofensivo à empresa,          

devendo encaminhá-lo imediatamente ao responsável pelo departamento em        

questão, quando for o caso. 

Nossa recomendação é que sempre que um funcionário ou colaborador estiver em dúvida             

sobre o que seria o modo apropriado de lidar com uma situação potencialmente não ética,               

este deve consultar previamente o OFICIAL DE COMPLIANCE ou algum dos membros do             

COMITÊ DE COMPLIANCE pessoalmente, para se certificar de que está atendendo aos            

padrões de retidão de conduta exigidos pela PRO-ENDO. 

 

  



3. ÓRGÃOS DE COMPLIANCE 

 

Dentro da organização administrativa da PRO-ENDO, foram instituídos pela Diretoria dois           

cargos individuais e um colegiado responsável pela aplicação do presente Programa e            

pelas atividades correlatas à política de integridade instituída. São eles: 

OFICIAL DE COMPLIANCE – pessoa responsável por responder consultas apresentadas          

pelos funcionários e colaboradores, estabelecer os procedimentos internos de compliance,          

promover treinamentos anuais e palestras educativas, guardar os documentos relativos ao           

Programa (protocolos de entrega, relatórios, avaliações, etc), e, sempre que necessário,           

apresentar à Diretoria parecer sobre novos desafios e estratégias para assegurar o integral             

cumprimento do Programa. 

OUVIDORIA DE COMPLIANCE – pessoa responsável por administrar os canais de denúncia,            

receber todas as denúncias identificadas ou anônimas, colher informações junto aos           

denunciantes, encaminhar o material respectivo ao COMITÊ DE COMPLIANCE e auxiliar nas            

investigações. 

COMITÊ DE COMPLIANCE - órgão formado por 3 (três) integrantes, sendo um            

representante de cada área da PRO-ENDO: Departamento Administrativo, Departamento         

Comercial, Departamento ...., responsável por investigar toda e qualquer denúncia de           

infração ética ou corrupção, emitir parecer a respeito e aplicar a medida corretiva cabível. 

Os profissionais escolhidos pela Diretoria para integrar os órgãos de compliance terão            

mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se prorrogação por deliberação da Diretoria, sem, no             

entanto, ensejar qualquer benefício ou estabilidade de emprego. 

 

  



4. PROCEDIMENTOS DE INTEGRIDADE 
 

O cumprimento e o zelo pela observância da disciplina estabelecida nesse Programa são             

de competência dos três órgãos de compliance da PRO-ENDO, cuja atuação dar-se-á em             

três frentes paralelas: preventiva, investigativa e punitiva. 

Os trabalhos de atuação preventiva terão enfoque na educação e conscientização dos            

empregados e colaboradores da PRO-ENDO para os padrões éticos exigidos, mediante a            

realização de treinamentos periódicos sobre o Programa e pela atualização constante do            

próprio Programa. 

Na estratégia preventiva, o OFICIAL DE COMPLIANCE realizará constante monitoramento          

dos procedimentos internos instaurados para a detecção de áreas sensíveis à corrupção,            

tais como formulários de verificação e a adoção de cláusula mínima de compliance nos              

contratos firmados com clientes, fornecedores, colaboradores e prestadores de serviço. 

A redação da cláusula mínima de compliance a ser reproduzida em todos os contratos              

firmados pela PRO-ENDO, admitidas adaptações a cada caso, constará como: 

A CONTRATADA se declara ciente da política de integridade da PRO-ENDO que proíbe a              

oferta ou aceitação, direta ou indireta, de qualquer pagamento, doação, compensação,           

vantagem financeira ou não financeira ou benefícios de qualquer espécie que constituam            

prática ilegal ou de corrupção na forma da legislação brasileira, relativas ao objeto deste              

contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma            

forma. 

As atividades investigativas do COMITÊ DE COMPLIANCE e do OFICIAL DE COMPLIANCE se             

darão com a averiguação das denúncias recebidas pela OUVIDORIA DE COMPLIANCE. 

Sempre que houver qualquer suspeita de infração ética ou corrupção, o fato deve ser              

comunicado pelo funcionário, colaborador ou terceiro que tenha tomado conhecimento à           

OUVIDORIA DE COMPLIANCE pelos canais: [e-mail] [telefone] [endereço] 

Os empregados, colaboradores, fornecedores, representantes comerciais,      

subdistribuidores, prestadores de serviços e membros executivos da PRO-ENDO devem          

relatar à OUVIDORIA DE COMPLIANCE qualquer solicitação, direta ou indireta, de           

pagamentos, presentes, viagens, assistência pessoal, ou outros benefícios que tenham sido           

ofertados ou recebidos em troca de vantagens comerciais. 

 

Como forma de incentivar o cumprimento dos princípios estabelecidos nesse Programa           

com a promoção de uma cultura corporativa aberta, a PRO-ENDO admite que denúncias             

de infração ética sejam feitas de forma anônima ou identificada, a critério do denunciante. 

Não será admitida qualquer retaliação contra aqueles que denunciarem eventuais          

descumprimentos ou suspeitas de descumprimento do Programa, que terão seus          

interesses protegidos por todos os órgãos de compliance da PRO-ENDO, que se reserva o              

direito de tomar as devidas medidas contra qualquer pessoa que retalie ou ameace             

aqueles que registraram denúncias nos termos desse Programa. 



Recebida a denúncia, a OUVIDORIA DE COMPLIANCE dará início à investigação, por meio             

da abertura de sindicância interna, que reunirá documentos referentes aos fatos sob            

análise e colherá depoimentos das pessoas envolvidas, proporcionando, igualmente,         

oportunidades de defesa àqueles investigados. 

Todas as investigações serão realizadas de forma sigilosa, sem que seja dada qualquer             

publicidade sobre os fatos investigados ou as pessoas envolvidas. A quebra do sigilo das              

investigações configurará infração ética sujeita às penalidades estabelecidas neste         

Programa. 

Todos os empregados e colaboradores, de todos os departamentos da PRO-ENDO estão            

obrigados a contribuir com as investigações, prestando as informações e documentos que            

lhes forem solicitados e contribuindo para o cumprimento das decisões do COMITÊ DE             

COMPLIANCE. 

Verificada e provada de forma robusta a autoria e materialidade da infração, a COMISSÃO              

DE COMPLIANCE aplicará a penalidade cabível, conforme previsão do Capítulo 10 deste            

Programa. 

 

  



5. PROTEÇÃO ÀS INFORMAÇÕES DA EMPRESA 

 

A proteção às informações confidenciais, secretas e pessoais é uma das premissas sobre as              

quais baseamos nossas relações com funcionários, ex-funcionários, colaboradores,        

excolaboradores e suas famílias, candidatos a empregos, clientes, fornecedores,         

profissionais da área médica que utilizam os produtos que armazenamos e distribuímos,            

pacientes que recebem referidos produtos em seus tratamentos, e outros grupos de            

indivíduos cujo interesse de alguma forma sejam afetados pelas atividades da PRO-ENDO. 

Nós coletamos, processamos e utilizamos dados pessoais de forma restrita e sempre            

vinculada a fins legais, previamente definidos de forma clara com o titular das             

informações. Igualmente, a PRO-ENDO respeita o direito à correção dos dados que possui             

e protege o direito à objeção e pedidos de bloqueio ou exclusão dos titulares de referidos                

dados. 

Cada um de nossos funcionários e colaboradores está obrigado a obedecer a proteção dos              

dados a que tenha acesso, sejam eles referentes à atividade institucional da PRO-ENDO, ou              

de terceiros envolvidos no negócio (clientes, fornecedores, parceiros, prestadores de          

serviço, profissionais da área médica, etc). 

A PRO-ENDO adota um padrão adequado de segurança de processamento de informações,            

de modo a salvaguardar com recursos técnicos de informática a confidencialidade,           

integridade, disponibilidade das suas informações, especialmente para evitar o uso interno           

ou externo não autorizado. 

Todos os relatórios emitidos pela PRO-ENDO, em todos os setores de atividade, tais como,              

verificações contábeis, financeiras, de satisfação dos clientes, de atendimento de metas de            

venda, de relacionamento com fornecedores, de adequação dos produtos, etc, são           

desenvolvidos com rigor científico e representam demonstrações precisas, oportunas e          

verdadeiras. 

Os e-mails, comunicados, memorandos, circulares internas, telefonemas e demais         

informações divulgadas internamente são de conteúdo confidencial e não podem ser           

divulgados ou publicados por qualquer meio sem prévia autorização. 

A manutenção do sigilo de informações sensíveis de cunho comercial é considerada            

objetivo comum de todos os envolvidos nas atividades da PRO-ENDO, que estão obrigados             

a resguardar segredos comerciais ou de comércio que lhes sejam confiados dentro do             

âmbito do exercício das suas funções ou que de outra forma tornem-se conhecidos. 

Nenhum dos funcionários pode fornecer informações qualificadas ou confidenciais a          

membros de sua família ou a quaisquer outros indivíduos, empresas ou entes da             

administração pública, sem prévia e expressa autorização por escrito da Diretoria. 

 

 

  



6. REPÚDIO AO SUBORNO 
 

A PRO-ENDO proíbe expressamente qualquer fornecimento, oferta ou aceitação de          

subornos de qualquer tipo ou pessoa, seja no âmbito privado ou público, estando             

comprometida a punir firmemente todos aqueles que ofereçam ou realizem pagamentos           

de facilitação de quaisquer espécies. 

Para os fins do presente Programa, entende-se como suborno a oferta, o pagamento, a              

busca e a aceitação de pagamento, presente ou vantagem impróprios de modo a             

influenciar o resultado de um negócio por alguém que atue em nome da PRO-ENDO no               

cumprimento de suas obrigações. 

Por pagamentos de facilitação, entende-se oferta, pagamento, busca ou aceitação de           

dinheiro, presentes, viagens ou outras vantagens com o intuito de acelerar ou assegurar o              

fornecimento de produtos ou serviços aos quais a PRO-ENDO tem direito decorrente de             

contrato ou da aplicação da lei. 

Os empregados, colaboradores, fornecedores, representantes comerciais,      

subdistribuidores, prestadores de serviços e membros executivos estão proibidos de,          

direta, indiretamente ou por meio de terceiros, oferecer qualquer item de valor que             

influencie a ação ou decisão de qualquer funcionário ou pessoa em obrigação pública ou              

legal, atuando em nome da administração pública, clientes ou         

subcontratados/fornecedores, ou quaisquer terceiros, ou de outra forma obter qualquer          

vantagem imprópria ao vender os produtos, conduzir transações financeiras ou          

representar os interesses da PRO-ENDO. 

Nenhum funcionário ou parceiro comercial sofrerá consequências adversas por se recusar           

a se comprometer com atividade de pagamento impróprio, ainda que isto resulte em             

perda do negócio. 

 

  



7. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO 
 

É vedado qualquer tipo de pagamento ou outra forma de benefício direto ou indireto a um                

agente público para obtenção de qualquer tipo de vantagem, como por exemplo,            

especificação em edital com direcionamento para uma marca ou produto fornecido pela            

PRO-ENDO. 

A PRO-ENDO repudia, em contratações com o poder público, qualquer tipo de fixação de              

preços entre concorrentes do certame licitatório, ou outros acertos que comprometam a            

idoneidade do procedimento e a integridade do resultado. 

Em todo e qualquer processo licitatório em que participe, a PRO-ENDO repudia e se              

compromete a denunciar propostas fictícias ou de cobertura, entendidas como aquelas           

que envolvem, pelo menos, um dos seguintes comportamentos: 

(a) Um dos concorrentes aceita apresentar uma proposta mais elevada do que a proposta              

do candidato escolhido; 

(b) Um concorrente apresenta uma proposta que já sabe de antemão que é demasiado              

elevada para ser aceita; 

(c) Um concorrente apresenta uma proposta que contém condições específicas que sabe            

de antemão que serão inaceitáveis para o comprador; ou 

(d) Um concorrente apresenta propostas que são concebidas para dar aparência de uma             

concorrência genuína entre os licitantes. 

Todo e qualquer funcionário que tenha conhecimento de atos ou fatos que comprometam             

a legalidade do processo licitatório em que a PRO-ENDO for parte está obrigado a              

reporta-los à OUVIDORIA DE COMPLIANCE para a respectiva verificação e investigação na            

forma estabelecida pelo presente Programa. 

 

  



8. CONFLITOS DE INTERESSE 
 

Entende-se por conflito de interesse as situações em que relacionamentos pessoais,           

participação em atividades externas ou interesse em outro empreendimento de qualquer           

funcionário ou colaborador tenham influência real ou potencial em suas decisões           

enquanto no exercício de suas atribuições na defesa dos interesses da PRO-ENDO. 

Todos os funcionários e colaboradores têm a obrigação de evitar situações de conflito de              

interesse, agindo sempre no melhor interesse da PRO-ENDO e adotando medidas           

apropriadas para prevenir e impedir situações de ambiguidade. 

Sempre que houver suspeita ou verificação de conflito de interesse real ou potencial, o              

funcionário deve comunicar a OUVIDORIA DE COMPLIANCE por escrito juntamente com           

relatório descritivo de todos os fatos relevantes. 

É vedado ao funcionário ou colaborador participar de qualquer transação ou outros            

acordos de negócios em nome da PRO-ENDO onde tiver, direta ou indiretamente, um             

interesse pessoal, financeiro ou de outra natureza qualquer. 

As transações profissionais devem ser efetuadas unicamente para os melhores interesses           

da PRO-ENDO, não podendo o funcionário, direta ou indiretamente, se beneficiar de seu             

cargo ou de qualquer venda específica, compra ou outra atividade da empresa. 

Não é permitido ao funcionário ou colaborador manter emprego(s) secundário(s) ou           

atividades paralelas que prejudiquem o cumprimento das obrigações estabelecidas neste          

Programa. 

Atividades de voluntariado e de cunho filantrópico desempenhadas autonomamente ou          

no âmbito de organizações sem fins lucrativos por nossos funcionários e colaboradores            

não configuram conflito de interesse e são incentivadas pela PRO-ENDO. 

Qualquer funcionário que tenha interesse, trabalhe, detenha participação societária ou          

preste serviços a quaisquer empresas ou entidades que tenham relações comerciais com a             

PRO-ENDO deverá, por sua própria iniciativa, notificar o OFICIAL DE COMPLIANCE para que             

realize avaliação de risco de conflitos de interesse. 

Sempre que identificado o risco de conflito de interesse, ainda que qualificado como baixo              

pelo OFICIAL DE COMPLIANCE, este necessariamente deverá ser eliminado, sob pena de            

impossibilidade de manutenção do funcionário no quadro de colaboradores da PRO-ENDO. 

 

  



9. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS E AVALIAÇÕES 
 

Sem prejuízo da realização de auditorias por amostra a qualquer tempo pela PRO-ENDO             

em determinados departamentos e/ou em toda a empresa, a critério exclusivo dos órgãos             

de compliance (OFICIAL, OUVIDORIA e COMITÊ DE COMPLIANCE), o cronograma básico           

anual de auditorias fica estabelecido da seguinte forma: 

De Janeiro a Março: fechamento de contas do exercício anterior e auditoria contábil; 

De Abril a Junho: avaliação interna de procedimentos anticorrupção e diagnóstico de            

situações de risco por meio de questionários; 

De Julho a Setembro: atualização do Programa e treinamento anual de compliance            

obrigatório para todos os funcionários; 

De Outubro a Dezembro: apresentação à Diretoria dos relatórios de atividade dos órgãos             

de compliance da empresa. 

 

  



10. AÇÕES CORRETIVAS 
 

Sempre que uma sindicância interna aberta pela OUVIDORIA DE COMPLIANCE demonstrar           

de forma robusta a autoria e a materialidade de condutas de infração ética ou de               

corrupção perpetrados por empregados, colaboradores, fornecedores, representantes       

comerciais, subdistribuidores, prestadores de serviços ou membros executivos da         

PROENDO, caberá ao COMITÊ DE COMPLIANCE aplicar em conjunto ou separadamente,           

conforme a gravidade da conduta e as consequências geradas à PRO-ENDO, as medidas             

corretivas abaixo listadas: 

(a) Notificação de advertência para cessação da conduta; 

(b) Relocação interna do funcionário ou colaborador, afastando-o do setor sensível à            

corrupção; 

(c) Rescisão do contrato de trabalho (demissão) com ou sem pedido de indenização. 

Fica estabelecido que na aplicação das penalidades acima previstas, a PRO-ENDO           

respeitará todos os acordos de dissídios coletivos, bem como os procedimentos, leis e             

regulamentações aplicáveis. 

 

  



11. SUSTENTABILIDADE 
 

A PRO-ENDO apoia e respeita os direitos humanos e a defesa do meio-ambiente             

proclamados nacional e internacionalmente, assumindo o compromisso de tomar atitudes          

sociais e ambientalmente responsáveis perante a comunidade em que desenvolve suas           

atividades, contribuindo para a sustentabilidade. 

A PRO-ENDO fornece aos seus funcionários um ambiente de trabalho agradável e livre de              

assédio e discriminação. A cooperação e o trabalho em equipe são parte da cultura da               

nossa empresa, que promove um relacionamento acolhedor e respeitoso com os           

parceiros, baseado na igualdade de direitos. Por isso, respeitamos a liberdade individual e             

tratamos com dignidade os funcionários e parceiros, resguardando a liberdade de           

pensamento e de expressão. 

Respeitamos o meio ambiente a partir de ações práticas, como a economia de recursos              

naturais, a obediência à legislação sanitária, a separação do lixo e o reaproveitamento de              

materiais recicláveis. 

 

  



12. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 

Todos os funcionários e colaboradores, inclusive temporários, da PRO-ENDO receberão          

cópia integral do presente Programa e treinamento anual específico para seu           

conhecimento e aplicação, aos quais estão formalmente vinculados para todos os fins e             

direitos. 

Fornecedores, subcontratados, representantes e outras partes contratantes da PRO-ENDO         

devem ter padrões éticos compatíveis com este Programa e responder ao questionário de             

verificação constante do Anexo I. 

Todas as lacunas identificadas no presente Programa serão sanadas pelo COMITÊ DE            

COMPLIANCE da PRO-ENDO com base na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), no            

Decreto nº 8.420/2015 (Regulamento da Lei Anticorrupção), e no Acordo Setorial           

denominado “Ética Saúde” da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de           

Implantes (ABRAIDI), cuja íntegra consta do Anexo II. 

 

  



ANEXO I 

QUESTIONÁRIO DE COMPLIANCE 

- Nome da Empresa: 

- CNPJ: 

- CPF: 

- Endereço completo: 

- CEP: 

- Cidade: 

- UF: 

- Dados para contato: 

- Telefone: 

- Email: 

- Tipo societário: 

- Data da constituição: 

- Descrição do objeto social da empresa: 

- País onde a Empresa está constituída: 

- A Empresa possui filial(is)? 

- Serão utilizados profissionais subcontratados na execução dos trabalhos? 

- Informar os proprietários ou a composição societária do parceiro de negócios. Caso seja              

uma companhia de capital aberto, todos os acionistas com participação acionária igual ou             

superior a 5% devem ser relacionados individualmente. 

- Se a sócia majoritária mencionada acima for uma pessoa jurídica, nacional ou             

estrangeira, favor mencionar o(s) representante(s) legal(is) da empresa no Brasil. 

- Fornecer os dados dos integrantes do Conselho de Administração da Empresa (Nome             

completo, CPF, data de nascimento), quando for o caso. 

- Relacione os principais Representantes Legais da Empresa. 

- Relacione os colaboradores da Empresa responsáveis pelo trabalho que poderão ser            

contatados a qualquer momento pela PRO-ENDO para a obtenção de informações           

complementares. 

- Relacione todas as empresas controladoras ou com participação na empresa, incluindo a             

controladora principal. 

- Relacione todas as subsidiárias e demais coligadas da empresa. 



- Fornecer referências comerciais (outros clientes da empresa). Quando for possível devem            

ser empresas para as quais você executou o mesmo tipo de trabalho, ou similar. Informar               

também o nome da Empresa, o contato, telefone e email. 

- Algum dos proprietários, acionistas majoritários, diretores, membros do conselho          

administrativo, funcionários do primeiro escalão ou agente de sua empresa é familiar de             

qualquer funcionário da PRO-ENDO? 

- Algum parente de até 3° grau (inclusive companheiro(a)) do proprietário, acionista            

majoritário, diretor, membro do conselho de administração, funcionário de primeiro          

escalão ou representante da sua empresa: 

a. É executivo ou funcionário de algum setor ou departamento do governo (quer seja do               

executivo, legislativo, judiciário ou administrativo), agência ou instituição pública,         

incluindo governos regionais? 

b. É executivo, diretor ou funcionário de uma entidade estatal ou controlada pelo             

governo? 

c. É executivo, diretor ou funcionário de uma organização pública internacional? 

d. É representante ou procurador de governo, órgão governamental, departamento,          

agência, subagência ou organização pública internacional? 

e. É candidato a um cargo político ou governamental, ou nomeado/apontado para tal             

cargo? 

f. É executivo, diretor ou funcionário de um partido político? 

- Algum dos proprietários, acionistas majoritários, membros do Conselho de          

Administração, diretores, funcionários de níveis gerenciais ou representantes de sua          

empresa: 

a. É executivo ou funcionário de algum setor ou departamento do governo (quer seja do               

executivo, legislativo, judiciário ou administrativo), agência ou instituição pública,         

incluindo governos regionais? 

b. É executivo, diretor ou funcionário de uma entidade estatal ou controlada pelo             

governo? 

c. É executivo, diretor ou funcionário de uma organização pública internacional? 

d. É representante ou procurador de governo, órgão governamental, departamento,          

agência, subagência ou organização pública internacional? 

e. É candidato a um cargo político ou governamental, ou nomeado/apontado para tal             

cargo? 

f. É executivo, diretor ou funcionário de um partido político? 

- Alguma vez sua empresa foi: 



a. Formalmente acusada ou que esteja sob investigação oficial por parte de autoridade             

governamental competente por qualquer crime financeiro, por exemplo, fraude, suborno,          

corrupção ou lavagem de dinheiro? 

b. Condenada por autoridade judicial competente por qualquer tipo de crime financeiro?            

ou,  

c. Sujeita a qualquer mandado ou sentença de bloqueio, confisco ou perda de direito              

baseada em qualquer violação alegada de quaisquer leis anticorrupção, de lavagem de            

dinheiro, ou por violar quaisquer leis anticorrupção ou antilavagem de dinheiro? 

- Sua empresa já se envolveu em uma operação referente a: 

a. Recepção, transferência, transporte, retenção, uso, estruturação, desvio ou ocultação          

do produto de qualquer atividade criminal, incluindo o tráfico de drogas, fraude e suborno              

de funcionário público? 

b. Acusação formal ou que esteja sob investigação oficial por parte de autoridade             

governamental competente por qualquer crime financeiro, por exemplo, fraude, suborno,          

corrupção ou lavagem de dinheiro? 

- A sua empresa possui um programa de Compliance e/ou um Código de Ética/Conduta? 

- Em caso afirmativo, o Código de Ética/Conduta ou o programa de Compliance da sua               

empresa se aplica a todos os funcionários que trabalharão nesta(s) operação (ões) com a              

PRO-ENDO? 

- Em caso negativo, para a PRO-ENDO é importante saber: 

a. Sua Empresa possui um conjunto de Valores Éticos não formalizados? 

b. Sua Empresa divulga esses Valores Éticos aos seus funcionários? 

c. Como essa divulgação ocorre? 

 

  



 


