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Cadastro Empresa Pró-Ética 

 Avalia e divulga as empresas voluntariamente engajadas na 

construção de um ambiente de integridade e confiança nas 

relações comerciais 

 Compromisso público e voluntário de que adota medidas para 

prevenir e combater a corrupção dentro de sua instituição, em 

favor da ética nos negócios 

 Dá visibilidade às empresas que compartilham a ideia de que a 

corrupção é um problema que deve ser prevenido e combatido 

não só pelo governo, mas também pelo setor privado e pela 

sociedade, e se comprometem com a adoção de medidas de 

ética e integridade 



Cadastro  

online 

www.cgu.gov.br/empresaproetica 



 Adotar todas as 29 medidas obrigatórias 

 Adotar 50% das 36 medidas não-obrigatórias 

(desejáveis) 

 Estar em situação fiscal regular  

 Não constar no Cadastro de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS 

 Ser signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e 

contra a Corrupção 

 Assinar Termo de Compromisso 

Cadastro Empresa Pró-Ética 

 Requisitos Mínimos 



Solicitação de acesso à plataforma 

Recebimento de 
login e senha 

Resposta ao questionário/ upload de documentos/informações 
comprobatórios e submissão 

Análise de Conformidade pela 
Secretaria-Executiva / Relatório 
Preliminar 

Aprovação/Validação 
pelo Comitê Gestor 

Cadastro Empresa Pró-Ética 

 Processo de Adesão 



 Ética e conduta 

 Controle interno 

 Relacionamento com setor público 

 Capacitação e treinamento 

 Transparência 

 Ações coletivas 

Cadastro Empresa Pró-Ética 

 Áreas em que as empresas devem apresentar 

medidas de ética e integridade 



Avaliação de empresas estatais 

As questões que tratam do relacionamento com o setor 

público serão avaliadas em relação ao relacionamento 

da empresa com o setor privado. 



 Compromisso institucional 
A empresa torna público o seu comprometimento com a ética e a 
integridade e de não compactuar com a corrupção? (obrigatório) 

 Participação da alta direção 
A alta direção da empresa está comprometida com a ética e a 
integridade e se envolve nas ações da empresa relacionadas ao 
tema? (obrigatório) 

 Código de conduta/ética 
A empresa possui código de ética/conduta ou documento equivalente 
que estabeleça valores e condutas esperados de seus funcionários e 
colaboradores? (obrigatório) 

 Comitê de Ética 
A empresa possui comitê de ética  ou setor responsável por tratar do 
tema da ética? (obrigatório) 

Medidas de ética e integridade 



 Auditoria 
A empresa possui unidade de auditoria interna ou área 
responsável(eis) por realizar essa atividade? (obrigatório) 

 Auditoria externa 
A empresa submete-se a auditoria externa independente? 
(obrigatório) 

 Canais de denúncia 
A empresa possui canais para recebimento de denúncias de seus 
funcionários, colaboradores e público externo? (obrigatório) 

 Gestão de risco 
A empresa possui política de prevenção e gerenciamento de riscos de 
fraude e corrupção? (desejável) 

 Doações filantrópicas e patrocínios 
A empresa possui regras claras e transparentes? (desejável) 

Controle Interno 



 Relacionamento 
Existem, na empresa, áreas/pessoas responsáveis pelo 
relacionamento com o setor público? (desejável) 

 Regras de conduta 
A empresa tem regras claras de conduta para o relacionamento com 
o setor público de modo a prevenir atos de corrupção? (obrigatório) 

 Prevenção ao conflito de interesse 
A empresa dispõe de política e normas de prevenção de conflitos de 
interesses entre o público e o privado? (obrigatório) 

 Financiamento de campanha 
Existe uma postura clara e pública em relação ao financiamento 
político? (obrigatório) 

Relação com setor público * 
* Para empresas estatais avalia-se em relação ao relacionamento da empresa com o setor privado 



 Política de treinamento 
A empresa oferece capacitação a seus funcionários sobre os temas 
relacionados a ética e integridade nos negócios? (obrigatório) 

 Participação incentivada 
É incentivada a participação dos funcionários em treinamentos sobre 
ética, integridade e combate à corrupção? (desejável) 

 Cargos de direção 
A empresa oferece capacitação específica em ética e integridade para 
ocupantes de cargos diretivos? (desejável) 

Capacitação e treinamento 



 Identificação da diretoria 
O nome dos principais executivos e dirigentes – inclusive dos 
responsáveis pela relacionamento com setor público – são divulgados 
no site? (desejável) 

 Informes financeiros 
publica seus balanços financeiros? (obrigatória) 

 Licitações e contratos 
Existe previsão na política de transparência para publicar informações 
sobre participação em licitações e contratos com governo?(desejável) 

 Sustentabilidade 
A empresa divulga relatório de sustentabilidade? (desejável) 

Transparência 



 Assinatura do Pacto pela Integridade e contra 
a Corrupção 
A empresa é signatária do Pacto pela Integridade e contra a 
Corrupção? (obrigatório) 

 PACI 
A empresa está associada à Iniciativa de Parceria contra a corrupção 
- PACI? (desejável) 

 Pacto Global 
A empresa está associada ao Pacto Global da ONU?(desejável) 

 Outras ações 
A empresa faz parte de outras ações coletivas voltadas à prevenção e 
ao combate à corrupção por meio de associação com outras 
empresas/entidades? (desejável) 

Ações coletivas 



Lista de empresas cadastradas: 

Cadastro Empresa Pró-Ética CNPJ Adesão Aprovada 

AES Eletropaulo 61.695.227/0001-93 01/12/2011 

AES Sul 02.016.440/0001-62 11/08/2011 

AES Tietê 02.998.609/0001-27 01/12/2011 

CPFL Energia 02.429.144/0001-93 01/12/2011 

EDP Energias do Brasil 03.983.431/0001-03 11/08/2011 

Infraero 00.352.294/0001-10 01/12/2011 

Johnson Controls Building 

Efficiency 
01.092.686/0001-50 11/08/2011 

Siemens 44.013.159/0001-16 11/08/2011 



Obrigada 

Izabela Correa 
izabela.correa@cgu.gov.br 

www.cgu.gov.br @cguonline /cguonline 


