
PROGRAMA DE COMPLIANCE 
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 



A Tucumann trabalha comprometida em fortalecer a integridade, a 
competência, a eficiência e a competitividade em todas as esferas de 
sua atuação.

Nosso Programa de Compliance se baseia em elementos que visam 
promover uma postura transparente, ética e íntegra por todos aqueles 
que realizam ou participam de tratativas diretas e indiretas com a 
Tucumann.



PROGRAMA DE TREINAMENTO
E CAPACITAÇÃO

O QUE É COMPLIANCE?

O QUE JÁ FIZEMOS

O QUE É ESTAR EM COMPLIANCE?

QUAL A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE?

COMPLIANCE E RISCO



O QUE É COMPLIANCE?

Do inglês “to comply” ou “estar em conformidade”, seu significado foi 
traduzido no âmbito corporativo, para o conceito em adotar práticas e 
condutas a fim de cumprir suas atividades de acordo com as normas 
legais, valores, políticas e demais diretrizes da empresa.

É o conjunto de normativas e procedimentos responsáveis por promover 
integridade nos processos de negócio e relacionamento que envolvam 
documentos, sistemas, pessoas, ações, ideias e valores da empresa.

COMPLIANCE
significa conformidade, 
cumprimento de regras 

aplicáveis

COMFORMIDADE
COMPLIANCE é o conjunto
de medidas que a Empresa
adota para se assegurar que

as suas atividades ocorram em
conformidade com as regras.

REGRAS
Essas regras são as
leis brasileiras e os

procedimentos internos
da Empresa.

LEIS
Portanto, as atividades
dos colaboradores devem 
acontecer em conformidade
com as leis e com os 
procedimentos da Empresa.

PROCEDIMENTOS
INTERNOS



O QUE É COMPLIANCE?

Assistência qualificada

Avaliação de Risco

Elaboração de um código de conduta 
e demais políticas de compliance

Procedimento de Controle Interno

Treinamentos e capacitação

Canal de Denúncia

Procedimentos de Investigação

Monitoramento e Auditoria Interno

Para que um Programa de Compliance seja efetivo, é necessário que este esteja estruturado 
nos seguintes pilares, largamente reconhecidos pelas instituições de controle e combate à 
corrupção e lavagem de dinheiro do mundo:



QUAL O OBJETIVO DE UM 
PROGRAMA DE COMPLIANCE?

Quando se fala em Compliance é impossível dissociar da 
palavra INTEGRIDADE, mas o que realmente é integridade 
e como isso afeta a rotina de qualquer empresa?



INTEGRIDADE é toda e qualquer conduta 
praticada que represente uma postura
correta e ética. 

Esse tipo de comportamento positivo é o cerne do Programa de Compliance e traduz os 
valores e princípios que a Tucumann busca expressar no seu cotidiano.

Nosso Programa de Compliance tem como objetivo orientar as condutas dos colaboradores 
da Tucumann para estimular a prática dos valores da empresa no dia-a-dia, sempre em 
conformidade com as leis e as regras internas da organização.



PROGRAMA DE COMPLIANCE 
TUCUMANN

Avaliação de risco de parceiros e fornecedores, 
contemplando eventuais questões regulatórias

Criação de um procedimento de compras 
com alçadas segregadas de aprovação

Elaboração da Política de Conduta e Ética

Disponibilização do Canal da Integridade vinculado ao 
Compliance Officer e ao Comitê de Compliance 

para eventuais denúncias

Instituição do Comitê de Compliance mediante 
a aprovação do regimento interno

Como parte da reestruturação administrativa para acolhermos um programa efetivo de 
Compliance, já foram implementadas na Tucumann as seguintes medidas:



POLÍTICA DE CONDUTA E ÉTICA

Para formalizar o que a Tucumann espera de seus colaboradores no desempenho das rotinas da empresa e reiterar o compromisso desta com a 
ética e a legalidade, foi elaborada a Política de Conduta e Ética, cujo objetivo é promover uma postura cada vez mais transparente, ética e íntegra 
por todos aqueles que realizam ou participam, mesmo que indiretamente, em território nacional ou internacional, do dia a dia da Tucumann.

“O objetivo é promover uma postura cada
vez mais transparente, ética e íntegra.”

A Política de Ética e Conduta traz orientações e procedimentos, bem como valores e princípios, que devem ser constantemente praticados pelos 
colaboradores da Tucumann e da maneira mais integra possível.

A compreensão e leitura deste Código deve compor o dia-a-dia daqueles que venham a desempenhar atividades em nome da Tucumann 
Engenharia de Empreendimentos Ltda. ou por terceiros que fazem parte do quadro de fornecedores e parceiros, ante a importância que este possui.

Para tanto, aplica-se a Política de Conduta e Ética a todos aqueles que possuem qualquer envolvimento direto ou indireto, econômico ou social, com 
a Tucumann, em âmbito nacional e internacional, em todos os níveis hierárquicos, quais sejam: cotistas, diretores e conselheiros, empregados e
estagiários, investidores, clientes, fornecedores e parceiros de negócio, pertencentes tanto à iniciativa privada quanto à Administração Pública, 
quando este for o caso.



Na Política de Conduta e Ética são abordados a maioria de temas que envolvem o 
pleno funcionamento da Tucumann, quais sejam:

Valores e Princípios

Recursos Humanos

Comitê de Compliance

Políticas de Segurança e Saúde

Relacionamento com Cotistas e Investidores

Relacionamento com Clientes, Fornecedores e Parceiros de Negócio

Relacionamento com Entes e Agentes Públicos

Investimentos e Participações

Sociedade e Meio Ambiente

Conflito de Interesses

Política de Doações e Contribuições

Lei Geral de Proteção de Dados

Denúncias e Reclamações



O QUE É ESTAR EM 
COMPLIANCE?
Estar em Compliance significa agir em conformidade com as regras e condutas, detalhadas 
na Política de Conduta e Ética, e assim promover os valores e princípios pela transmitidos 
Tucumann, com a finalidade de proporcionar ganhos e benefícios a todos os que com ela se 
relacionam, incluindo a sociedade como um todo.

PROMOVER INTEGRIDADE NA CONDUÇÃO DE TODAS AS 
ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM NOME DA TUCUMANN.



Este procedimento ocorrerá por meio deste PROGRAMA DE TREINAMENTO 
E CAPACITAÇÃO, que é composto pelos seguintes objetivos:

 01. Utilização de métodos de educação e conscientização como workshops e avaliações de
aprendizado periódicas.

 02.  Reforço contínuo das informações relacionadas ao Programa de Compliance por meio de 
materiais e canais de notícias da empresa.

 03. Sedimentar os valores e procedimentos necessários à execução de uma conduta íntegra.

O Programa de Treinamento e Capacitação será disponibilizado a todos os colaboradores que mantém 
qualquer nível de relacionamento com a Tucumann, quais sejam: cotistas, diretores e conselheiros, 
empregados e estagiários, investidores, clientes, fornecedores e parceiros de negócio.



QUAL A IMPORTÂNCIA DO COMPLIANCE?

Com a adoção de uma postura mais íntegra, em conformidade com os procedimentos descritos na Política de Ética e Conduta, 
busca-se uma atuação pautada na transparência e, assim, prevenir e evitar que a empresa seja utilizada para a realização de 
interesses pessoais, e, em decorrência disso, gere os mais variados prejuízos. 

Para tanto, as rotinas de trabalho de todos os colaboradores da Tucumann devem ser praticadas permanentemente aos 
seguintes valores que traduzem os ideais da Tucumann e confirmam o compromisso com a legalidade:

Ética

Integridade

Transparência

Liderança

Compromisso

Cooperação

Responsabilidade



COMPLIANCE E RISCO
QUAIS OS PRINCIPAIS RISCOS DE COMPLIANCE?

RISCO REGULATÓRIO

RISCO DE CORRUPÇÃO E SUBORNO

CONFLITO DE INTERESSES



Para que a importância da INTEGRIDADE nas rotinas seja efetivamente compreendida, 
é necessário dimensionar o risco tolerado em decorrência da execução de uma 
determinada atividade ou ação.

Os riscos são elementos que podem eventualmente provocar resultados negativos durante a execução de um 
objetivo, razão pela qual identificá-los é de extrema importância para delimitar a abrangência do Programa de 
Compliance.

A análise de risco foi a primeira etapa executada do Programa de Compliace e envolveu uma série de entrevistas 
com os responsáveis dos principais departamentos da Tucumann, bem como da Diretoria, coleta de dados e análise 
dos procedimentos administrativos que até então eram praticados na empresa.

A partir de então foi possível elaborar uma Política de Conduta e Ética que refletisse a realidade enfrentada pela 
Tucumann e que pudesse aprimorar as rotinas já realizadas, introduzindo valores e princípios que reiteram o 
compromisso da Tucumann com a integridade e legalidade.



Quais os principais riscos 
de Compliance?
Toda e qualquer atividade que pode ser desempenhada pelos colaboradores 
possui risco, ainda que mínimo, que pode gerar prejuízos àqueles que se 
relacionam com a Tucumann e para empresa de modo geral, e que pode 
afetar a imagem e reputação da Tucumann. Com a adoção preventiva de boas 
práticas, o Risco Regulatório, o Risco de Corrupção e Suborno e eventuais 
Conflitos de Interesses são diminuídos.



Risco Regulatório

Como a Tucumann atua em setores de grande relevância econômica 
e extremamente regulado, como ocorre nas áreas de engenharia civil, 
ambiental, concessão de serviço público, entre outras, deve-se ter estrita 
cautela quanto ao regular cumprimento dos marcos regulatórios de cada 
setor, da legislação pertinente ou demais atos normativos produzidos 
pelos órgãos de regulação. Tal entendimento também se aplica aos 
colaboradores da Tucumann, cuja profissão possui conselho de regulação e 
fiscalização próprio. 



Risco de Corrupção e Suborno

Em virtude da execução de uma determinada atividade empresária, a interlocução com entes e 
agentes públicos compõe as rotinas desempenhadas pela Tucumann. Este contato deve ser
estritamente institucional, transparente e o mais formal possível, sempre dentro dos ditames
legais e de acordo com os procedimentos descritos na Política de Conduta e Ética desta 
empresa, a fim de evitar o indício ou a prática de qualquer conduta delituosa.



Conflito de Interesses

Eventualmente, poderão ocorrer situações em que os valores e princípios 
da Tucumann sejam distorcidos, a fim de justificar uma atuação de 
seus colaboradores que não traduza os interesses da empresa ou que 
represente uma vontade particular. A Tucumann busca garantir neutralidade 
e inviolabilidade de seus princípios e valores institucionais. Assim, quando 
um de seus colaboradores praticar condutas em nome da Tucumann, devem 
sempre garantir que o interesse desta se sobreponha aos interesses pessoais.



Medições e Identificação 
de Condutas
Para que se possa concluir o nível de integridade praticado dentro e fora da empresa, serão 
acompanhadas pelo Compliance Officer, as métricas, produto da identificação de condutas 
que desvirtuam a Política de Conduta e Ética, bem como as remediações adotadas, a fim de 
coibir que tal praticada seja reincidente.

Como mecanismo de identificação de condutas eventualmente em desacordo com os 
valores e princípios da Tucumann, ou consideradas pouco íntegras, os colaboradores da 
empresa deverão utilizar o Canal da Integridade.



Canal da Integridade

O que é?

A Tucumann possui um canal externo para que todos os colaboradores que atuam, 
diretamente ou indiretamente, em nome desta sociedade empresária possam realizar 

denúncias.

Quando usar?

O Canal da Integridade deve ser prontamente utilizado por qualquer um dos 
colaboradores da Tucumann para relatar a prática ou indício de prática que viole os 
princípios e valores ou os procedimentos descritos na Política de Conduta e Ética, 
como também a legislação vigente.

Como usar?

As denúncias devem ser feitas por meio Canal da Integridade,  disponibilizado 
no site www.tucumann.com.br.



Medidas Disciplinares

As denúncias realizadas no Canal de Denúncias serão convertidas em diligência. 
Estas serão processadas de maneira independente pelo Compliance Officer para análise 
inicial e apreciação final pelo Comitê de  Compliance, mediante procedimento estritamente
sigiloso.

Caso seja constatada alguma irregularidade que viole as disposições contidas na Política 
de Conduta e Ética ou que represente infração legal, será iniciado um procedimento 
administrativo disciplinar. 

Os procedimentos disciplinares instaurados para apurar eventuais irregularidades seguirão 
o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo em vista a natureza jurídica dos 
regimes de contratação que a Tucumann possui.



Os procedimentos disciplinares, conforme preceitua a CLT, podem, dentro de 
um senso justo e moderado, resultar na aplicação das penalidades de:

Advertência verbal

Advertência escrita

Suspensão

Demissão

Não serão admitidas para a apuração do ocorrido quaisquer diligências que 
estejam em desacordo com a legislação vigente.

Após, caso seja considerado necessário, poderão ser revistas as políticas de 
integridade para que, preventivamente, tais irregularidades deixem de ocorrer.



Com a elaboração da Política de Ética e Conduta, buscou-se orientar a 
atuação de todos que se relacionam com a Tucumann, conforme os valores 
que norteiam a atuação desta empresa.

Entretanto, é de conhecimento que este código não descreve todas as 
condutas ou situações que podem ser praticadas na persecução do objeto 
da sociedade empresária, mas estabelece um modelo de comportamento 
a ser seguido, sempre pautada na moralidade e na ética.

Em caso de dúvida sobre qual procedimento ou providência deve ser 
adotado em determinada situação, esclarece-se que o Compliance Officer 
da Tucumann deve ser imediatamente consultado para orientação.




