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MENSAGEM DO CEO
A ética e a transparência sempre devem ser valores, compromissos e instrumentos prioritá-
rios para a tomada de decisão e realizações de negócios em toda e qualquer situação. 

A indesejável corrupção, que é um tema de debate recorrente, assume várias formas e provoca 
prejuízos de diferentes naturezas, sejam financeiros, de imagem, de reputação, da qualidade 
das relações, do clima no ambiente de trabalho, entre outros.

Por isso, na Sodexo, possuímos uma área dedicada de Compliance que tem papel de extrema 
importância para disseminar cultura pautada e orientada para a prevenção e o combate à 
fraude e à corrupção, com o compromisso de uma atuação ética, responsável e sustentável, 
em todos os relacionamentos públicos e privados gerados. 

Todos nós somos protagonistas quando se fala em assegurar a execução das melhores práti-
cas para garantir que a ética e a transparência prevaleçam em todas as atividades e relacio-
namentos da Sodexo.

Boa leitura e contamos com você para se envolver na nossa cultura do Programa de Integridade!

Thierry Guihard - CEO
Sodexo Benefícios e Incentivos
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PROPÓSITO
O objetivo deste Guia é facilitar o dia a dia dos colaboradores do Grupo 
Sodexo, que terão sempre ao seu alcance as principais diretrizes que 
fazem parte do nosso ecossistema sobre práticas anticorrupção. Em 
outras palavras, criamos uma ferramenta que irá contribuir para faci-
litar o entendimento e a aplicação das leis vigentes em nosso país.

VOCÊ SABE QUEM É QUEM?
No papel de empregadora, temos como dever proporcionamos um 
ambiente adequado, seguro e acolhedor para todos os colaborado-
res. E, para que você compreenda da melhor forma possível o ecos-
sistema da Sodexo, principalmente em relação ao conteúdo dessa 
política, é importante entender os termos e as expressões que fazem 
parte do nosso cotidiano. Em caso de dúvidas, não pense duas vezes 
e fale com a nossa equipe de Compliance. Vamos adorar trocar co-
nhecimento e experiências!

Gestor Imediato: Aquele que exerce um cargo de lideran-
ça para gestão do Colaborador como, por exemplo: presi-
dente, vice-presidente, diretor, gerente e supervisor.

Colaborador: Todos os colaboradores contratados por 
empresas do Grupo Sodexo, incluindo todos os Gestores 
Imediatos, seja CLT, por tempo determinado ou indeter-
minado, ou em caráter de aprendizagem ou estágio.

Terceiro: Todos aqueles que de alguma maneira, prestam 
serviços para o Grupo Sodexo. Por exemplo: fornecedores, 
prestadores de serviço, agentes intermediários e parceiros.

SUMÁRIO
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Corrupção: Toda e qualquer ação, direta ou indireta, que ocasione su-
gestão, oferta, promessa, concessão (forma ativa) ou solicitação, exi-
gência, aceitação ou recebimento (forma passiva) de vantagens indevi-
das, sejam estas de natureza financeira ou não. 

Qualquer ação caracterizada por suborno ou propina, tráfico de influên-
cia e favorecimentos em troca da realização ou omissão de atos pecu-
liares às suas atribuições ou de facilitação de negócios.

Objeto de Valor: Tudo aquilo que pode ser utilizado como “moeda de 
troca” em dinâmicas que podem vir a ser compreendidas como fraude 
ou corrupção, como, por exemplo: brindes, presentes, ingressos para 
eventos de entretenimento, viagens, dinheiro, ofertas de emprego, bol-
sas de estudo, apoio para pesquisas e contribuições beneficentes e/ou 
patrocínio de eventos.

Agentes Públicos: Aqueles que exercem, mesmo que temporariamente 
e/ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contrata-
ção ou qualquer outra forma de posse ou vínculo, mandato, cargo, em-
prego ou função nas organizações da administração pública.

Tais pessoas exercem funções em governos, representações diplomáticas 
estrangeiras ou organizações públicas internacionais, membros de parti-
dos políticos, representantes políticos e candidatos para cargos públicos.

Programa de Compliance: Trata-se de um conjunto de pilares com orien-
tações e procedimentos internos de integridade, que abrangem: apoio 
da alta administração, matriz de riscos de integridade, códigos e pro-
cedimentos, comunicação e treinamento, canal de denúncias e inves-
tigações, medidas disciplinares, due diligence e monitoramento e revi-
sões. O Programa tem como objetivo central prevenir, detectar e corrigir 
desvios de conduta, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados 
contra a administração pública ou privada, nacional ou estrangeira. Em 
paralelo, cumpre o papel de manter a Sodexo atualizada em relação às 
melhores práticas do mercado, nacional e internacionalmente.
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O PAPEL DE CADA ÁREA NO 
PROGRAMA DE INTEGRIDADE
NOSSO TIME – CADA UM DOS COLABORADORES

A verdadeira contribuição de qualquer trabalho na área de 
Compliance só acontece quando todos assumem e dividem 
as responsabilidades. 

Por isso, é importante ter em mente que todos os colabora-
dores da Sodexo devem:

Conhecer e seguir todas as diretrizes das Políticas In-
ternas da Sodexo, além de participar de todos os trei-
namentos de Integridade disponibilizados pela área 
de Compliance, respeitando os prazos definidos;

Contribuir com averiguações internas ou dos órgãos 
fiscalizadores externos que terão sempre a assistên-
cia das áreas Jurídico e Compliance; 

Reportar ocorrências por meio dos canais de denún-
cia da Sodexo, caso identifique situações de risco ou 
suspeita de corrupção; 

Interromper as atividades no exato momento em que 
perceber qualquer tipo de irregularidade; 

Manter atualizado os registros financeiros, contábeis 
e controles internos.
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COMPLIANCE

A área de Compliance é um agente importante para garantir seriedade e transparência da Sodexo 
no contexto externo, de agentes do mercado e do Governo, por exemplo. Dessa forma, é mais um 
dos impulsionadores que garantem a excelência da empresa, tendo como objetivos:
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Revisar e propor a atualização das Políticas Internas que envolvam temas de Compliance;

Desenvolver e disponibilizar treinamentos a todos os colaboradores;

Esclarecer dúvidas relacionadas às referidas Políticas;

Identificar situações de risco para a Sodexo e recomendar ações de contenção;

Criar procedimentos e guias para prevenir fraudes e ações ilícitas;

Adequar o Programa de Compliance de acordo com as características e riscos relaciona-
dos às nossas atividades, conforme legislação vigente;

Coordenar e implementar o Programa de Compliance, bem como fiscalizar seu cumprimento;

Apoiar o Comitê de Ética em suas investigações;

Fomentar a cultura de ética e de integridade, das melhores práticas e da gestão de ris-
cos, dentro e fora da Sodexo;

Usar metodologias de prevenção por meio da avaliação de riscos;

Identificar possíveis desvios e irregularidades por meio de investigações internas;

Manter os seguintes documentos atualizados:

1. Código de Conduta Ética;
2. Guia de Integridade nos Negócios;
3. Código de Conduta do Fornecedor;
4. Normas & Políticas de Compliance;
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RISCOS & CONTROLES INTERNOS

Essa é a área que analisa e produz um breve relatório demonstrando os pon-
tos de verificação do cumprimento desta Política no framework de controles.

JURÍDICO

O departamento jurídico da Sodexo alinha os objetivos e as operações da 
empresa com os dispositivos legais estabelecidos no Brasil. Sendo assim, 
a área deve:

1

2

Esclarecer dúvidas e fornecer orientações relacionadas à legislação 
anticorrupção encaminhadas pelo Comitê de Ética, Compliance e 
demais áreas; 

Elaborar e estabelecer cláusulas-padrão anticorrupção de acordo 
com a legislação vigente, que deverão constar em todos os contra-
tos com parceiros de negócio, fornecedores de produtos e serviços.

SUMÁRIO
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1

2

COMITÊ EXECUTIVO

O Comitê Executivo, por sua vez, deve:

Promover padrões de integridade e ética;

Fomentar uma cultura que enfatize e demonstre a todos os admi-
nistradores estes padrões;

Conscientizar os colaboradores sobre a importância de prevenir, 
detectar e corrigir desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 
praticados, principalmente contra a administração pública, nacio-
nal ou estrangeira; 

Validar e aprovar o conteúdo desta Política.

3

4

COMITÊ DE ÉTICA

O Comitê de Ética possui como responsabilidades:

Estabelecer, manter acessível e divulgar canais de denúncia para o 
recebimento de denúncias e a detecção de desvios, fraudes, irregu-
laridades e atos ilícitos praticados;

Interromper atividades irregulares assim que detectadas;

Garantir o anonimato e a proteção contra retaliações ao denun-
ciante, durante e depois das investigações;

Analisar e acompanhar investigação de denúncias, bem como defi-
nir e aprovar as medidas disciplinares necessárias com fins educa-
tivos, de correção ou punição, quando oportuno;

Validar e aprovar o conteúdo desta Política.
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DIRETRIZES
ATRIBUIÇÕES DA LEI

Nos termos da Lei nº 12.846/13, é proibido, por parte dos Colaboradores e Terceiros:

Dar, oferecer, prometer ou autorizar o ato de dar vantagem indevida a 
Agentes Públicos ou a terceira pessoa a ele relacionada, diretamente 
ou por meio de intermediários; 

Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prá-
tica dos atos ilícitos previstos na legislação aplicável; 

Utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dis-
simular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos 
atos praticados; 
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No tocante a licitações e contratos: 

• Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

• Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de proce-
dimento licitatório público; 

• Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou ofereci-
mento de vantagem de qualquer tipo; 

• Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

• Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para partici-
par de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

• Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de mo-
dificações ou prorrogações de contratos celebrados com a adminis-
tração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da lici-
tação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

• Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contra-
tos celebrados com a administração pública;

Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entida-
des ou Agentes Públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âm-
bito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema 
financeiro nacional; 

Manipular ou fraudar licitação pública ou contratos celebrados com a 
administração pública; 

Dar, oferecer, prometer ou autorizar que se dê “pagamentos de facilita-
ção”, ou seja, valores de pequena quantia pagos a um Agente Público, 
que não são exigidos ou previstos em lei ou regulamento, para iniciar 
ou acelerar um processo ou procedimento que é de responsabilidade do 
Agente Público realizar ou executar.
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LIVROS E REGISTROS CONTÁBEIS

Todas as áreas da Sodexo devem manter controles internos para assegurar que os 
ativos, tangíveis e intangíveis, estejam sendo controlados adequadamente. Ainda 
assim, cabe a todos os colaboradores garantir e ter os meios e recursos adequados 
para que as transações sejam executadas somente com as devidas aprovações e 
registradas com precisão e transparência. Devemos documentar nossas ativida-
des com suficiente nível de detalhe, refletindo de maneira exata e fiel às operações 
e as disposições de bens. 

Todos os colaboradores da Sodexo são responsáveis pela manutenção adequada 
dos registros financeiros, contábeis e controles internos. Aliás, é importante dizer: 
os registros e lançamentos devem ser autênticos e detalhados.

Importante: ainda que pareça algo simples e óbvio, vale ressaltar os tópicos abai-
xo para que tenhamos a mesma base ética e disciplinar:

Não é permitido ou tolerado falsificar qualquer documento contábil, fi-
nanceiro ou de qualquer outra natureza. 

Não é permitido ou tolerado realizar qualquer tipo de pagamento em nome 
da Sodexo sem a documentação adequada, nem com intenção ou conheci-
mento de que a totalidade do pagamento ou parte dele seja utilizada para 
fim distinto ao descrito na documentação de suporte do pagamento.

SUMÁRIO
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SPEAK UP

Os Colaboradores não fazem parte da Sodexo, eles são a Sodexo! 

Por isso, é de extrema importância comunicar imediatamente por 
meio dos canais de denúncia qualquer suspeita ou evidência de prá-
ticas de corrupção e/ou quaisquer desvios, fraudes, irregularidades 
e atos ilícitos praticados. 

Para melhorar a apuração dos fatos, as eventuais denúncias devem 
conter o maior número possível de informações, como a descrição 
completa do ocorrido, local e data da atividade reportada, pessoas 
e empresas envolvidas e qualquer outra informação extra que possa 
ser útil durante a investigação.

Telefone: 0800 591 1360

Website: www.speakup.sodexo.com

Importante: Todos os casos serão, primeiramente, enviados para os 
Diretores de Recursos Humanos e Riscos e Compliance do Grupo, na 
França, que após uma triagem inicial, enviarão as denúncias corres-
pondentes a cada país. Portanto, caso o relato seja contra um dos 
membros do Comitê, o tratamento e investigação serão feitos pelo 
Grupo, de maneira totalmente independente.

ONDE DEVO REALIZAR MINHA DENÚNCIA?

ALÉM DISSO, DEVEMOS TER EM MENTE QUE:

Os canais de denúncia aceitam manifestações 
anônimas; 

Não são permitidas retaliações ao denuncian-
te por Gestores Imediatos e áreas envolvidas na 
investigação, sendo previstas punições àqueles 
que praticarem tais retaliações; 

É respeitado o anonimato do denunciante e a 
confidencialidade sobre o teor da denúncia, as-
sim como o andamento das investigações an-
tes, durante e depois de finalizá-la; 

Será aplicada medida disciplinar aos Colabora-
dores que, comprovadamente, (i) cometerem 
violações às diretrizes desta Política ou (ii) co-
municarem fatos inverídicos.

SUMÁRIO
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TREINAMENTO

A Sodexo deve treinar e comunicar regularmente todos os Colaboradores 
sobre as diretrizes previstas nesta Política e nos documentos relacionados 
ao Programa de Integridade, com o objetivo de incentivar as práticas de 
anticorrupção e atualização conforme as leis vigentes.

MEDIDAS DISCIPLINARES

O descumprimento desta Política é considerado falta grave, sujeito à 
aplicação de medidas disciplinares administrativas, cíveis, penais e/ou 
trabalhistas cabíveis, conforme o caso, de acordo com a Norma de Me-
didas Disciplinares.
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REFERÊNCIAS
• Código de Conduta Ética;

• Declaração de Integridade nos Negócios;

• Guia da Declaração de Integridade nos Negócios; 

• United States Foreign Corrupt Practices Act (FCPA);

• Lei Anticorrupção - nº 12.846/13; 

• Decreto nº 8.420/15;

• Lei Lavagem de dinheiro – nº 12.683/12

• Lei das licitações – nº 14.133/21

• Lei antitruste – nº 12.529/11

• Lei de Improbidade Administrativa – nº 8.429/92;

• Norma Brasileira de Contabilização – NBC T 11.03

• Código Penal Brasileiro;

• Portarias CGU nºs 909/15 e 910/15 e Instruções 
Normativas CGU nºs 1 e 2 de 2015.
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