
 

 

 
 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE – GRUPO MOBRA 
 
 
Alinhado aos princípios e diretrizes da Política Coorporativa Anticorrupção e aos 
princípios da Política de Controles Internos e Compliance, o Programa de Integridade do 
Grupo Mobra reúne um conjunto de mecanismos e procedimentos internos utilizados na 
prevenção, detecção e combate à corrupção e fraudes. 

O programa também incentiva a denúncia de irregularidades e a observância e aplicação 
efetiva dos códigos de conduta e ética da Mobra por todos os seus empregados e 
dirigentes. 

Além disso, o Programa de Integridade consolida as políticas e ações conduzidas por 
diversas unidades da estrutura organizacional da empresa, em consonância com as 
respectivas atribuições, para pautar a conduta dos dirigentes, empregados, parceiros e 
terceiros, evidenciando o compromisso da instituição para a disseminação de boas 
práticas de gestão e a constante promoção de um ambiente corporativo transparente e 
ético 

Prevenção do Risco de Corrupção: elaboração e comunicação de políticas e normas 
claras e objetivas, além de permanente treinamento, workshops e palestras para todos os 
Administradores, Funcionários, Estagiários, Aprendizes e Colaboradores. 
 
Monitoramento e Detecção de Condutas Inapropriadas: monitoração dos riscos e dos 
controles relacionados a anticorrupção e a rápida identificação de condutas não aderentes 
ao à legislação pertinente por meio de auditorias internas e externas e da gestão dos 
canais de denúncias. 
 
Resposta da Alta Administração: diligência nas denúncias recebidas, nos 
apontamentos realizados pela auditoria interna, externa, agentes de controles internos e 
de compliance e pelos órgãos reguladores e fiscalizadores. Aplicação das medidas 
disciplinares, melhoria contínua do Programa de Integridade. 
 
1. Comprometimento da Alta Administração  
 
1.1. Conselho de Administração  

O Conselho de Administração do Grupo Mobra apoia o Programa de Integridade de forma 
que tenha sua eficácia atendida. Todas as políticas e normas referentes a ética e a 
anticorrupção são ratificadas em reuniões de Gestão e devem ser seguidas por todos os 
Administradores, Funcionários, Estagiários e Aprendizes da do Grupo Mobra na execução 
de seus trabalhos e negócios, estendendo-se, ainda, aos Colaboradores. 
 
1.2. Diretoria Executiva  

Cabe à Diretoria Executiva estabelecer e acompanhar as ações necessárias à 



 

 

 

 

 

 

consecução das diretrizes instituídas pelo Conselho de Administração, promovendo altos 
padrões de integridade e ética e a difusão de uma cultura que enfatize e demonstre a 
todos os Administradores, Funcionários, Estagiários, Aprendizes e Colaboradores a 
importância de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos 
praticados, principalmente, contra a administração pública. 
 
1.3. Comitê de Auditoria  

Cabe ao Comitê de Auditoria: 
 
- Estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações 
acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Sociedade, 
além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos 
específicos para proteção do prestador da informação e da sua confidencialidade; e  
 
- Recomendar à Diretoria da Sociedade correção ou aprimoramento de políticas, práticas 
e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições. 
 
1.4. Comitê de Integridade e Conduta Ética  

São atribuições do Comitê de Integridade e Conduta Ética:  
 
a) avaliar os reportes das infrações e violações aos Códigos de Conduta Ética corporativo 
e setoriais e às rupturas de conduta anticorrupção e concorrencial;  
 
b) determinar a adoção das medidas necessárias, mediante emissão de parecer 
endereçado às Dependências competentes conforme registro em ata de suas reuniões;  
 
c) garantir que as infrações e violações sejam seguidas de ações disciplinares aplicáveis, 
independentemente do nível hierárquico, sem prejuízo das penalidades legais cabíveis; e 
 
d) assegurar que o Conselho de Administração esteja ciente dos assuntos que possam 
causar impacto significativo à imagem do Grupo Mobra;  
 
2. Padrões de Conduta e Procedimentos de Integridade  

2.1. Código de Conduta Ética  

O Código de Conduta Ética serve como Guia Prático de Conduta Pessoal e Profissional, e 
deve ser utilizado por todos os Administradores, Funcionários, Estagiários, Aprendizes e 
Colaboradores em suas interações e decisões diárias, legitimando as políticas e normas 
estabelecidas pelo Grupo Mobra, mediante a aplicação das seguintes premissas:  
a) fortalecer a cultura ética da Organização, elevando o nível de confiança, respeito e 
solidariedade em todas as suas relações internas e externas;  
 
b) orientar a conduta dos administradores, funcionários, estagiários, aprendizes e 
colaboradores, promovendo a adoção dos mais elevados padrões de integridade;  
 
c) prevenir e administrar conflitos de interesses;  
 



 

 

 

 

 

 

d) servir de referência na condução de situações que possam ocorrer no cotidiano, sendo 
este um norteador para avaliação e tomada de decisão, não se limitando ao conteúdo 
apresentado; e  
 
e) preservar a reputação e imagem da Organização. Os Códigos de Conduta Ética 
existentes para categorias profissionais específicas, a exemplo dos Auditores Internos e o 
dos Contadores responsáveis por Demonstrações Contábeis, também deverão ser 
respeitados e observados pelos administradores, funcionários e colaboradores que 
exercem tais funções no grupo Mobra. 
 
2.2. Política e Norma Corporativa Anticorrupção  

O Grupo Mobra reafirma o compromisso com a prevenção e ao combate à corrupção e ao 
suborno, em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes no Brasil. 
 
3. Padrões de Conduta e Políticas de Integridade para Colaboradores  

Todos os Fornecedores devem aceitar no respectivo contrato, a inclusão da cláusula 
anticorrupção e estar em conformidade com os valores de integridade e ética do Grupo 
Mobra.  
 
4. Treinamentos Periódicos  

O Grupo Mobra acredita que seus maiores recursos são as pessoas e investe em 
comunicações e treinamentos presenciais, telepresenciais, on-line e virtuais para todos os 
temas, principalmente em relação a conduta ética, anticorrupção e concorrencial. Além de 
treinar seus Administradores, Funcionários, Estagiários e Aprendizes, também realiza 
constantes comunicações e palestras com seus Colaboradores para garantir o 
alinhamento aos valores de conduta ética e transparência. 
 
5. Análise Periódica de Riscos 

Os riscos relacionados a corrupção são monitorados e controlados periodicamente por 
meio de auditorias internas e externas programadas, e, ainda, de gestão dos canais de 
denúncias. O Grupo Mobra classifica seus processos, produtos e serviços em relação aos 
riscos relacionados à corrupção, bem como define as diligências adequadas à mitigação 
de tais riscos. 
 
6. Registros Contábeis  

Todos os registros contábeis do Grupo Mobra refletem de maneira justa e precisa as 
operações envolvendo os negócios e/ou disposição dos ativos da Organização, 
observando as regulamentações e as práticas contábeis aplicadas. Todas as despesas 
são contabilizadas com exatidão, incluindo a documentação de apoio adequada e são 
lançadas nos registros e classificações devidos quando pagas ou reembolsadas. 
 
7. Controles Internos  

Cabe a Área de Controles Internos e Compliance, apoiar os gestores na identificação, 



 

 

 

 

 

 

avaliação e resposta ao risco, certificando da existência, da execução e da efetividade 
dos controles, bem como recomendar, quando necessário, ação corretiva ou plano de 
ação de modo a assegurar níveis aceitáveis de riscos nos processos da Organização. 
 
 
8. Instância Interna Responsável  

O Departamento de Compliance, Conduta e Ética é responsável por garantir a 
independência de atuação, o qual está estruturado por profissionais capacitados, 
processos claros e robustos e uma Diretoria Departamental exclusiva que se reporta 
diretamente à Diretoria Executiva. Em eventuais casos de não conformidade, 
consumados ou não, no que diz respeito ao Programa de Integridade, o Departamento de 
Compliance, Conduta e Ética atua de forma direta e independente com os responsáveis 
visando à imediata interrupção e/ou correção, reportando, tempestivamente às instâncias 
superiores até o Conselho de Administração. 
 
Na execução dos trabalhos, o Departamento de Compliance, Conduta e Ética poderá 
solicitar o apoio de outras áreas de controle, das quais se destacam: Inspetoria Geral, 
Departamento de Controle Integrado de Riscos (DCIR), Departamento Jurídico (DEJUR), 
Segurança Corporativa entre outros. 
 
 
9. Canais de Denúncia  

É garantida a proteção ao denunciante de boa-fé que se manifestar sobre qualquer 
violação ao disposto nesta Norma ou sobre a suspeita de atos que possam estar 
relacionados, direta ou indiretamente, à prática consumada ou mera tentativa de 
corrupção ou de suborno. As denúncias deverão ser feitas por meio eletrônico através do 
e-mail denuncia@mobra.com.br ou pelo telefone (51)3499-6200. 
 
A denúncia pode ser realizada anonimamente ou mediante identificação, sendo garantida 
a confidencialidade da identidade.  
 
 
10. Monitoramento Contínuo do Programa de Integridade  

O monitoramento contínuo do Programa de Integridade permite que o Grupo Mobra 
verifique a efetividade do programa, identifique quaisquer riscos novos que tenham 
surgido e responda tempestivamente através de correções e aprimoramentos. O 
monitoramento é feito mediante a coleta e análise de informações de diversas fontes, tais 
como: 
 
a) relatórios regulares sobre as rotinas do Programa de Integridade ou sobre 
investigações relacionadas;  
 
b) tendências verificadas nas reclamações dos clientes;  
 
c) informações obtidas por meio dos canais de denúncia;  
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d) relatórios de agências governamentais reguladoras ou fiscalizadoras;  
 
e) relatórios de auditoria interna; e  
 
f) relatórios de conformidade. 
 
 
Além da análise de informações existentes, o Grupo Mobra avalia por meio de Auto 
avaliação Corporativa se os Administradores e Funcionários estão cientes sobre os 
valores e políticas da Organização, se seguem os procedimentos estipulados e se os 
treinamentos têm trazido resultados práticos.  
Caso seja identificado o não cumprimento de regras ou a existência de falhas que estejam 
dificultando o alcance dos resultados esperados, o Grupo Mobra toma providências para 
sanar os problemas encontrados. 
 
11. Medidas Disciplinares  

Qualquer Administrador, Funcionário, Estagiário e Aprendiz flagrado em violação às Leis 
e demais regras internas estará sujeito à aplicação de consequências/medidas 
disciplinares, de acordo com as leis aplicáveis e as políticas da Organização. 
Colaboradores que estiverem prestando serviços para o Grupo Mobra e/ou em seu nome 
e que forem flagrados em violação ao Programa de Integridade e demais regras internas 
estarão sujeitas à extinção da relação contratual, bem como a quaisquer outras medidas 
reparadoras e jurídicas à disposição do Grupo Mobra nos termos da lei aplicável. 
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