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1. INTRODUÇÃO
A RENAPSI é uma instituição de assistência social que defende, estimula 
e promove a aprendizagem como forma de política pública destinada à 
inclusão social e à promoção da integração ao mundo do trabalho, voltada 
para a adolescência e a juventude. Por meio da aprendizagem, a RENAPSI 
atende ao jovem em situação de vulnerabilidade social, resgatando seus 
vínculos familiares e comunitários e empoderando-o como cidadão. Deste 
modo, colabora para a diminuição dos índices de envolvimento de jovens 
com a prostituição, as drogas e a delinquência nas regiões metropolitanas.

Em razão de sua missão institucional, a RENAPSI relaciona-se permanentemente 
com o poder público (na execução de políticas públicas juvenis ligadas à 
qualificação para o trabalho e à geração de cidadania) e com as empresas 
privadas (que têm o dever legal de cumprir a cota de aprendizagem, 
preconizada pela Lei nº 10.097/2000). 

A RENAPSI desenvolveu um Programa de Integridade, também chamado de 
Compliance. O termo Compliance vem do verbo em inglês to comply, que 
significa “agir em sintonia com as regras”, o que já explica um pouquinho 
do termo. Em uma perspectiva didática, Compliance significa estar 
absolutamente em linha com normas, controles internos e externos, além 
de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para um negócio/atividade. 
Esse Programa de Integridade ou Compliance assegura que a RENAPSI está 
cumprindo à risca todas as imposições dos órgãos de regulamentação, 
dentro de todos os padrões exigidos para seu segmento de atuação. E isso 
vale para as esferas trabalhista, fiscal, contábil, financeira, ambiental, jurídica, 
previdenciária, ética, entre outras.

A RENAPSI busca a excelência no atendimento de seu público-alvo e 
acredita que seu Programa de Integridade ou Compliance favorecerá 
o aprimoramento constante de suas atividades. Dessa forma, poderá 
atender cada vez mais e melhor o adolescente em situação de risco social, 
o que refletirá positivamente em suas relações com a sua família e com a 
comunidade na qual se insere.

Compliance é agir 
de acordo com as 

regras
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2. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE OU COMPLIANCE

O Programa de Integridade ou Compliance da RENAPSI tem como objetivos:

1) Analisar meticulosamente os riscos das atividades;
2) Gerenciar os controles internos;
3) Desenvolver projetos de melhoria contínua e adequação às normas que 

regem a atividade da Instituição;
4) Analisar e prevenir fraudes;
5) Monitorar, junto com os responsáveis pelo Departamento de Tecnologia 

da Informação, as medidas adotadas na área da segurança da informação;
6) Realizar auditorias periódicas;
7) Gerenciar e rever as políticas de gestão de pessoas, juntamente com os 

responsáveis pela área de Gestão de Capital Humano;
8) Trabalhar na elaboração de manuais de conduta e desenvolver planos 

de disseminação do Compliance como parte da cultura organizacional;
9) Fiscalizar a conformidade contábil de acordo com as normas internacionais;
10) Interpretar leis e adequá-las ao universo da Instituição.

O Programa de Integridade ou Compliance da RENAPSI está estruturado 
para permear todas as suas áreas, notadamente quando se trata da relação 
com seus parceiros públicos e privados. O Programa se compõe de um 
conjunto de políticas, normas e procedimentos voltados para a prevenção, 
o monitoramento, a detecção e a resposta aos atos lesivos previstos na 
Lei nº 12.846/2013, em seu Decreto Regulamentador nº 8.420/2015 e nas 
legislações estaduais correlatas. O Programa de Integridade ou Compliance 
está ancorado na elaboração e na comunicação de políticas e normas claras 
e objetivas, além de permanente treinamento, workshops e palestras para 
todos os administradores e funcionários da Instituição.

O Programa 
se compõe de 

políticas, normas 
e procedimentos 
voltados para a 
resposta a atos 

lesivos.
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3. COMITÊ DE ÉTICA E RISCOS
O Comitê de Ética e Riscos é o órgão competente para a implementação do 
Programa de Integridade ou Compliance da RENAPSI, o monitoramento dos 
riscos e dos controles relacionados à anticorrupção e à rápida identificação 
de condutas não aderentes aos princípios adotados, a aplicação de medidas 
disciplinares e a busca de melhoria contínua do referido Programa. 

São atribuições do Comitê de Ética e Riscos: 

1) Avaliar os relatos recebidos acerca de infrações e violações às normas 
de conduta e de anticorrupção, podendo determinar a adoção das 
medidas que entender cabíveis;

2) Determinar treinamentos e medidas corretivas;
3) Zelar pelo cumprimento do Código de Conduta e da Política 

Anticorrupção da RENAPSI, adotando as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicabilidade;

4) Fiscalizar as apurações internas realizadas pelo Departamento de 
Controladoria e Compliance;

5) Garantir o sigilo dos relatos recebidos e a confidencialidade sobre a 
identidade daqueles que forneçam estes relatos;

6) Aprovar alterações no Código de Conduta e na Política Anticorrupção 
da RENAPSI;

7) Acompanhar as pesquisas de clima organizacional e outros indicadores 
relevantes para a gestão dos colaboradores da Instituição;

8) Aprovar um Código de Conduta Ética e uma Política Anticorrupção ou 
documentos equivalentes, bem como alterações subsequentes nestes 
documentos;

9) Assegurar que o Conselho de Administração esteja ciente dos assuntos 
que possam causar impacto significativo à imagem da RENAPSI;

10) Promover recomendações ao Conselho de Administração sobre todos 
os assuntos que lhe são inerentes.

Também deverá estar na agenda do Comitê de Ética e Riscos a permanente 
discussão da necessidade de se implementar alguma mudança no Programa 
de Integridade ou Compliance, na estrutura dos controles internos ou nos 
sistemas da Instituição para evitar que os mesmos problemas voltem a ocorrer.

O Comitê de 
Ética e Riscos é 

competente para 
implementar, 

monitorar, aplicar 
medidas, buscando 
melhoria contínua 

do Programa.
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4. DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA  
E COMPLIANCE

 
O Departamento de Controladoria e Compliance da RENAPSI é responsável 
por assessorar todo o público interno da Instituição em suas dúvidas 
relacionadas ao comportamento adequado e aos valores e princípios éticos 
promovidos pela RENAPSI.

São responsabilidades do Departamento de Controladoria e Compliance: 

1) Analisar os relatos realizados através dos Canais de Ética e conduzir as 
apurações internas correspondentes, recomendando medidas preventivas 
e de remediação;

2) Avaliar periodicamente os riscos de condutas antiéticas aos quais a 
RENAPSI está exposta e revisar este Manual do Programa de Integridade ou 
Compliance, de forma a que esteja sempre atualizado com as atividades 
da Instituição e os princípios morais e éticos da sociedade;

3) Implementar treinamentos e programas de comunicação com a 
finalidade de divulgar para todos os Destinatários (funcionários, parceiros, 
jovens, estagiários) o conteúdo do Código de Conduta Ética da RENAPSI 
e das políticas internas relativas a práticas morais e éticas;

4) Relatar ao Comitê de Ética o resultado das apurações internas;
5) Garantir a implementação das decisões adotadas em relação aos casos 

de desvio de conduta;
6) Divulgar o Código de Conduta Ética da RENAPSI e a Política Anticorrupção 

a todos os Destinatários e assegurar que tais documentos sejam 
compreendidos e vivenciados por todos;

7) Esclarecer eventuais dúvidas relativas ao Código de Conduta Ética, à 
Política Anticorrupção e às demais políticas internas da RENAPSI.
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5. PROGRAMA DE INTEGRIDADE  
OU COMPLIANCE DA RENAPSI

Os 16 elementos que compõem o Programa de Integridade ou 
Compliance da RENAPSI são descritos abaixo.

5.1. Comprometimento da alta administração 
O Programa de Integridade ou Compliance da RENAPSI conta com o apoio de 
todos os seus associados, integrantes da Assembleia Geral da Instituição, bem 
como do seu órgão normativo, deliberativo e de administração, o Conselho 
de Administração, e do seu órgão de fiscalização interna, o Conselho Fiscal.

O Código de Conduta Ética da RENAPSI e as políticas e normas de conduta 
estão disponibilizados para todos os associados, conselheiros, administradores 
e funcionários e para o público geral no site institucional da RENAPSI.

Os níveis de alçada são estruturados de forma a que cada colaborador 
tenha responsabilidades condizentes com a sua formação e maturidade. Se 
você ignorar esses controles, estará enfraquecendo a segurança de nossos 
sistemas, evitando suas próprias responsabilidades e colocando a sua equipe 
em posição delicada de violação de políticas – além de facilitar a ocorrência 
de fraudes. Se for o caso, converse com o seu gestor sobre o assunto.

As políticas 
e normas de 

conduta estão 
disponibilizados 

para todos no 
website da Renapsi.
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5.2. Padrões de conduta: Código de Conduta Ética da 
RENAPSI

O Código de Conduta Ética da RENAPSI serve como guia prático de conduta 
pessoal e profissional. Como tal, deve ser utilizado por todos os associados, 
conselheiros, administradores e funcionários em suas interações e decisões 
diárias, legitimando as políticas e as normas estabelecidas pela RENAPSI, 
mediante a aplicação das seguintes premissas:

1) Fortalecer a cultura ética da Instituição, elevando o nível de confiança, 
respeito e solidariedade em todas as suas relações internas e externas;

2) Orientar a conduta dos administradores e funcionários, promovendo a 
adoção dos mais elevados padrões de integridade;

3) Prevenir e administrar conflitos de interesses;
4) Servir de referência na avaliação de eventuais violações do Programa 

de Integridade ou Compliance da RENAPSI;

5) Preservar a reputação e a imagem da Instituição.

Todos os associados, conselheiros, administradores e funcionários recebem 
o Código de Conduta Ética da RENAPSI e aceitam cumpri-lo em suas práticas 
de trabalho.

O Código de 
Conduta Ética 

orienta e promove 
os mais elevados 

padrões de 
integridade.
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5.3. Padrões de conduta: Política Anticorrupção da 
RENAPSI

A RENAPSI reafirma o compromisso contido em seu Código de Conduta 
Ética e estabelece regras e procedimentos mínimos que visam à prevenção 
e ao combate à corrupção e ao suborno, em conformidade com a legislação 
e a regulamentação vigentes no Brasil, instituindo a Política Anticorrupção 
da Instituição.

Entre os pontos da Política Anticorrupção da RENAPSI, destacam-se 
orientações detalhadas que limitam ou vedam a concessão de brindes, 
presentes e hospitalidade a agentes públicos, respeitando o Código de 
Conduta Ética da RENAPSI. 

Todos os contratos da RENAPSI, estabelecidos com as empresas privadas, 
conterão cláusulas anticorrupção. Quanto aos contratos e instrumentos 
estabelecidos com órgãos do poder público, embora a minuta seja previamente 
estabelecida nos editais de licitação e chamamento público, é certo que a 
RENAPSI, sempre que possível, sugerirá a adoção de tais cláusulas.

5.4. Treinamentos periódicos
A RENAPSI acredita e investe em treinamentos presenciais, semipresenciais 
e online para todos os temas, principalmente em relação à conduta ética 
e anticorrupção. 

Os fatos de ter sua sede no Distrito Federal e de estar presente com unidades 
e equipes instaladas em seis estados da Federação (GO, PE, SC, SP, RS e TO) 
fazem com que a Instituição aposte alto em recursos tecnológicos para 
encontros periódicos dos gerentes, via Internet, ao que denomina cockpit.

As reuniões de cockpit são feitas mensalmente entre os gerentes dos Polos 
ou Núcleos de Formação. Esses encontros envolvem todos os assuntos 
que permeiam a operacionalização do programa de aprendizagem e o 
permanente avivamento das regras do Código de Conduta Ética e da Política 
Anticorrupção da RENAPSI. 

A Renapsi estabelece 
regras que visam 

à prevenção e 
combate à corrupção 

e suborno.
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5.5. Análise periódica de riscos
Os riscos relacionados à corrupção são monitorados periodicamente tanto 
pelo Departamento de Controladoria e Compliance da RENAPSI, por meio 
de contato com as equipes, realização de entrevistas e acompanhamento 
de procedimentos licitatórios, quanto do Comitê de Ética e Riscos, que é 
um canal de comunicação com o público.

Cabe ao Departamento de Controladoria e Compliance, com o apoio do 
Comitê de Ética e Riscos, definir as diligências adequadas à mitigação dos 
riscos a que se sujeitam as atividades institucionais da RENAPSI.

5.6. Registros contábeis
Todos os registros contábeis da RENAPSI refletem de maneira justa e adequada 
as operações financeiras e patrimoniais da Instituição, observando-se 
as regulamentações e as práticas contábeis vigentes. As despesas são 
contabilizadas com exatidão, mantendo-se em dia toda a documentação 
de apoio adequada.

5.7. Controles internos
Cabe ao Comitê de Ética e Riscos apoiar os gestores na identificação, 
avaliação e resposta ao risco. Também é sua atribuição recomendar, quando 
necessário, ação corretiva ou plano de ação de modo a assegurar níveis 
aceitáveis de riscos nos processos da RENAPSI. 

5.8. Procedimentos para prevenir fraudes e atos ilícitos 
no âmbito de interação com o setor público 

Todas as equipes cumprem e se responsabilizam em fazer cumprir a Política 
Anticorrupção da RENAPSI, em especial as que participam de licitações e 
chamamentos públicos para a assinatura de parcerias com o poder público. 
Para tanto, devem adotar procedimentos e controles visando mitigar 
eventuais riscos.

Todas as equipes 
cumprem e se 

responsabilizam 
em fazer cumprir 

a Política 
Anticorrupção da 

Renapsi.
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5.9. Instância interna responsável 
 O Departamento de Controladoria e Compliance é responsável pela gestão 
e operação do Programa de Integridade ou Compliance da RENAPSI. Em 
eventuais casos de não conformidade, consumados ou não, o Departamento 
atuará direta e independentemente visando sua imediata correção. Todos 
os casos de não conformidade serão tempestivamente relatados ao Comitê 
de Ética e Riscos.

As notícias relatadas pelos canais de comunicação serão apuradas pelo 
Departamento de Controladoria e Compliance, que formulará um relatório, 
simples, direto e claro, contemplando as seguintes informações: a) Conteúdo 
da denúncia; b) Perguntas em aberto; c) Possíveis cenários; d) Lista de 
pessoas investigadas; e) Lista de pessoas a serem entrevistadas; f ) Lista dos 
documentos a serem avaliados; g) Avaliação da necessidade de envolvimento 
do Departamento Jurídico (crimes, casos graves de assédio, entre outros); 
g) Guarda/Custódia de documentos do processo. O Departamento de 
Controladoria e Compliance submeterá o relatório ao Comitê de Ética e 
Riscos, para que avalie os resultados das investigações e decida as ações 
que devem ser tomadas.

5.10. Canais de denúncia
Disponibilizamos canais de comunicação com mecanismos confidenciais 
para receber informações ou denúncias, identificadas ou anônimas, sobre 
eventuais descumprimentos dos princípios defendidos pela RENAPSI. Os 
relatos recebidos serão apurados e discutidos pelo Comitê de Ética e Riscos. 
São nossos canais oficiais:

Site: renapsi.org.br/canaldeetica

Email: canaldeetica@renapsi.org.br

Seu contato é 
anônimo!
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5.11. Medidas disciplinares
Qualquer administrador ou funcionário flagrado em violação a leis brasileiras, 
Código de Conduta Ética, Política Anticorrupção e regulamentos internos da 
RENAPSI estará sujeito a medidas disciplinares, que poderão incluir desde 
advertência verbal até o desligamento dos envolvidos, de acordo com as 
leis aplicáveis e as políticas da Instituição. 

Agentes, consultores e outros colaboradores que trabalhem para a RENAPSI 
e que forem flagrados em violação a leis brasileiras, Código de Conduta 
Ética, Política Anticorrupção e regulamentos internos da Instituição estarão 
sujeitos à extinção de sua relação comercial, bem como a quaisquer outras 
medidas reparadoras e jurídicas à disposição da RENAPSI nos termos da lei 
aplicável.

5.12. Pronta interrupção de irregularidades ou 
infrações 

Para garantir a interrupção de irregularidades ou infrações, ao contratar, 
estabelecer parcerias ou doações de qualquer natureza, a RENAPSI utiliza 
cláusulas padrão em suas minutas de contrato de parceria que explicitem 
a responsabilidade do parceiro de se prevenir de incorrer em atos ilícitos 
e ainda a necessidade de manter práticas voltadas para a prevenção e 
combate à corrupção. Caso sejam identificadas violações às normas éticas, 
seja por meio de denúncias ou como resultado de ações de monitoramento, 
a RENAPSI investigará e assegurará a pronta interrupção das irregularidades 
ou infrações destacadas. A Instituição também remediará tempestivamente 
os danos gerados, aplicando, inclusive, as medidas disciplinares cabíveis.

 

Qualquer um, que 
trabalhe para a 

RENAPSI, flagrado 
em violação 

estará sujeito às 
leis aplicáveis e 
às políticas da 

Instituição.
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5.13. Diligência prévia
As contratações de fornecedores, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, 
devem ser precedidas de: 

1) Análise se os serviços que a pessoa física ou pessoa jurídica estiver 
submetendo à contratação são necessários para promover melhoria 
das atividades fins e meio;

2) Análise se a pessoa física ou pessoa jurídica a ser contratada tem a 
especialização, a experiência e as demais qualificações necessárias para 
desempenhar os serviços necessários de forma legítima;

3) Análise se a pessoa física ou pessoa jurídica a ser contratada demonstra 
probabilidade de se envolver em práticas que possam expor a RENAPSI 
a alguma corresponsabilidade;

4) Análise se a pessoa física a ser contratada possui ou possuiu algum 
vínculo com uma Pessoa Politicamente Exposta  ou se ela mesma o é;

5) Análise se há algum potencial conflito de interesses entre a pessoa física 
ou pessoa jurídica a ser contratada e a RENAPSI;

6) Pesquisa, com seus clientes, acerca da reputação da pessoa física ou 
pessoa jurídica a ser contratada;

7) Análise se o prazo e o preço oferecidos pela pessoa física ou pessoa jurídica 
a ser contratada estão compatíveis com os praticados pelo mercado.

Essa diligência prévia deve ser feita por meio de checklist. 

Antes de contratar 
fornecedor, analise se 
há algum potencial 

conflito de interesses 
com os da Renapsi.
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5.14. Processos de fusões, aquisições, alienações e 
parcerias 

Nos processos de fusões, aquisições, alienações e parcerias da RENAPSI são 
realizados procedimentos para verificação prévia da possibilidade de riscos 
oriundos de atos de corrupção, lavagem/desvio de dinheiro e/ou outros 
atos ilícitos. Também devem ser previstas inclusões de cláusulas contratuais 
específicas ao negócio que resguardem a Instituição.

5.15. Monitoramento contínuo do Programa de 
Integridade ou Compliance

O monitoramento contínuo do Programa de Integridade ou Compliance 
permite que a RENAPSI verifique a sua efetividade, identifique quaisquer 
riscos novos que tenham surgido e responda tempestivamente através de 
correções e aprimoramentos. O monitoramento é feito mediante a coleta e 
a análise de informações de diversas fontes, tais como tendências verificadas 
nas reclamações dos jovens e das empresas parceiras, informações obtidas 
por meio dos canais de denúncias, eventuais relatórios de fiscalização por 
instâncias administrativas e fiscais a que se sujeita a RENAPSI (Conselhos 
de Política Pública, Superintendências Regionais do Trabalho, Ministério 
Público do Trabalho, Receita Federal, entre outros). 

O monitoramento 
contínuo do 
Programa de 
Compliance 

permite que a 
Renapsi verifique 
a sua efetividade 

e promova 
aprimoramentos.
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5.16. Doações para candidatos e partidos políticos 
Em hipótese alguma, a RENAPSI realiza doações, sob quaisquer formas, para 
candidatos e/ou partidos políticos.

Documentos relacionados 

Código de Conduta Ética da RENAPSI

Política Anticorrupção 

Portal de Transparência

Matriz de Aprovações

Plano Estratégico

Políticas Departamentais

Mapas de Processos

Canal de Ética 
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