
SER
O ÚNICO
PARTIDO
DO BRASIL
A ADOTAR
UM PROGRAMA
EFETIVO DE 
COMPLIANCE E 
INTEGRIDADE?
É CLARO QUE 
PODEMOS.



NÃO TEMOS COMO 
MUDAR A POLÍTICA 
SOZINHOS.
MAS PODEMOS
INFLUENCIAR
PELO EXEMPLO.

Aqui no Podemos a gente acredita que na política não basta fazer o
que é certo. É preciso mostrar isso pra todo mundo. Por isso inovamos
no meio político do País ao adotar um Programa de Compliance e
Integridade, estabelecendo regras e diretrizes que sirvam como
instrumento para garantir a conduta e a transparência que as pessoas 
esperam ver na política.



Nosso programa estabelece 
um padrão de conduta e de 
procedimentos para todos os 
nossos filiados e colaboradores,
em todos os níveis. E ao deixar
claro para todo mundo o que 
pode e o que não pode, ele não
deixa dúvidas sobre a nossa 
posição inegociável de combate
aos privilégios e à corrupção.

Assim, quem quiser se
juntar a nós já chega sabendo
que a liberdade de ação e 
a pluralidade de ideias que 
sempre caracterizaram nosso 
partido continuam sendo muito
bem-vindas, mas sempre
com ética, transparência, 
conformidade e respeito aos 
nossos princípios e à nossa 
sociedade.

MAS O QUE ISSO 
SIGNIFICA 
NA PRÁTICA?



Essa é mais uma prova
de que, aqui no Podemos,
o compromisso com a ética
e a transparência não é só
da boca pra fora. E é mais 
uma importante contribuição 
do partido que há 4 anos vem 
somando com o Brasil.
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CONHEÇA AGORA OS PILARES
DO NOSSO PROGRAMA DE 
COMPLIANCE E INTEGRIDADE:

PILARES
I. Compromisso da
Alta Direção

II. Código de ética, políticas
e procedimentos (pessoal)

III. Código de ética, políticas
e procedimentos (parceiros)

IV. Treinamentos periódicos

V. Análise periódica
dos riscos

VI. Registros contábeis 
corretos  e precisos

VII. Controles internos

VIII. Procedimentos para
prevenir fraudes e ilícitos

IX. Instância Interna  
responsável (DNCI)

X. Canal de denúncia

XI. Procedimento de       
investigações internas

XII. Medidas disciplinares

XIII. Diligências 
apropriadas

XIV. Monitoramento 
contínuo

XV. Transparência no
uso dos recursos


