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1 . 

INTRODUÇÃO  
 

 

O termo Compliance vem do inglês “to comply”, que 

significa atender, adequar, cumprir, executar ou realizar 

o que foi estabelecido em conformidade com leis, regu- 

lamentações, políticas ou normas internas aplicáveis ao 

negócio, garantindo, além da legalidade, a transparência, 

a ética e, acima de tudo, a reputação, patrimônio intan- 

gível que, uma vez perdido, dificulta sua recuperação. 

 
Com o advento da Lei 12.846/2013, a famosa Lei Anti- 

corrupção ou Lei da Empresa Limpa, os programas de 

Compliance ou de integridade passaram a ser adotados 

pelas empresas com mais rigor, de forma a tornar o 

cumprimento da legislação parte da cultura corporativa, 

haja vista as sanções ali previstas – que vão desde a 

punição da empresa sem a necessidade de comprovação 

de culpa ou dolo dos agentes investigados, a punição 

pecuniária, a proibição de participação em licitação, o 

cancelamento de incentivos provenientes do Poder 

Público, entre outras penalidades, as quais, inclusive, 

podem ser aplicadas de maneira cumulativa. 

 
Foi nesse contexto que se optou pela adoção de um Pro- 

grama de Compliance para o INSTITUTO BRASILEIRO 

DO PVC (ou “Instituto”), o qual deverá incluir políticas, 

procedimentos e controles internos adequados ao ta- 

manho, à cultura e às especificidades da entidade, e ser 

estruturado com base nos parâmetros desenvolvidos 

na avaliação de risco realizada. 

 
 

 

ao tamanho, à cultura e às 

com base nos parâmetros 

 

risco realizada. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. APRESENTAÇÃO  

 
1.1.1 CADEIA PRODUTIVA 

O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC representa toda a 

cadeia produtiva do PVC, desde os produtores de 

matérias-primas, fabricantes de resinas, aditivos, além 

de transformadores e recicladores, e atua em diversas 

frentes para promover o uso produto, suas qualidades 

técnicas e ambientais, reciclabilidade e a responsabili- 

dade social no setor. 

 
1.1.2 PÚBLICO COM QUEM O INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC SE RELACIONA 

Associados e entidades setoriais: Entre nossos 

associados, estão as principais indústrias produtoras 

de PVC e uma série de empresas de beneficiamento, 

representantes de setores variados da economia. 

Atuamos de forma convergente com os interesses de 

outras entidades de atuação segmentada. 

 
Órgãos governamentais e legislativos: Atuamos para 

gerar conhecimento, disseminar informações relevantes, 

estimular a inovação e a competitividade, além de pro- 

mover e defender os temas relativos ao PVC em fóruns 

regulatórios. 

Comunidade acadêmica: Mantemos uma importante 

parceria com a comunidade acadêmica, no sentido de 

gerar, fomentar e divulgar pesquisas e estudos técnico- 

-científicos sobre o PVC. 

 
Associados e entidades setoriais: Entre nossos asso- 

ciados, estão as principais indústrias produtoras de PVC 

e uma série de empresas de beneficiamento, represen- 

tantes de setores variados da economia. Atuamos de 

forma convergente com os interesses de outras entida- 

des de atuação segmentada. 

 
Órgãos governamentais e legislativos: Atuamos para 

gerar conhecimento, disseminar informações relevantes, 

estimular a inovação e a competitividade, além de pro- 

mover e defender os temas relativos ao PVC em fóruns 

regulatórios. 

 
Comunidade acadêmica: Mantemos uma importante 

parceria com a comunidade acadêmica, no sentido de 

gerar, fomentar e divulgar pesquisas e estudos técnico- 

-científicos sobre o PVC. 

 
Especificadores: Visamos capacitar especificadores de 

diversos segmentos que utilizam ou podem utilizar o 
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PVC, para que conheçam as vantagens de trabalhar com 

ele e todas as suas potencialidades. 

 
Imprensa e formadores de opinião: Reunimos as infor- 

mações mais atuais e relevantes sobre o PVC e busca- 

mos pautar a imprensa e outros formadores de opinião 

sobre seus aspectos mais atrativos. 

 
Consumidor final: Mantemos o diálogo aberto com 

a sociedade, mostrando a contribuição cada vez mais 

abrangente do PVC para o desenvolvimento sustentá- 

vel, e estamos sempre disponíveis para esclarecer dúvi- 

das e prover as informações solicitadas. 

 
1.1.3. CRENÇA  

Versátil, o PVC viabiliza soluções sustentáveis para saú- 

de, habitação e bem-estar. 

 
1.1.4. PROPÓSITO  

Promover a correta percepção da sustentabilidade do 

PVC na sociedade. 

 
1.1.5. ESTRATÉGIA DE  ATUAÇÃO 

COMUNICAÇÃO mais ARTICULAÇÃO apoiada em co- 

nhecimento técnico-científico. 

1.1.6. OBJETIVOS ESTRATÉGICO  

GERAR conhecimento sobre o PVC repercutindo as van- 

tagens competitivas do PVC junto à cadeia de valor e a 

especificadores de segmentos diversos. 

 
POSICIONAR o Instituto como protagonista nas causas 

do PVC e maior detentor de conhecimento técnico-cien- 

tífico sobre o assunto. 

 
PROMOVER uma aproximação da indústria com o uni- 

verso acadêmico. 

 
ESTABELECER integração com outras entidades de in- 

teresse mais específico. 

 
INFORMAR a sociedade das contribuições sustentáveis 

do PVC para seu bem-estar e qualidade de vida 

 
DEFENDER os temas relativos ao PVC em ambientes 

regulatórios 
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2 . 

A ESTRUTURA DE  

COMPLIANCE DO INSTITUTO 
BRASILEIRO DO PVC 

 
 

A estrutura do Programa de Compliance do INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC para a prevenção e a repressão de 

condutas antiéticas, anticoncorrenciais, fraudulentas e 

corruptivas se apresenta da seguinte forma: 

 
• Código de Ética e Conduta 

 
• Comitê de Ética 

 
• Políticas 

 
• Canal de Denúncia 

 
• Treinamentos e Comunicação 

 
• Processo Investigatório 

 
• Sanções e Medidas Corretivas 

 
• Compliance Officer 

 

 
2.1. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

O objetivo do presente Código de Ética e Conduta 

(“Código”) é explicitar os valores e os procedimentos 

adotados pelo Instituto tanto no âmbito de suas ati- 

vidades internas quanto na sua atuação no mercado. 

Ou seja, trata-se de um documento que deve ser ob- 

servado por todos os seus colaboradores, associados 

e parceiros na condução d suas atividades, com vistas 

a refletir a ética, a transparência e a idoneidade do Ins- 

tituto, principalmente no que concerne ao combate à 

concorrência desleal e à corrupção. 

 

CORRETIVAS  

INVESTIGATÓRIO 

 

 
POLÍTICAS 

 

CANAL 
 

DENÚNCIA 

 

Explicitar os valores e os 

Instituto tanto no âmbito de 

 

na sua atuação no mercado. 

 

Todos os Colaboradores, 

 

integralmente as disposições 

deste Código, deverão agir 

 

e por escrito. 
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TODAS AS QUESTÕES 
E DIRETRIZES ESTÃO 

CONTIDAS NESTE 
CÓDIGO? 

 
Este Código não trata de todas 

as questões que possam surgir. 

Entretanto, fornece diretrizes 

gerais, em conjunto com as 

políticas e os procedimentos da 

entidade, para o exercício do bom 

julgamento e da atuação com 

honestidade e integridade. 

 
 
 
 

SE MEU COLEGA, 

MEMBRO DO CONSELHO, 
FORNECEDOR OU ATÉ 
MESMO EU VIOLAR 
QUALQUER REGRA DO 
CÓDIGO, COMO DEVO 

PROCEDER? 

 
Qualquer violação das leis, 

regras ou regulamentos deste 

Código deve ser comunicada 

imediatamente ao Compliance 

Officer por meio do formulário 

que se encontra no endereço 

https://pvc.org.br, ou pelo e-mail: 

institutobrasileirodopvc@ 

complianceofficerhub.com.br 

 
Todos os membros do Conselho de Administração, dire- 

tores, associados, funcionários, prestadores de serviço 

e demais colaboradores do Instituto (“Colaboradores”) 

devem ler as políticas apresentadas neste Código e 

garantir que as compreendem e as cumprem. Aqueles 

que violarem este Código estarão sujeitos a medidas 

disciplinares e, nos casos mais graves, até à perda do 

vínculo com o Instituto. O Código também deve ser 

fornecido e cumprido pelos agentes e representantes do 

INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC, incluindo consultores 

e fornecedores. 

 
Este Código não trata de todas as questões que possam 

surgir, tampouco das numerosas políticas e procedimen- 

tos internos. Entretanto, fornece diretrizes gerais, em 

conjunto com as políticas e os procedimentos da enti- 

dade, para o exercício do bom julgamento e da atuação 

com honestidade e integridade. Qualquer dúvida sobre 

o Código e o curso apropriado de conduta em uma si- 

tuação particular deve ser encaminhada ao Compliance 

Officer. Qualquer violação das leis, regras ou regulamen- 

tos deste Código deve ser comunicada imediatamente 

ao Compliance Officer por meio do formulário que se 

encontra no endereço https://pvc.org.br, ou pelo e-mail 

institutobrasileirodopvc@complianceofficerhub.com.br. 

O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC não permitirá qual- 

quer retaliação contra Colaborador por tal comunicação 

feita de boa-fé. 

Sempre que uma área interna desejar sugerir uma altera- 

ção ou uma inclusão de algum ponto neste documento, a 

sugestão deverá ser realizada diretamente ao Complian- 

ce Officer ou enviada ao e-mail institutobrasileirodopvc 

@complianceofficerhub.com.br para que o Comitê de 

Ética proceda à avaliação e à aprovação da alteração 

solicitada. 

 

2.2. COMITÊ DE ÉTICA  

O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC é gerido por uma 

diretoria executiva, sob orientação de um conselho de 

administração e por um conselho fiscal, tendo a cola- 

boração de comitês técnicos. 

mailto:institutobrasileirodopvc@complianceofficerhub.com.br


CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA | INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC 11  

 

 

 

O Comitê de Ética é um dos comitês técnicos que dão apoio 

à administração do Instituto. Nesta estrutura, o Compliance 

Officer encontra-se paralelo aos comitês técnicos, porém 

atua de forma independente. 

 
O Comitê de Ética está habilitado ao esclarecimento geral 

de dúvidas sobre Compliance, avaliação de denúncias e apli- 

cação de sanções e medidas corretivas, sendo a autoridade 

máxima em Compliance dentro da estrutura do INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC. 

 
O Compliance Officer atua como filtro das deman-  das 

ao Comitê de Ética, analisa as questões a ele sub- 

metidas e,  quando necessário, dá início ao proces-   so 

investigatório de denúncias realizadas no Canal de 

Denúncia. Ele tem como atribuições o recebimento de de- 

núncias pelo Canal de Denúncia (formulário através do site 

https://pvc.org.br/ ou pelo e-mail institutobrasileirodopvc@ 

complianceofficerhub.com.br), avaliação sobre a instauração 

de processo investigatório, deliberação junto ao Comitê de 

Ética e aplicação de sanções e medidas corretivas, aprovação 

das alterações no Código de Ética e Conduta e Políticas e 

Procedimentos correlatos, cabendo ainda orientar de forma 

preventiva os Colaboradores do Instituto. 

 
O Comitê de Ética é formado por 6 membros do INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC, dos quais 03 (três) cargos serão ne- 

cessariamente ocupados pelos Presidentes do Conselho de 

Administração, da Diretoria Executiva e por 01 (um) advogado 

especialmente escolhido. Os demais 03 (três) cargos serão 

escolhidos pelo Conselho de Administração. As decisões dar- 

-se-ão sempre por maioria simples, e o Comitê deverá ser 

convocado pelo Presidente da Diretoria Executiva e reunir- 

-se-á, no mínimo, anualmente, para apresentação e aprovação 

do resultado da auditoria de Compliance, ou sempre que for 

necessário, sendo gerada Ata de Reunião do Comitê de Ética, 

que será arquivada junto aos documentos do Compliance em 

posse do Compliance Officer. 

 
A decisão final sobre a escolha dos membros, que não rece- 

berão remuneração, exceto o advogado, por tal incumbência, 

será do Conselho de Administração. No momento da esco- 

lha, também serão designados três respectivos suplentes, de 

 

 

 

 

DIRETORIA 
EXECUTIVA 

 

 

ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO 

 

TÉCNICOS 

 

 

 
 

Se um dos membros do 

Comitê de Ética for um dos 

ser afastado do Comitê e 

um suplente deverá assumir 

suas funções. Agora, se todos 

fizerem parte da denúncia, o 

Conselho de Administração 

do Comitê de Ética até que o 

caso seja apurado. 
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Se um dos membros do Comitê 

de Ética for um dos denunciados, 

o mesmo deverá ser afastado do 

Comitê e um suplente deverá 

assumir suas funções. Agora, se 

o Conselho de Administração 

do Comitê de Ética até que o 

caso seja apurado. 

 
 
 
 
 
 

modo a garantir o funcionamento pleno do Comitê no caso 

de impossibilidade de comparecimento nas reuniões por al- 

gum dos membros, bem como para substituição daquele que 

venha a sofrer qualquer tipo de denúncia. 

 
São funções do Comitê de Ética: (i) atualizar e difundir as 

diretrizes do Código de Ética e Conduta; (ii) interpretar o 

texto, esclarecer eventuais dúvidas e se posicionar a respeito 

de condutas que não tenham sido previstas pelo Código; (iii) 

analisar as suspeitas de desvios éticos encaminhados pelos 

Colaboradores e determinar o início da apuração dos fatos; 

e (iv) apreciar e deliberar sobre eventuais violações, além 

de submeter pareceres e assuntos julgados pertinentes ao 

exame da Diretoria da associação e de seu Conselho. 

 
O Comitê de Ética é acessível pelo e-mail institutobrasilei- 

rodopvc@complianceofficerhub.com.br, sendo que todas as 

informações ali contidas são sigilosas e tratadas com serie- 

dade, podendo ainda se dar de forma anônima por meio do 

formulário de denúncia contido no site https://pvc.org.br/. 

 

2.3. POLÍTICAS 1 

Além do Código de Ética e Conduta, o INSTITUTO BRASILEIRO 

DO PVC conta com políticas que auxiliam a correta aplicação 

dos preceitos contidos no Código de Ética Conduta, regulando 

de forma mais específica temas pontuais, tais como: 

 
2.3.1. POLÍTICA DE CONTRATOS  

Política que regula a aprovação de documentos, com a 

prévia chancela do Jurídico, antes de sua assinatura pelo 

representante da entidade. Nessa política ainda constam a 

responsabilidade de cada departamento nas etapas de ne- 

gociação dos contratos, os valores de alçada para as assi- 

naturas, os prazos para a análise do Jurídico, a classificação 

dos contratos e demais questões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Formulários deverão ser criados pelo Compliance Officer 
para cada tipo de política. 

2.3.2. POLÍTICA DE BRINDES, PRESENTES E 

HOSPITALIDADE  

Essa política tem como objetivo estabelecer diretrizes para 

a concessão ou o recebimento de Presentes, Brindes ou 

Hospitalidade para/de terceiros e por/para Colaboradores 

do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC. 

mailto:rodopvc@complianceofficerhub.com.br
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2.3.3. POLÍTICA DE REUNIÕES DE  

NEGÓCIOS COM AGENTES PÚBLICOS  

Política que define os requisitos de como deve ser pau- 

tado o relacionamento do INSTITUTO BRASILEIRO DO 

PVC com Agentes Públicos, de modo a atender aos mais 

altos padrões éticos, à legislação anticorrupção – que 

responsabiliza as pessoas jurídicas, de modo objetivo, 

por atos ilícitos contra a administração pública, nacional 

ou estrangeira – e à legislação aplicável ao Programa de 

Compliance do Instituto. 

 
2.3.4. POLÍTICA ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA  

Política que define a gestão de: fluxo de caixa, investi- 

mento financeiro, procedimentos de contas a receber e 

a pagar, adiantamentos, prestação de contas de adianta- 

mentos, aplicação dos recursos nos projetos aprovados, 

contratações e compras, férias, folgas, compensação de 

horas extras, job description, licenças, contratos, presta- 

ção de contas, documentação necessária para registro 

e responsáveis pelas deliberações e assinaturas. Essa 

política não isenta a necessidade de um manual de 

procedimentos financeiros e contábeis que deverá ser 

seguido pelo Instituto. 

 
2.3.5. POLÍTICA DE REPRESENTAÇÃO DO  

INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC FRENTE A 

TERCEIROS  

Trata-se da política que estabelece como o Instituto 

deve ser representado frente a terceiros. 

 
2.3.6. POLÍTICA DE REUNIÕES 

INSTITUCIONAIS  

Política que esclarece as obrigações dos Colaboradores 

e, inclusive, de terceiros nas reuniões do INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC. 

 
2.3.7. . POLÍTICA DE SIGILO 

E CONFIDENCIALIDADE  

Política que estabelece as obrigações dos Colaborado- 

res do Instituto quanto ao tratamento das informações 

obtidas no ambiente de trabalho. 

2.3.8. POLÍTICA DE RECURSOS  HUMANOS 

Tem como objetivo apresentar as políticas de Recursos 

Humanos, visando ao esclarecimento, à eficácia e à efici- 

ência do Instituto. Essa política não isenta a necessidade 

de um manual de procedimentos que deverá ser seguido 

pelos Colaboradores. 

 

2.4. CANAL DE DENÚNCIA  

É dever de todo Membro do Conselho, Empresa Asso- 

ciada, Empresa Patrocinadora, Colaborador e/ou Pres- 

tador de Serviço do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC 

levar ao conhecimento do Compliance Officer qualquer 

atividade que acredite ser antiética, corruptiva, fraudu- 

lenta, inadequada, que desrespeite esta ou outras po- 

líticas internas, bem como a Lei 12.846/13 (Lei Anticor- 

rupção) e a Lei 12.529/11 (Lei da Concorrência). 

 
As denúncias serão auditadas e avaliadas pelo Compliance 

Officer para encaminhamento ao Comitê de Ética, o qual 

deverá realizar avaliação e, eventualmente, será dado início 

à investigação e, consequentemente, tomadas as medidas 

aplicáveis. São garantidos absoluto sigilo e confidencialida- 

de sobre a identidade do denunciante e vedados quaisquer 

tipos de represálias ao denunciante de boa-fé, ainda que 

venha a ser comprovado que a prática denunciada não era 

irregular. Denúncias realizadas com dolo ou má-fé em que 

se evidenciem o intuito de prejudicar ou expor colegas 

colaboradores serão objeto de avaliação pelo Comitê de 

Ética e medidas corretivas poderão ser aplicadas. 

 
Denúncias às desconformidades devem ser realizadas 

por meio da linha direta do canal de denúncia (hotline) 

do Compliance Officer, que irá apurar o caso e determi- 

nar as ações a serem tomadas, levando para análise e 

deliberação do Comitê de Ética. 

 
A linha direta é feita pelo preenchimento do formulário 

de denúncia encontrado no site https://pvc.org.br/ do 

Instituto, com a opção de realizar a denúncia anônima. 

 
Todos os conselheiros, diretores, funcionários e/ou pres- 

tadores de serviços que receberem uma denúncia verbal 

deverão orientar o denunciante a preencher o formu- 
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lário no site https://pvc.org.br/, e em hipótese alguma 

comentar com qualquer pessoa sobre tal denúncia. O 

denunciante poderá identificar-se ou não. 

 

2.5. TREINAMENTOS E 

COMUNICAÇÃO  

Com vistas a tornar o Compliance parte da cultura do 

INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC, aumentando a cons- 

cientização e o comprometimento dos Colaboradores no 

que tange ao Compliance, serão convocadas reuniões pe- 

riódicas, pelo Compliance Officer, para discussão sobre as 

práticas adotadas no desenvolvimento de suas atividades 

no Instituto, bem como sobre o cumprimento das regras 

constantes deste Código e suas eventuais alterações. 

 
O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC possui 3 tipos de 

treinamentos, a depender da necessidade: 

 
(i) Treinamento de Integração, que é dado ao novo 

Colaborador, para explicar-lhe o conteúdo do Código de 

Ética e Conduta e as políticas correlatas, principalmente 

aquelas com as quais terá mais contato a depender da 

sua atuação. Ao final desse treinamento, o Colaborador 

deverá firmar termo de compromisso declarando haver 

entendido sua obrigação de respeitar e cumprir as regras 

de Compliance do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC; 

 
(ii) Treinamento de Reciclagem e Atualização, realiza- 

do sempre que são implementadas novas regras ou polí- 

ticas, ou alteradas as existentes. Após esse treinamento, 

é coletado termo que comprova a participação do Co- 

laborador, bem como é aplicado teste pelo Compliance 

Officer para verificar se o treinamento foi efetivo; e 

 
(iii) Treinamento Corretivo para aqueles Colabora- 

dores que cometam infrações ou descumprimento ao 

Código de Ética e Conduta, aos procedimentos e formu- 

lários, bem como às leis e regulamentos em geral. Esse 

treinamento visa corrigir a postura dos funcionários, 

apontando a justificativa para a existência das regras e/ 

ou procedimentos que não foram observados, objetivan- 

do um melhor entendimento das regras de Compliance, 

bem como respeito e aplicação a elas. 

Além dos treinamentos, o Compliance Officer do INSTI- 

TUTO BRASILEIRO DO PVC divulga informações sobre 

Compliance emitindo comunicados aos seus Colabora- 

dores via e-mail corporativo, site, quadro de avisos ou 

através de comunicações impressas, tudo para melhor 

entendimento dos Colaboradores sobre o tema. 

 

2.6. PROCESSO INVESTIGATÓRIO  

Denúncias às desconformidades devem ser realizadas 

pela linha direta do canal de denúncia (hotline) do Com- 

pliance Officer, que irá apurar o caso e determinar as 

ações a serem tomadas, levando para análise e delibera- 

ção do Comitê de Ética. 

 
A linha direta é feita pelo preenchimento do formulário 

de denúncia encontrado no site do Instituto, com a opção 

de realizar a denúncia anônima. 

 
Todos os conselheiros, diretores, funcionários e/ou pres- 

tadores de serviços que receberem uma denúncia verbal 

deverão orientar o denunciante a preencher o formulário 

no site, podendo este identificar-se ou não. 

 
A apuração da denúncia seguirá o processo de ati- 

vidades definidas na figura 1. 

 
O “Processo Investigatório” inicia-se pelo Compliance 

Officer, o qual funcionará como um filtro para o Comitê 

de Ética. O Compliance Officer também assessorará o 

Comitê de Ética durante todo processo. 

 
Os denunciados terão a oportunidade de defesa e po- 

derão apresentar as provas que entenderem cabíveis, 

incluindo a apresentação de testemunhas. 

 
Com objetivo de colher dados sobre os fatos denuncia- 

dos, o Comitê de Ética e o Compliance Officer poderão 

realizar: (i) levantamento de documentos; (ii) auditorias 

em e-mails; (iii) inquirição do denunciante, do denunciado 

e testemunhas; (iv) verificação das câmeras de segurança 

da associação; e (v) outras medidas investigatórias que se 

façam necessárias para a solução do caso. 
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FIGURA 1.  

APURAÇÃO DAS DENÚNCIAS  
 

 
 

2.2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 2.4 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
Arquivar? 

 
1.4 

 

2.3 

 
 
 

 

NÃ O 

 

 

NÃO 
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2.7. SANÇÕES E MEDIDAS 

CORRETIVAS 2 

Tanto Membros do Conselho quanto Diretores, Colabo- 

radores, empresas associadas, patrocinadores e presta- 

dores de serviços que descumprirem as determinações 

do Código de Ética e Conduta do INSTITUTO BRASILEI- 

RO DO PVC e demais políticas correlatas estarão sujei- 

tos às sanções e medidas corretivas internas, além de 

eventuais responsabilidades perante a justiça brasileira. 

 
Depois do processo investigatório, dada a oportunidade 

de defesa do infrator, o Comitê de Ética poderá aplicar 

sanções e medidas corretivas, de acordo com o grau de 

gravidade da infração: 

 
Desconformidade leve: aplicação de advertência verbal 

pelo superior imediato ou pelo Compliance Officer. 

 
Desconformidade média: aplicação de advertência escrita 

pelo superior imediato ou pelo Compliance Officer. 

 
Desconformidade grave: advertência escrita junto com o 

treinamento corretivo aplicados pelo Compliance Officer. 

 
Desconformidade gravíssima: demissão por justa cau- 

sa e eventual formalização de denúncia junto aos órgãos 

competentes quando cabível. 

 
No caso de reincidência da desconformidade: 

 
Reincidência de desconformidade leve e moderada: 

advertências (verbal ou escrita) junto com a aplicação 

do treinamento corretivo. 

 
Reincidência de desconformidade grave: demissão 

por justa causa. 

 

Se constatado um grande número de desconformidades 

em uma mesma equipe e/ou área, o Compliance Officer 

poderá se reunir com o gestor responsável para rever e 

eventualmente editar os procedimentos da área. 

 
 
 
 
 
 
 

2 O Compliance Officer deverá criar uma matriz para 
definir os níveis de desconformidade e aprovar junto ao 
Comitê de Ética. 

 

Sempre orientar o registro 

da denúncia na linha direta do 

canal de denúncia (hotline) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:institutobrasileirodopvc@complianceofficerhub.com.br
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TABELA 1.  

DOIS CAMINHOS SEM ENVOLVIMENTO DO 
PROCESSO INVESTIGATÓRIO  

 

 

 
 

REFERÊNCIA PROCESSO 

 

DESCRIÇÃO 

 
1.0 Denúncia 

 
Registro de denúncia pelo formulário e/ou e-mail 

 
1.1 Compliance Officer 

Analisar denúncia e preparar dossiê a ser 

apresentado ao Comitê de Ética 

1.2 Relatório sobre denúncia Fazer relatório final sobre a denúncia 

1.3 Arquivo Arquivar relatório e dossiê 

1.4 Conselho de Administração Apresentar denúncias ao Conselho de Administração 

 
1.5 Arquivo 

Arquivar relatório, dossiê e cópia da ata de reunião 

constando relatos e/ou deliberações sobre as 

denúncias. 

 

 
 

REFERÊNCIA 
 

PROCESSO 

 

DESCRIÇÃO 

 

1.0 Denúncia 
 

Registro de denúncia pelo formulário e/ou e-mail 

 

1.1 
 

Compliance Officer 
Analisar denúncia e preparar dossiê a ser apresentado 

ao Comitê de Ética 

 

2.0 Comitê de Ética 

Apresentar dossiê ao Comitê de Ética. Caso 

necessário afastar membro envolvido do Comitê de 

Ética 

 
2.1 

 
Processo Investigatório 

Iniciar o processo investigatório, apresentar em 20 

dias (prorrogáveis mediante justificativa) para obter 

deliberações do Comitê de Ética 

1.3 Arquivo Arquivar relatório e dossiê 

1.4 Conselho de Administração Apresentar denúncias ao Conselho de Administração 

 
 

1.5 Arquivo 

Arquivar relatório, dossiê e cópia da ata de reunião 

do Conselho de Administração, constando relatos 

e/ou deliberações sobre as denúncias 
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TABELA 2.  

DOIS CAMINHOS ENVOLVENDO O 
PROCESSO INVESTIGATÓRIO  

 
 

REFERÊNCIA 
 

PROCESSO 

 

DESCRIÇÃO 

 

1.0 Denúncia 
 

Registro de denúncia pelo formulário e/ou e-mail 

 
1.1 

 
Compliance Officer 

Analisar denúncia e preparar dossiê a ser 

apresentado ao Comitê de Ética 

 
2.0 Comitê de Ética 

Apresentar dossiê ao Comitê de Ética. Caso 

necessário afastar membro envolvido do Comitê 

de Ética 

 
2.1 

 
Processo Investigatório 

Iniciar o processo investigatório, apresentar em 20 

dias (prorrogáveis mediante justificativa) para obter 

deliberações do Comitê de Ética 

 
2.2 Providências 

Punição, melhorias de procedimento, divulgação 

interna e externa dos resultados, feedback ao 

denunciante 

2.3 Conselho de Administração Apresentar denúncias ao Conselho de Administração 

 
2.4 

 
Arquivo 

Arquivar relatório, dossiê e cópia da ata de reunião 

constando relatos e/ou deliberações sobre as 

denúncias 

 

 
 

REFERÊNCIA 
 

PROCESSO 

 

DESCRIÇÃO 

1.0 Denúncia Registro de denúncia pelo formulário e/ou e-mail 

1.1 
 

Compliance Officer 
Analisar denúncia e preparar dossiê a ser 

apresentado ao Comitê de Ética 

1.2 Relatório sobre denúncia Fazer relatório final sobre a denúncia 

 
2.1 

 
Processo Investigatório 

Iniciar o processo investigatório, apresentar em 20 

dias (prorrogáveis mediante justificativa) para obter 

deliberações do Comitê de Ética 

 
2.2 Providências 

Punição, melhorias de procedimento, divulgação 

interna e externa dos resultados, feedback ao 

denunciante 

2.3 Conselho de Administração Apresentar denúncias ao Conselho de Administração 

 
2.4 

 
Arquivo 

Arquivar relatório, dossiê e cópia da ata de reunião 

constando relatos e/ou deliberações sobre as 

denúncias 
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2.8. COMPLIANCE OFFICER  

O Compliance Officer exerce sua função com indepen- 

dência funcional e com autoridade para evitar os confli- 

tos de interesses e assegurar a isenta leitura dos fatos, 

visando à busca da conformidade por meio de ações 

preventivas e corretivas. As principais responsabilidades 

do Compliance Officer são: 

 
a) Revisar e propor alterações no Código de Ética e 

Conduta, Manual que Regulamente Processos Finan- 

ceiros e Contábeis e outras políticas institucionais que 

digam respeito à conformidade nas atividades, através 

de controles e monitoramento para evitar os desvios de 

conduta e comportamentos inadequados de Membros 

do Conselho, Diretores e Colaboradores, prestadores 

de serviços, patrocinadores e associados na execução 

das atividades; 

 
b) Monitorar continuamente o ambiente regulatório e 

suas alterações, identificar os impactos nas atividades 

do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC e comunicar ao 

Comitê de Ética e às áreas impactadas; 

 
c) Evitar e administrar os potenciais conflitos de interes- 

ses que possam trazer abalos ao exercício das atividades 

do Instituto; 

 
d) Proteger a confidencialidade das informações confia- 

das ao Instituto, através de políticas específicas a esse fim; 

 
e) Detectar e prevenir o envolvimento do Instituto, direta 

ou indiretamente, com os ilícitos da lavagem de dinheiro, 

do financiamento do terrorismo, da corrupção e demais 

crimes correlatos; 

 
f) Elaborar programas de treinamentos periódicos presen- 

ciais, conforme determinação dos órgãos reguladores; 

 
g) Analisar e submeter ao Comitê de Ética os casos de 

condutas incorretas, indevidas ou inaceitáveis, principal- 

mente aquelas relacionadas às regras e aos padrões de 

conduta, para a aplicação das punições cabíveis; 

h) Participar das reuniões do Conselho de Administra- 

ção, bem como de reuniões com associados, terceiros e 

empresas concorrentes, responsabilizando-se por fazer a 

leitura do tópico sobre Defesa da Concorrência do Código 

de Ética e Conduta e recolher as respectivas assinaturas 

no termo de ciência e recebimento, identificar e registrar 

eventuais riscos, bem como lavrar as atas, aprovar, reco- 

lher assinaturas, reconhecer firmas (quando se tratar de 

reuniões do conselho) e arquivar; 

 
i) Realizar auditoria anual para verificação e levantamento 

de eventuais novos riscos; 

 
j) Realizar prestação de contas sobre riscos identificados 

e providências tomadas. 
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CAPÍTULO III  
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3 . 

CONDUTA 
ÉTICA  

 

 

O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC busca sempre atuar 

de maneira ética e transparente, seguindo os valores 

que acredita como saudáveis nos contatos com o go- 

verno, associados e a sociedade em geral. 

 
Nesse sentido, o procedimento de contratação de qual- 

quer fornecedor ou prestador de serviço deve seguir os 

mesmos critérios e processos indistintamente, sem fa- 

vorecimento ou preferências que não sejam aquelas evi- 

denciadas por análises criteriosas e cláusulas contratuais. 

 
Também defende o não envolvimento, favorecimento ou 

adoção de preferências baseadas em motivos políticos, 

ideológicos, religiosos ou qualquer outro que possa ser 

entendido como sectário. 

 

3.1. RELACIONAMENTO COM 

AGENTES PÚBLICOS  

São diretrizes do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC, no 

caso de eventuais relacionamentos e contatos com ór- 

gãos públicos: 

• Absoluta observância da legislação existente, 

em especial a Lei 12.846/13, a Lei Anticorrupção; 

• Transparência e total conformidade em trâmi- 

tes administrativos previstos pelos órgãos públicos 

em todas as esferas; 

• Documentação total de processos, mantendo 

registro e protocolo de tudo o que for feito pelo 

prazo mínimo de 5 anos; 

• Notificação imediata para o Canal de Denúncia 

de qualquer atividade ou atitude suspeita ou não con- 

formidade de que venha a tomar conhecimento ou 

suspeitar, seja por parte de um Colaborador, associa- 

do ou agente público; 

• Proibição de envolvimento em qualquer prá- 

tica de suborno, chantagem, corrupção, facilitação, 

ocultação ou práticas ilegais ou não cobertas pela 

legislação; 

• Proibição de oferecer ou receber qualquer tipo 

de presente, pagamento, favorecimento ou incenti- 

vo em troca de benefício de qualquer tipo para o 

INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC ou terceiros; 

• É proibido realizar qualquer espécie de paga- 

mento ou benefício a um agente público para ob- 

tenção de qualquer tipo de vantagem. 

 

3.2. . RELACIONAMENTO  

COM ASSOCIADOS/OUTROS 

MEMBROS DA CADEIA  

PRODUTIVA DO PVC 

O relacionamento entre os membros dos diferentes 

elos da cadeia produtiva do PVC deverá ser pautado 

pelos princípios da lealdade e da ética profissional para 

proteger os consumidores e o próprio funcionamento 

do mercado, garantindo, assim, o desenvolvimento sus- 

tentável do setor gerido pelo INSTITUTO BRASILEIRO 

DO PVC, de modo que qualquer ação anticompetitiva 

e desleal seja repudiada pelo Instituto. Sendo assim, é 

terminantemente vedada e repudiada pelo INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC a prática de quaisquer condutas 

anticompetitivas entre as empresas associadas e demais 

membros da cadeia produtiva, tais como: 

 
A. Divisão de mercado, monitoramento ou acordo 
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com representantes de empresas concorrentes para 

combinar, manipular ou ajustar preços, vantagens 

ou qualquer condição que possa prejudicar a livre 

concorrência (formação de cartel); 

B. Recusa injustificada de fornecimento de pro- 

dutos e serviços; 

C. Imposições de condições de fornecimento ou 

aquisição de forma injustificada; 

D. Prática de preços predatórios; 

E. Realização de atos que visem à monopolização 

de mercados; 

F. Troca de informações sensíveis, tais como: 

i. Informações sobre preços (ou descontos), 

vendas, produção e outras condições; 

ii. Informações comerciais suas ou de seus 

clientes e/ou fornecedores; 

iii. Informações sobre participação em licita- 

ções ou sobre o oferecimento de propostas; 

iv. Informações comerciais de concorrentes; 

v. Ficar em silêncio caso algum assunto ile- 

gal venha a ser discutido entre os membros da 

cadeia produtiva que fazem parte ou não do 

quadro de sócios do INSTITUTO BRASILEIRO 

DO PVC (neste caso, o melhor é interromper e 

orientar os participantes que o tema não deve 

ser levado adiante); 

vi. Utilizar vocabulário que possa ser mal in- 

terpretado ou distorcido; 

vii. Orientar, incentivar ou concordar, ainda que 

tacitamente, com tabelamento de preços, boico- 

te a fornecedores e clientes ou exclusão. 

G. Deixar de solicitar e verificar a pauta da reunião, 

antes de participar de qualquer reunião com a pre- 

sença de concorrentes; 

H. Deixar de exigir que cada reunião, com a pre- 

sença ou não de concorrentes: 
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i. Seja reduzida a termo, e que a sua ata e/ou 

lista de presença seja(m) assinada(s) por todas 

as pessoas presentes; 

ii. Tenha arquivadas as suas pautas e atas; 

iii. Seja interrompida caso algum assunto ile- 

gal surgir, e orientar que o assunto não deve ser 

levado adiante e pedir para que tal colocação 

conste em ata. 

 
NOTA: As atas poderão ser aprovadas pelos participan- 

tes por meio de e-mail em um prazo máximo de até 

10 dias úteis. Após esta data, caso algum participante 

não responda o e-mail, a ata será considerada aprovada, 

exceto em reuniões de Conselho que exijam assinaturas 

de todos os membros participantes. 

 
O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC não autoriza que 

seus funcionários e demais partes envolvidas atuem 

 
para impor ou fixar preços praticados por seus sócios e 

demais partes envolvidas na cadeia produtiva. 

 
Adicionalmente, os destinatários do presente Código de 

Ética e Conduta não poderão divulgar quaisquer infor- 

mações relativas às empresas associadas ao INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC para quaisquer solicitantes inter- 

nos e externos sem consulta formal ao Instituto. 

 
Sempre que houver dúvida sobre como agir diante de 

uma situação prática, consulte o Código. Caso a dúvida 

persista, entre em contato com o Compliance Officer, 

através de seu endereço eletrônico. 
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CAPÍTULO IV  
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4 . 

CONFLITO  
DE INTERESSES  

 

 

O conflito de interesses ocorre quando, por uma vanta- 

gem individual ou ganho pessoal, existe interferência na 

execução dos trabalhos do Colaborador, colidindo com 

interesses do Instituto ou da própria função. Para tanto, 

todos os Colaboradores do INSTITUTO BRASILEIRO DO 

PVC não devem permitir que interesses pessoais influen- 

ciem suas decisões, preservando sempre os interesses 

do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC. 

 
São exemplos de situações que podem ser entendidas 

como conflito de interesses e que, na ausência de procedi- 

mentos adequados de controle, devem ser trazidas ao co- 

nhecimento da Comissão de Ética e/ou Compliance Officer: 

 

4.1. ATIVIDADES EXTERNAS  

O Colaborador (registrado no regime CLT) não poderá 

realizar atividades externas, como prestar consultoria ou 

ocupar cargos, que possam caracterizar concorrência ou 

conflito com as atividades e os negócios do Instituto. 

Neste contexto, há que se levar em conta as atividades 

paralelas (aquelas realizadas fora da jornada de traba- 

lho, sendo ou não remuneradas), as quais não são per- 

mitidas aos Colaboradores do INSTITUTO BRASILEIRO 

DO PVC contratados no regime CLT. Já para o Presidente 

da Diretoria Executiva, por ser cargo de confiança, fica 

permitida a realização de atividades paralelas com vín- 

culo regido pela CLT ou no regime de pessoa jurídica, 

desde que elas não impactem negativamente no seu 

desempenho ou na imagem do Instituto, e que não cons- 

tituam ato de concorrência ao INSTITUTO BRASILEIRO 

DO PVC. Além disso, outros aspectos deverão ser ob- 

servados, tais como: 

A. Fica proibida a utilização de ativos do INSTI- 

TUTO BRASILEIRO DO PVC para exercer suas ati- 

vidades que podem favorecer as outras empresas 

em que atua. 

B. Não é permitido que participe da gestão ou de 

conselhos de administração de empresas do setor 

em que o INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC atua, 

assim como que desenvolva atividades externas que 

possam caracterizar qualquer tipo de conflito de in- 

teresses com os negócios do Instituto, desde que au- 

torizado pelo Conselho Administrativo do Instituto. 

C. A fim de garantir a transparência, recomenda- 

-se que convites para assumir papéis de conselheiro 

em qualquer empresa sejam divididos e avaliados 

pelo Comitê de Ética, que dará um parecer durante a 

reunião de conselho, devendo ser registrado em ata. 

D. A utilização de informações internas em pales- 

tras, workshops, trabalhos de instituições de ensino 

ou aulas devem ser levadas ao conhecimento do 

Presidente da Diretoria Executiva, o qual posterior- 

mente deverá apresentar essas atividades nas reu- 

niões do Conselho de Administração. 

E. Prestadores de serviços contratados para exer- 

cer atividades específicas não poderão exercer suas 

funções em empresas associadas ou concorrentes no 

mercado em que o INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC 

atua. Recomenda-se, sempre que houver um convite 

para exercer seus serviços em empresas do setor, que 

o mesmo seja analisado pelo Comitê de Ética e dado 

um parecer com suas devidas condições. 
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4.2. CONTRATAÇÃO  

Quando da contratação de prestadores de serviços ou 

Colaboradores, há que se deixar claro e explícito em do- 

cumento o tipo de trabalho/serviço a ser exercido/pres- 

tado e a duração (se temporário ou permanente) para 

que o Compliance Officer possa verificar o regime de 

contratação e elaborar o contrato adequado para tanto. 

 
A seleção de fornecedores de produtos e/ou serviços 

do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC deverá ser pautada 

nos seguintes critérios: 

 
A. Observar os princípios da impessoalidade, mo- 

ralidade e economicidade, sendo necessária a reali- 

zação de no mínimo três cotações prévias de preços 

no mercado, devidamente respondidas e completas, 

antes da celebração do contrato, respeitando os li- 

mites do parâmetro orçamentário interno e/ou de 

entidades parceiras; 

B. Ter como finalidade suprir exclusivamente as 

necessidades do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC; 

C. Ter fundamento exclusivamente técnico; 

D. Ser desvinculado de qualquer interesse particular; 

E. Apresentar condições iguais ou mais vantajosas 

que as aplicadas junto ao mercado em geral, res- 

guardadas as particularidades da contratação (vo- 

lumes mínimos, escopo e/ou outros critérios que, 

comprovadamente, influenciem em tais condições); 

F. Estar adequada à política de aquisição de obje- 

tos, equipamento e serviços. 

 
É expressamente proibida a contratação de fornecedores 

de reputação duvidosa e/ou cujas práticas não estejam 

de acordo com o presente Código de Ética e Conduta. 

 
É terminantemente proibido aos funcionários, conse- 

lheiros e empresas associadas o recebimento, sob qual- 

quer pretexto, de qualquer honorário, provento, remu- 

neração, comissão, gratificação, vantagem, retribuição 

ou presente de qualquer natureza – seja na forma de 

consultoria, produto, mercadoria ou mão de obra – ofe- 

recidos pelos fornecedores de bens e/ou serviços de 

seus contratantes. 

Os Colaboradores podem até indicar empresas como 

fornecedores, porém não podem receber pela indicação. 

O beneficiário deverá ser sempre o INSTITUTO BRASI- 

LEIRO DO PVC e jamais o funcionário. Qualquer acordo 

entre empresas deverá ocorrer entre a empresa e o 

INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC e jamais beneficiar 

o funcionário. 

 
Ademais, os prestadores de serviços ou produtos 

não podem usar o INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC 

para fazer networking comercial exceto se acorda- 

do antecipadamente. Acordos com fornecedores de 

serviços e/ou de produtos às empresas associadas 

deverão ser feitos diretamente com a diretoria do 

INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC e com a presen- ça 

do Compliance Officer, ficando vedados acordos 

feitos diretamente com funcionários e/ou empresas 

associadas ao Instituto. 

 
Os fornecedores do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC 

deverão estar cientes do teor do presente Código de Éti- 

ca e Conduta e agir de acordo com os princípios e regras 

aqui previstos, bem como assegurar que seus eventuais 

subcontratados estejam cientes do teor do presente 

Código e ajam de acordo com seus princípios e regras. 

 
Sempre que houver dúvida sobre como agir diante de 

uma situação prática, consulte o Código. Caso a dúvida 

persista, entre em contato com o Compliance Officer, 

através da linha direta do canal de denúncia (hotline). 

 

 

4.3. PARENTESCO ENTRE 

FUNCIONÁRIOS  

O Instituto permite a contratação de Colaboradores que 

possuam grau de parentesco entre si. Porém, o Cola- 

borador que já faz parte do quadro de funcionários do 

Instituto não poderá participar do processo seletivo e 

de contratação do seu parente. Parentes aqui são en- 

tendidos o cônjuge ou companheiro, pais, avós, filhos, 

irmãos, tios, sobrinhos, primos, cunhados e concunha- 

dos do Colaborador ou do seu cônjuge. 
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Colaboradores que tenham grau de parentesco com 

agentes públicos ou parceiros com quem o Instituto 

se relaciona devem informar essa condição ao RH e ao 

Compliance Officer. 

 

4.4. CUSTEIO DE  

ENTRETENIMENTO E 

RECEBIMENTO DE PRESENTES  

Os Membros do Conselho, Diretores e Colaboradores 

estão proibidos de aceitar qualquer gratificação, presen- 

te ou entretenimento que tenha materialidade suficiente 

para caracterizar um conflito de interesses. 

 
Vantagens indevidas, favores, dinheiro ou presentes de 

caráter pessoal que possam influenciar decisões não 

são permitidos. 

 
Em regra, Membros do Conselho, Diretores e Colabo- 

radores não estão autorizados a aceitar, solicitar ou 

oferecer comissões, presentes ou vantagens de qual- 

quer espécie e natureza, de ou para pessoa, empresa 

ou entidade que tenha interesse pessoal, profissional 

ou empresarial com o Instituto. 

 
Todos e quaisquer brindes ou presentes oferecidos a 

ou recebidos por Membros do Conselho, Diretores e 

Colaboradores do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC em 

valor superior a R$ 100,00 (cem reais) devem ser comu- 

nicados ao Comitê de Ética, que deliberará sobre a desti- 

nação dos brindes e gentilezas oferecidos ou recebidos. 

 
São admitidos jantares e almoços pagos por forne- 

cedores e qualquer outra parte que tenha relaciona- 

mento com o Instituto, desde que limitados a valores e 

frequências razoáveis. 

 
Importante apontar que caso seja identificada alguma 

situação que possa gerar um conflito de interesses, 

tal fato deve ser reportado imediatamente ao Com- 

pliance Officer. 

 

4.5. CONCORRÊNCIA DESLEAL  

O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC zela e considera a 

concorrência um bem econômico de grande valor e prote- 

gido pela concorrência estrita e por leis antitruste, sendo 

extremamente necessária para garantir um bom funciona- 

mento dos mercados. 

 
Por essa razão, destinando-se à prevenção de práticas desle- 

ais de concorrência, sobre os dados das empresas associadas 

o INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC deverá: 

 
• Coletar apenas dados “históricos”. A coleta de in- 

formações históricas sobre preços é menos sujeita a 

levantar preocupações concorrenciais do que dados de 

preços atuais e futuros. Geralmente, dados com mais 

de um ano de idade são considerados históricos, po- 

dendo haver exceção, a depender da dinâmica de cada 

mercado; 

• Disseminar a informação apenas de forma conso- 

lidada. Quanto mais agregada é a informação, menor o 

risco de efeitos anticoncorrenciais. As informações não 

devem permitir a identificação de dados de empresas 

individuais; 

• Adotar mecanismo confidencial de coleta das in- 

formações sensíveis sob responsabilidade de auditoria 

externa e independente (black box): a identificação das 

empresas participantes e de seus dados deve ser man- 

tida sob absoluto sigilo pela empresa de auditoria, que 

deverá obrigar-se a observar a confidencialidade por 

meio de um contrato; 

• Disponibilizar as estatísticas oriundas da coleta de 

dados ao público (a um valor monetário razoável, se 

aplicável), ou seja, a membros e a não membros da 

associação; 

• Adotar temas claros e objetivos para suas reuniões; 

• Elaborar atas de tais reuniões que abordem a to- 

talidade da discussão; 

• Arquivar todos os documentos e atas internamen- 

te do Instituto, online e offline; 

• Impedir que o INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC 

seja usado como barreira de entrada de novas empre- 

sas no mercado nacional; 

• Não praticar a coordenação e/ou influenciar acor- 

dos entre outros associados no sentido de uniformizar 

condutas comerciais; 
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• Adotar critérios de padronização e certificação 

imparcial sem gerar propositalmente benefícios a 

determinadas empresas, em detrimento de outros 

concorrentes. As discussões relativas à padroniza- 

ção e à certificação devem ser abertas a todos os 

interessados; 

• Evitar que os critérios para adesão, exclusão e 

expulsão de empresas associadas possam gerar preo- 

cupações concorrenciais, interferindo negativamente 

na habilidade de uma empresa competir no mercado; 

• Registrar todas as reuniões, com lista de pre- 

sença, e publicar agendas e atas das reuniões; 

• As empresas associadas NÃO deverão: 

 
› Mencionar nas reuniões e eventos promo- 

vidos pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC, 

internos ou externos, onde estejam presentes 

empresas concorrentes, toda e qualquer ação 

comercial, técnica, operacional, política ou so- 

cial que beneficie ou prejudique uma ou mais 

empresas associadas ou não ao INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC; 

› Fornecer informações comerciais sensí- 

veis à associação; 

› Utilizar os serviços prestados pelos fun- 

cionários e colaboradores terceirizados para 

qualquer tipo de intermediação que resulte em 

qualquer tipo de ação descrita acima; 

› Divulgar qualquer tipo de dados/informa- 

ções inverídicas ou não confiáveis. 

 

4.6. CARTÉIS  

A conduta de cartel consiste na união de concorrentes 

de forma a manipular o mercado para: (i) aumentar 

preços ou impedir sua alteração; (ii) restringir a quan- 

tidade de produtos no mercado – limitar a oferta; (iii) 

promover divisão de mercado; e (iv) coordenar a atua- 

ção em processos licitatórios. O Instituto defende que: 

 
• As empresas associadas nunca deverão com- 

partilhar com suas concorrentes informações pró- 

prias confidenciais, concorrencialmente sensíveis ou 

relacionadas às estratégias; 

• As empresas associadas concorrentes não dis- 

cutam, negociem ou façam acordos sobre preços 

ou divisão de mercados e/ou estabelecimento de 

limites de atuação no que se refere a territórios, 

produtos e/ou clientes; 

• Caso a conversa telefônica da qual participe 

com empresa associada caminhe para questiona- 

mentos de temas relacionados a informações de 

outras empresas associadas concorrentes, recuse- 

-se a tratar do tema e, caso o interlocutor insista no 

assunto, desligue o telefone. Proceder da mesma 

forma ainda que esteja presente na conversa (con- 

ferência telefônica – conference call) apenas como 

ouvinte, solicitando a todos que saiam da ligação te- 

lefônica. Solicitar para sempre deixar registrado em 

ata o motivo da solicitação para saírem da ligação; 

• Caso na reunião da qual participe estejam 

empresas associadas concorrentes presentes, e o 

assunto caminhe para temas relacionados a infor- 

mações concorrencialmente sensíveis, recuse-se a 

tratar do tema e, caso o interlocutor insista no as- 

sunto, solicite a saída do mesmo do recinto e faça 

constar a recusa e o registro da solicitação da saída 

do participante na Ata de Reunião (se houver). Pro- 

ceder da mesma forma ainda que esteja presente na 

conversa apenas como ouvinte; 

• Faça-se acompanhar de advogado do Instituto 

em reuniões em que haja empresas associadas con- 

correntes e que se façam estritamente necessárias. 

O advogado servirá não apenas para esclarecimen- 

tos de dúvidas quanto a temas possíveis de serem 

abordados, como também para fiscalizar e atestar 

a regularidade dos temas tratados; 

• Caso o funcionário, membro do conselho ou 

fornecedor do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC 

presencie uma conversa entre empresas concor- 

rentes associadas em que constem assuntos sen- 

síveis, o mesmo deverá registrar o fato no Canal 

de Denúncia. 
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4.7. DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO  

Atos ilícitos de discriminação e assédio, incluindo assédio 

sexual, assédio discriminatório e outras condutas proi- 

bidas no ambiente de trabalho por lei local não serão 

tolerados pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC. Essa 

proibição se aplica a todos os atos ilícitos de discrimina- 

ção e assédio ocorridos no ambiente de trabalho, seja 

no escritório, em eventos externos ou na utilização de 

recursos do Instituto, como correio eletrônico, correio 

de voz e Internet, inclusive eventualmente praticados 

por parte de terceiros que não sejam colaboradores, 

membros do conselho ou diretoria (por exemplo, asso- 

ciados, terceirizados e fornecedores). 

 
Caso um funcionário informe ao Instituto ter sofrido ou 

presenciado qualquer tipo de discriminação ou assédio 

no ambiente de trabalho, a pessoa que o praticou será 

informada da política do INSTITUTO BRASILEIRO DO 

PVC e as devidas medidas de correção e de prevenção 

serão tomadas. 

 
Assédio Sexual é definido como abordagem sexu- 

al indesejada, solicitação de favores sexuais e outras 

condutas verbais ou físicas de natureza sexual quando: 

 
• A aceitação de tal conduta for, implícita ou ex- 

plicitamente, colocada como um termo ou condição 

para o emprego do profissional; 

• A aceitação ou recusa de tal conduta for utili- 

zada como base para a tomada de decisões relacio- 

nadas ao emprego que afetem o profissional; 

• Tal conduta tiver por fim ou efeito interferir 

injustamente no desempenho do profissional ou 

criar um ambiente de trabalho intimidante, hostil 

ou ofensivo. 

 
O assédio sexual é proibido, seja ele direcionado a ho- 

mens ou a mulheres, independentemente de o funcio- 

nário que o praticar e o funcionário que o sofrer serem 

ou não do mesmo sexo e independentemente de o fun- 

cionário aceitá-lo ou recusá-lo. Além de ser contrário à 

política do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC, os funcio- 

nários devem estar cientes de que o assédio sexual pode 

resultar em infração à lei, bem como em responsabilida- 

de pessoal por parte de quem o pratica. 

 
Alguns exemplos do que pode ser considerado assédio 

sexual são: ameaça ou prática de ações negativas se 

favores sexuais não forem concedidos; solicitações de 

favores sexuais em troca de tratamento favorável ou 

preferencial; propostas ou abordagens; contato físico 

indesejado; assovios, olhares, gestos inapropriados ou 

comentários ofensivos, incluindo comentários indeseja- 

dos sobre aparência; piadas sexuais ou uso inadequado 

de linguagem sexualmente explícita ou ofensiva; e exi- 

bição, no ambiente de trabalho, de objetos ou fotos 

sexualmente sugestivas. A lista de exemplos acima não 

é exaustiva. 

 
Outras formas de assédio discriminatório incluem con- 

dutas verbais ou físicas que denigram ou demonstrem 

hostilidade ou aversão em relação a um profissional 

em virtude de raça, cor, sexo, gênero, idade, religião ou 

credo religioso, ascendência, nacionalidade, estado ci- 

vil, orientação sexual, identidade de gênero, informação 

genética, de ciência física ou mental, ou qualquer outra 

característica protegida por lei, e que: 

 
• Tenha por objetivo ou efeito criar um ambiente 

de trabalho intimidante, hostil ou ofensivo; ou 

• Tenhaporobjetivoouefeitointerferirinjustamen- 

te no desempenho pelo profissional de suas funções. 

 
Alguns exemplos não exaustivos do que pode ser con- 

siderado outra forma de assédio discriminatório são: 

uso de linguagem apelativa ou de insultos; ameaça, 

intimidação ou prática de atos hostis, incluindo piadas 

ou trotes; e colocação ou circulação, em qualquer local 

nas dependências do Instituto, ou utilização dos recur- 

sos do Instituto, incluindo correio eletrônico, correio 

de voz e Internet, para criar, enviar ou armazenar mate- 

riais gráficos ou escritos que denigram ou demonstrem 

hostilidade, preconceito ou aversão em relação a uma 

pessoa ou grupo de pessoas. 

 
Aquele que acredite ter sido vítima de discriminação ou as- 
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sédio ilícitos de qualquer tipo no ambiente de trabalho, ou 

testemunhou discriminação ou assédio em relação a outra 

pessoa, deverá relatar a questão o mais rápido possível 

por meio da linha direta do canal de denúncia (hotline). 

 

4.8. CAMPANHAS POLÍTICAS 

E DOAÇÕES  

Os Membros do Conselho, Diretores e Colaboradores 

não poderão fazer doações a qualquer partido político 

em nome do INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC. Não é 

permitido aos Colaboradores exercer atividades políti- 

co-partidárias nas dependências do Instituto. 

 
A intenção é manter-se alheio a ações que possam re- 

presentar potenciais conflitos de interesses, respeitan- 

do as ideologias individuais, porém sem trazê-las para o 

âmbito profissional, eliminando qualquer tipo de ligação 

com o INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC. 

 

4.9. CONFIDENCIALIDADE  

O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC preocupa-se muito 

e avalia como vital a preservação e o sigilo de informa- 

ções corporativas ou pertencentes a seus associados. 

Portanto, na tentativa de evitar o uso e a divulgação 

indevida de informações, o Instituto está sempre in- 

tensificando os mecanismos de segurança atrelados a 

controles físicos e lógicos em seus ambientes de traba- 

lho, protegendo os dados particulares e pessoais dos 

funcionários, associados, fornecedores e de quaisquer 

outras partes interessadas. 

 
Tudo o que possa causar a manipulação da informação 

protegida pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC ou que 

afete a sua integridade deve ser rigorosamente repelido. 

Fatores externos ou internos que aumentem as vulne- 

rabilidades ligadas à segurança das informações devem 

ser igualmente evitados. 

 
Todas as pessoas responsáveis pelo cumprimento deste 

Código devem comunicar ao Comitê de Ética quando 

do conhecimento ou da percepção de ativos ou fatores 

externos ou internos contendo as características ante- 

riormente descritas. 

As informações consideradas confidenciais, ou seja, 

aquelas que não são de conhecimento público e que 

detêm natureza relevante e sigilosa não devem ser uti- 

lizadas para a obtenção de benefícios ou divulgadas por 

qualquer meio de comunicação a terceiros. 

 
As informações confidenciais devem ser utilizadas ape- 

nas para desempenhar as atribuições no INSTITUTO 

BRASILEIRO DO PVC e sempre em benefício dos in- 

teresses de seus associados. É vedado utilizar cargo, 

posição ou influência para ter acesso a informações pri- 

vilegiadas e utilizá-las em benefício próprio, de familiares 

ou de pessoas relacionadas. 

 
Todas as informações referentes ao Instituto e de seus 

associados disponibilizadas de forma escrita, oral ou por 

meio eletrônico são confidenciais e devem ser armaze- 

nadas em locais de acesso restrito. 

 
É inadmissível a violação à propriedade intelectual do 

INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC e de seus associados. 

Quaisquer informações, metodologias ou tecnologias 

ligadas ao Instituto não podem ser transmitidas e de- 

vem continuar sendo de propriedade do mesmo e dos 

seus associados. 

 

 

4.10. SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES  

A segregação de funções consiste em estabelecer que 

um funcionário não deve atuar em todas as etapas do 

processamento de uma operação; por exemplo, quem 

executa não aprova. É uma maneira de se reduzir o ris- 

co de erros, fraudes e conflitos de interesses. 

 
O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC aplica a segrega- 

ção de funções evitando a ocorrência de condutas não 

éticas e riscos operacionais decorrentes, tais como: (i) 

fraudes; (ii) favorecimentos a terceiros; (iii) utilização 

de informações privilegiadas em benefício próprio e de 

terceiros; (iv) não respeitar o sigilo das operações; (v) 

ocultar falhas operacionais e administrativas; e (vi) bur- 

lar limites operacionais, política de riscos e política de 

investimentos. Sendo que: 
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• Políticas e Diretrizes Institucionais: não devem 

ser definidas por colaboradores ou departamento 

responsável pela sua implantação, sendo atribuição 

exclusiva da Diretoria. 

• Administração de recursos de terceiros: deve 

ser executada por colaboradores e departamentos 

distintos da administração dos recursos próprios. 

• Gestão de recursos de terceiros: não deve ser 

executada pelos mesmos colaboradores que fazem 

a gestão de recursos próprios. 

• Análise cadastral e aprovação de limites: deve 

ser realizada por departamento independente, sendo 

atribuição da aprovação da Gerência e/ou Diretoria. 

• Contratação e Pagamentos: os pagamentos por 

serviços prestados não podem ser realizados pelos 

mesmos colaboradores que realizaram a cotação e 

contratação de tais serviços. 

 

4.11. LAVAGEM DE DINHEIRO  

Lavagem de dinheiro é o ato de disfarçar fundos ile- 

galmente obtidos, de modo a parecerem vir de fontes 

legítimas. Normalmente, isso envolve três passos. Em 

primeiro lugar, os fundos ilegalmente obtidos são in- 

troduzidos em um sistema financeiro legitimo. Então, 

o dinheiro é circulado para criar confusão, às vezes por 

transferência eletrônica através de diversas contas. Por 

fim, ele é integrado ao sistema financeiro por meio de 

operações adicionais até que os fundos ilegalmente ob- 

tidos pareçam ser “limpos”. 

 
O INSTITUTO BRASILEIRO DO PVC repudia qualquer 

relação com terceiros que possam praticar a lavagem de 

dinheiro ou que realizem contribuições ou pagamentos 

com dinheiro sem o respectivo lastro. 

 

4.12. DISPOSIÇÕES FINAIS E 

VIGÊNCIA  

O presente Manual de Compliance entrará em vigor 

a partir da data de sua publicação no site institucional 

(https://pvc.org.br/) e tem validade por prazo indeter- 

minado, com aplicabilidade em todos os locais onde 

atue o Instituto, seja no Brasil ou no exterior. 

 
Todos os Colaboradores deverão assinar o Termo de 

Recebimento e Compromisso, conforme modelo anexo, 

e têm o dever de difundir o seu conteúdo e denunciar 

qualquer ato que indique violação ao Manual. 

 
Em nenhuma hipótese a denúncia de potenciais vio- 

lações ou possíveis irregularidades servirá como base 

para retaliação ou intimidação de qualquer Colabora- 

dor. 

 
O Termo de Recebimento e Compromisso devidamente 

assinado será arquivado na pasta funcional do Colabo- 

rador junto ao Departamento Pessoal, pelo período 

mínimo de 5 (cinco) anos. 

 
Todos os Colaboradores deverão obrigatoriamente 

participar dos treinamentos e capacitações sobre o 

conteúdo deste Programa de Compliance. Eventuais 

ausências e a não assinatura do Termo de Recebimento 

e Compromisso não isentam o Colaborador de obede- 

cer às disposições deste documento. 
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