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1. APRESENTAÇÃO

A Associação Brasileira da Indústria Química –Abiquim é 

entidade privada, sem fins lucrativos, que congrega 

empresas do setor químico de grande, médio e pequeno 

porte atuantes como fabricantes de produtos químicos 

ou prestadores de serviços nesse setor.

O objetivo da Abiquim é trabalhar ativamente pela 

promoção do aumento  da  compet i t i v idade e  o 

desenvolvimento sustentável da indústria química 

instalada no Brasil. Para tanto, a entidade representa os 

interesses de suas associadas junto ao Governo e à 

sociedade civil, dentro e fora do Brasil. A Abiquim serve 

exclusiva e legitimamente aos interesses setoriais e, 

observadas as disposições legais, se engaja em diversas 

atividades em favor da indústria química brasileira, 

estando comprometida com o desenvolvimento do setor 

em benefício da sociedade.

Em 2012, a Abiquim fez uma revisão geral de compliance 

em suas atividades e um treinamento para seus 

colaboradores. No quadro abaixo, transcrevemos os 

princípios adotados e que são apresentados pela 

entidade em cada uma das reuniões que realiza.
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Existem regras básicas que orientam as reuniões 

realizadas pela Abiquim e, ao firmar a lista de presença, o 

participante/representante do associado está se 

comprometendo com a sua observância:

CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações recebidas 

com o caráter de confidencialidade, assim devem ser 

mantidas.

PROPRIEDADE INTELECTUAL :  Fica autorizada a 

divulgação, por parte da Abiquim, de qualquer trabalho 

que venha a ser elaborado por qualquer pessoa 

participante da reunião, seja ela integrante ou não do 

Grupo, a menos que haja ressalva prévia e por escrito por 

parte do autor ou do grupo de autores.

DEFESA DA CONCORRÊNCIA: Fica terminantemente 

proibida a troca de informações sobre preços, estratégias 

de mercado, quantidade produzida e clientes. Nas 

reuniões não poderão também ser discutidos temas como 

a fixação de preços em condições de venda entre 

concorrentes (Cartel), acordos de exclusividade, 

discriminação de preços, venda casada, recusa de 

negociação e prática de preços predatórios.

CONTRATO: A participação em reuniões ou a realização de 

trabalhos que venham a ser desenvolvidos por orientação 

do grupo não serão remuneradas, a menos que tenha sido 

ajustada e reduzida a escrito uma remuneração, com a 

chancela do representante legal da Abiquim.

OBSERVÂNCIA DA LEI: O coordenador da reunião deve 

zelar pela boa condução dos trabalhos, ficando expresso 

que os demais participantes se obrigam a aceitar e 

observar os dispositivos legais e estatutários que 

disciplinam a atuação da Abiquim.
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É consenso geral entre os associados da Abiquim a necessidade de codificação dos 

preceitos de compliance, que vêm sendo difundidos nos trabalhos da associação 

desde os anos 2000. Para atender essa demanda, a entidade realizou nova revisão 

em 2016, envolvendo seus associados e parceiros, buscando reforçar aqueles 

valores através de um material bastante didático e objetivo. O projeto foi 

composto por três pilares: treinamentos, revisão de práticas e codificação. 

A primeira fase do projeto consistiu em dois treinamentos realizados em 2016, um 

oferecido para o Conselho Diretor da Abiquim, outro oferecido para todos os 

colaboradores e prepostos das associadas que estivessem em alguma situação de 

liderança nos trabalhos desenvolvidos na associação. 

Na segunda fase, todas as práticas da entidade foram revisadas por uma 

consultoria independente, com base nas melhores práticas de compliance, cujo 

relatório foi apresentado ao Conselho Diretor da Abiquim.

Encerrada a etapa de treinamentos, ainda, foi elaborado o presente Manual de 

Compliance por uma equipe multidisciplinar composta por representantes de 

associadas e colaboradores da Abiquim, o Grupo de Trabalho de Compliance¹, 

especialmente constituído para este fim pela Comissão de Relações 

Governamentais da entidade. O conteúdo deste manual foi revisado por uma 

consultoria independente externa.

1 Este trabalho não teria sido possível, não fosse o empenho, a 

experiência e a contribuição dos integrantes do Grupo de 

Trabalho de Compliance composto por Daniel Rios (Givaudan), 

Ellen Garcev Vilanova (Nitroquímica), Fernando Almeida (3M), 

Gabriela Moreira (Rhodia), Giovanni Zaffani (Oxiteno), Juliana 

Marques (Givaudan), Marcelo Perracini (Rhodia), Marcos 

Romanoski (Nitroquímica), Tatiana Dias (Petrocoque) e da 

coordenadora executiva deste projeto, Luiza Ribeiro (Abiquim).
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Portanto, o presente Manual de Compliance tem por objetivo 

estabelecer as diretrizes gerais da Abiquim a serem observadas 

pelos administradores, colaboradores – internos ou externos –, 

associados e seus prepostos, no âmbito de atividades 

desenvolvidas, assegurando o cumprimento às normas e 

regulamentos aplicáveis individual e conjuntamente à associação 

e respectivos associados, bem como na condução dos negócios 

com os mais altos padrões éticos, de transparência e de 

integridade, consolidando e propagando o compliance como 

cultura corporativa. 

O Manual de Compliance trata das seguintes áreas sensíveis no 

âmbito das atividades da Abiquim e de seus associados: 

Concorrencial; e Anticorrupção.

Em consideração às normas e regulamentos aplicáveis no âmbito 

de sua atuação, a Abiquim não aceita quaisquer atividades de seus 

administradores, colaboradores ou de seus associados, que 

possam ser consideradas ilegais ou corruptas, seja nas relações 

com os demais associados, seja com os seus stakeholders, seja com 

o poder público. É política clara da Abiquim a prevenção às 

violações legais e, também, àquelas situações que possam gerar 

violação, causar suspeita ou motivar investigações das 

autoridades competentes.

O presente Manual não tem a pretensão de esgotar todas as 

matérias de Compliance. Da mesma maneira, o objetivo não é 

interferir nas políticas individuais de cada associada ou nas regras 

legais aplicáveis a cada associada.
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2. DEFINIÇÃO DE COMPLIANCE

Para os fins deste manual, Compliance é operar de acordo não 

somente com relação às regras externas (Leis, Normas e 

Regulamentos), mas também com relação ao sistema de controles 

internos, traduzido por políticas e procedimentos internos da 

organização para prevenção ou mitigação de riscos de violação às 

normas e regulamentações aplicáveis aos envolvidos nas 

atividades da organização.

2. PRINCÍPIOS GERAIS ADOTADOS PELA 

ABIQUIM E SEUS ASSOCIADOS

Defesa da Concorrência

1) Competição Justa: 

A Abiquim e seus associados têm compromisso com o sucesso 

em suas áreas de atuação, porém sempre de forma ética e com 

a mais alta integridade.

2) Cadeia de Suprimentos: 

Compromisso em respeitar todos os parceiros de negócios e 

honrar de boa-fé todas as suas obrigações assumidas, 

exigindo-se de seus fornecedores que obedeçam todas as 

legislações e regulamentos aplicáveis, sob pena de rescisão de 

contratos.

3) Privacidade de Dados: 

Compromisso em respeitar a privacidade de dados e tomar 

todas as providências adequadas para garantir que dados 

sensíveis fiquem protegidos e armazenados de modo seguro, 

não permitindo acesso a quaisquer pessoas que possam utilizá-

los de forma inadequada.

4) Informações Confidenciais: 

As informações consideradas confidenciais devem ser 

protegidas de divulgação dentro e fora da Abiquim. Os 

colaboradores e as associadas devem tomar medidas de 

precaução para garantir que as informações confidenciais não 

sejam tornadas públicas sem autorização prévia e adequada.
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5) Informações Privilegiadas: 

Todos que participam da Abiquim devem se comprometer a 

assegurar que os processos de compra e venda de ações no 

mercado financeiro ocorram de maneira justa, transparente e 

honesta, baseados nas informações disponibilizadas ao 

público. 

6) Conflitos de Interesse:

Compromisso em fazer os interesses do setor da indústria 

química brasileira prevalecerem sobre todo e qualquer 

interesse individual ou pessoal.

Anticorrupção - Advocacy 

7) Contribuições Políticas: 

A Abiquim é entidade apartidária que se propõe a participar de 

debates construtivos de posicionamentos legítimos do setor, 

podendo, inclusive e nos limites da lei vigente, apoiar outras 

associações civis sem fins lucrativos e ONGs. A Abiquim não 

apoiará ou financiará qualquer atividade política fora dos 

limites da Lei.

8) Brindes, Presentes, Entretenimento e Antissuborno: 

É permitido o oferecimento de brindes em caráter de cortesia 

em eventos realizados pela Abiquim, respeitada a legislação 

vigente aplicável e os padrões éticos. Não será admitido o 

pagamento pela Abiquim ou em nome desta de qualquer tipo 

de suborno ou presentes com valores ou condições não 

condizentes com este manual e a legislação vigente.

Direitos Humanos e Relações Trabalhistas

9) Direitos Humanos: 

Compromisso em respeitar e apoiar os direitos humanos no 

que diz respeito aos empregados, às associadas, às 

comunidades onde operam e aos seus parceiros de negócio, 

conforme definição nos padrões internacionais.

10) Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho:

Compromisso em manter e promover altos padrões de 

segurança e uma melhoria constante na prevenção de 

acidentes, conscientização dos riscos dentro e fora do local 

de trabalho, promovendo treinamentos que estão 

comprometidos com a ética de trabalho.
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11) Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação:

Compromisso em oferecer oportunidades 

igualitárias e incentivar a diversidade em todos os 

níveis.

12) Ambiente Livre de Assédio:

Compromisso em manter um ambiente de trabalho 

no qual as pessoas sejam tratadas com dignidade, 

decência e respeito.

13) Um Diálogo Aberto com os Empregados:

Compromisso em manter relações construtivas e de 

confiança entre seus empregados, representantes das 

associadas e demais entidades relacionadas 

(Comissão de Qualidade, Sindicatos).

Recursos da ABIQUIM

14) Uso de Recursos: 

Compromisso da Abiquim em empenhar-se na busca 

e defesa dos interesses legítimos das empresas 

associadas, fazendo uso sensato dos recursos. 

15) Contabilidade e Registros Financeiros: 

Compromisso de manter os registros contábeis e 

financeiros atualizados e auditados, adequados às 

normas. Bem como, de prestar contas à Assembleia 

Geral Ordinária e, ainda, informar aos Conselhos 

Diretor e Fiscal aqueles eventos ou decisões que 

possam ter efeito significativo no caixa da Abiquim. 

Comunicação

16) Comunicação: 

Toda manifestação pública, porém, de forma 

individualizada, às empresas associadas terá que 

respeitar os termos do Manual das Comissões e deste 

Manual de Compliance resguardado o sigilo das 

informações confidenciais fornecidas à Abiquim.

Relações Internacionais

17) Comércio Internacional: 

Compromisso em observar e apoiar todos os 

regulamentos e legislações que estimulam a 

exportação e a importação.
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3.1. Compliance Concorrencial

Muito embora a Abiquim promova a cooperação entre seus 

associados (por vezes, concorrentes entre si) para defesa de interesses 

setoriais, caso tal cooperação venha a restringir a livre concorrência, como, por 

exemplo, através da formação de cartel ou conduta comercial uniforme, tanto 

a Abiquim quanto as infratoras poderão ser responsabilizadas conforme Lei nº 

12.529/2011 (art. 37, inciso II). Sendo assim, o cumprimento da legislação de 

defesa da concorrência é prioritário na atuação da Abiquim.

Assim, sempre que comissões e grupos de trabalho compostos por diferentes 

associados se reunirem no âmbito das atividades da Abiquim, ainda que as pautas 

dessas reuniões e eventos tenham propósitos legítimos, há potencial risco de 

infração à lei concorrencial se houver a discussão de assuntos prejudiciais à livre 

concorrência e livre iniciativa. Nesse sentido, faz-se imprescindível a observância 

das recomendações indicadas abaixo, bem como das disposições deste Manual e 

também no Manual das Comissões, sem prejuízo da análise pela Presidência 

Executiva da entidade nos casos omissos ou com interpretação duvidosa.

3.1.1. Condução de reuniões entre associados

Espera-se que o quadro a seguir auxilie os colaboradores da Abiquim e os 

representantes de cada associada no entendimento do impacto potencial 

que a legislação concorrencial tem nas atividades da Abiquim. 

Entretanto, importante notar que tal pretensão é limitada, não 

esgotando todos os reflexos das normas anticoncorrenciais 

aplicáveis.

Caso haja alguma preocupação específica, os interessados 

deverão consultar a Presidência Executiva da entidade.

3. ABRANGÊNCIA DO
    MANUAL DE COMPLIANCE
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Convocação 

Ÿ Os convites para reuniões devem 

indicar pormenorizadamente a 

pauta a ser discutida anexando 

eventual material de apoio, 

sempre contemplando temas 

pertinentes às atividades da 

Abiquim;

Ÿ O convite deve ser direcionado a 

destinatários com competência 

técnica e decisória para tratar os 

temas da pauta, explicitando 

todos os associados ou terceiros 

que tenham sido convidados para 

a reunião.

Supervisão

Ÿ Deverá haver a presença de ao 

menos um colaborador da 

Abiquim secretariando os 

trabalhos nas reuniões 

promovidas pela entidade.

Registro 

Ÿ Observar discussão da matéria 

descrita na pauta e lavrar notas 

de reunião que registrem com 

precisão os fatos ocorridos nas 

reuniões realizadas, inclusive 

eventuais intercorrências, 

circulando a versão. final aos 

presentes na reunião;

DO (permitido) 

Sempre devem ser observados

DON'T²  (não permitido)

Seja de fato ou por aparência de 

desconformidade

² Trata-se de tradução livre e incremental do conteúdo divulgado na Pauta da Reunião 

do Conselho de Diretores do Conselho Internacional de Associações Químicas 

(International Council of Chemical Associations – ICCA), de 8 de junho de 2016.

Ÿ Evitar indicação de pautas 

genéricas (p.ex.: “outros 

assuntos” e “assuntos 

diversos”). 

Ÿ O uso de salas de reunião nas 

dependências da Abiquim sem 

a presença de um colaborador 

da Abiquim;

Ÿ Emprestar ou locar salas a 

associados ou terceiros para 

fins particulares, não ligados às 

atividades da associação.

Ÿ Evitar redação de notas de 

reunião de forma obscura ou 

utilizando-se de termos 

imprecisos, gerando 

interpretação contraditória.
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Proteção de Informação

Ÿ Garantir a revisão por pessoal 

competente do conteúdo das 

pautas, agendas, minutas, entre 

outros tipos de registros que 

possam vir a ser importantes, 

sempre antes da distribuição do 

conteúdo por um colaborador da 

Abiquim;

Ÿ Manter arquivo referente às 

reuniões realizadas, pelo prazo 

legal e em local adequado nas 

dependências da Abiquim.

Atuação nas reuniões

Ÿ Zelar para que os temas 

abordados tenham pertinência 

com a pauta indicada no 

respectivo convite;

Ÿ Fazer constar em notas de 

reunião todos os temas discutidos 

ou formalizar eventual 

desvirtuamento da pauta, e 

recomendar para que novos 

temas sejam objeto de outras 

reuniões;

Ÿ Encerrar uma discussão ou 

atividade, quando aparentemente 

violar os princípios deste Manual 

e da Lei;

Ÿ Solicitar imediatamente que uma 

discussão ou atividade seja 

interrompida, até que haja 

adequada verificação da 

pertinência e regularidade destas 

pelos respectivos responsáveis;

Ÿ Se a irregularidade prosseguir, 

encerrar a respectiva reunião, 

fazendo constar em nota de 

reunião a razão e o horário de sua 

saída, além de informar 

imediatamente à Presidência 

Executiva da Abiquim.

Ÿ O uso não autorizado de 

conteúdos distribuídos pela 

Abiquim por associados ou 

terceiros.

Ÿ A discussão de temas 

estranhos à pauta, às 

atividades da Abiquim ou de 

matérias que potencialmente 

possam infringir a lei 

concorrencial;

Ÿ Permanecer em reuniões que 

tratem de temas sensíveis à 

defesa da concorrência;

Ÿ Permanecer em reuniões sobre 

discussão de qualquer conduta 

envolvendo: 
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DO (permitido) 

Sempre devem ser observados

DON'T  (não permitido)

Seja de fato ou por aparência 

de desconformidade



Fixação de preços

Ÿ Preços individuais ofertados 

pelas companhias, troca de 

relação de preços, diferenciais 

de serviços, elementos 

formadores dos preços em 

cada companhia, descontos, 

margens de lucro, 

financiamentos, condições para 

concessão de crédito, etc.;

Ÿ Dados privados das 

companhias relativos aos 

custos, produção, capacidade, 

patrimônio imobilizado, 

estoque, vendas, lançamento 

de produtos e estratégias de 

marketing etc.;

Ÿ Política interna para fixação de 

preço, faixas de preço, fatores 

para revisão dos preços, 

diferenciais de produto ou 

serviço, etc.

Processos produtivos

Ÿ Planos de investimento, 

desenvolvimento, design, fonte 

de matéria-prima, estratégia de 

distribuição ou marketing de 

determinado produto, inclusive 

abrangência territorial ou de 

mercado.
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DO (permitido) 

Sempre devem ser observados

DON'T  (não permitido)

Seja de fato ou por aparência de 

desconformidade
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Estratégia logística

Ÿ As tarifas ou políticas de 

preços para cada carga, 

incluindo rotas e modais de 

transporte, regiões e fretes, 

etc.

Estratégias de negócio

Ÿ Editais (leilões, concorrências) 

ou contratos de 

fornecimento; procedimentos 

e documentos relativos à 

participação em 

concorrências;

Ÿ Assuntos relacionados com 

clientes, novas tecnologias em 

desenvolvimento, know how, 

segredos comerciais, 

concorrentes ou 

fornecedores, sejam eles 

potenciais ou efetivos, que 

eventualmente possam levar 

à exclusão deste do mercado 

em questão ou prejudicar a 

sua competitividade, de modo 

que o assunto influencie o 

comportamento daquele 

mercado, prejudicando a livre 

concorrência e livre iniciativa.

Ÿ  “Listas negras" ou boicote a 

clientes, concorrentes ou 

fornecedores; 
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DO (permitido) 

Sempre devem ser observados

DON'T  (não permitido)

Seja de fato ou por aparência de 

desconformidade



3.1.1.1 Governança³

Cabe ao Presidente-Executivo indicar os 

nomes para os cargos de Coordenador e 

Vice-Coordenador da Comissão, 

submetendo-os à homologação do 

Conselho. O Presidente Executivo designará 

o Coordenador Executivo que dará apoio à 

Comissão ou Grupo de Trabalho, executando 

os serviços de secretaria e assegurando o 

acompanhamento dos assuntos discutidos 

nas reuniões.

3.1.2. Troca de informações

A Abiquim elabora dados estatísticos do 

setor como forma de disponibilizar dados 

aos interessados, órgãos públicos, inclusive 

para as autoridades de defesa da 

concorrência. Para tanto, bem como para 

garantir a credibilidade de tais estudos, faz-

se necessária a troca de informações entre a 

Abiquim e as associadas e demais empresas 

e entidades que participem do setor. 

³ Abiquim, Conselho Diretor. Manual 

das Comissões, São Paulo, p. 10, 2012.
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                      Com o objetivo de afastar potenciais 

                      riscos à credibilidade da associação 

                     ou mesmo à livre concorrência, a 

                     Abiquim observará o seguinte na  

                   elaboração de estudos e estatísticas: 

Ÿ Controle e proteção adequados para o 

recebimento, armazenamento no sistema, 

organização e divulgação de informações 

confidenciais fornecidas pelos associados, 

restringindo o seu acesso apenas aos 

funcionários da Abiquim ou eventuais 

terceiros contratados para esse fim, que 

tenham necessidade de analisar as 

informações para a conclusão dos estudos e 

estatísticas, garantindo a confidencialidade 

das informações;

Ÿ Divulgação das informações do estudo e 

estatística de forma agregada e estatística, 

sem individualização dos números por ente 

que participou do levantamento, mantendo-

se isenta quanto a comentários, 

recomendações ou críticas; 

Ÿ Recebimento e uso das informações 

exclusivamente para a elaboração do estudo 

ou estatística, observando compromisso de 

confidencialidade e não permitindo a troca 

de informações estratégicas entre as 

empresas objeto do estudo;

Ÿ Zelar para que o fornecimento de 

informações pelos participantes do estudo 

seja realizado de forma espontânea;

Ÿ Informações confidenciais referentes a 

preços e produção deverão representar 

dados passados e ser apresentadas de 

forma agregada, sem indicação de dados 

atuais ou futuros;

Ÿ Não permitir a discussão ou 

compartilhamento das informações 

confidenciais usadas como base para o 

estudo e a estatística no âmbito das 

atividades da Abiquim, junto a seus 

associados.
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3.2. Compliance Anticorrupção 

Em decorrência do objetivo primordial da Abiquim 

ser a defesa dos interesses setoriais, as principais 

atividades por ela desenvolvidas estão voltadas 

para o relacionamento institucional e, também, 

para o relacionamento com o governo, incluindo 

temas como legislação do setor, participação em 

debates, pagamento de tributos, regras 

trabalhistas e ambientais, importação e 

exportação de produtos, obtenção de licenças e 

autorizações de funcionamento, fiscalizações, 

entre outros temas de interesse setorial. 

A Abiquim tem grande preocupação e sempre 

tomará precauções para que os reflexos de seu 

trabalho institucional não firam as leis vigentes e, 

também, para que o seu trabalho seja realizado 

de acordo com os mais elevados padrões éticos e 

morais.

Desta forma, com base nas orientações oficiais 

existentes sobre relacionamento com o Poder 

Público, seguem abaixo algumas recomendações 

aos representantes da Abiquim, sejam 

colaboradores – próprios ou terceirizados –, sejam 

colaboradores das empresas associadas 

incumbidos nas atividades da associação.

3.2.1. Interação com Agentes Públicos

Considerando a necessidade de relacionamento 

com o poder público para a consecução de suas 

atividades, a Abiquim e suas associadas, quando 

envolvidas na interação com agentes públicos, 

deverão observar e zelar pelas diretrizes gerais do 

presente Manual e em especial adotar as 

condutas descritas a seguir:
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DO (permitido) 

Sempre devem ser observados

DON'T  (não permitido)

Seja de fato ou por aparência 

de desconformidade

Ÿ Evitar indicação de pautas 

genéricas (p.ex.: “outros assuntos” 

e “assuntos diversos”);

Ÿ Nenhuma audiência com agente 

público solicitada pela Abiquim 

deverá ocorrer sem ao menos um 

colaborador da Abiquim presente;

Ÿ Atender quaisquer pedidos de 

agentes públicos que não estejam 

de acordo com procedimentos do 

respectivo órgão para o tema 

discutido, ainda que tais pedidos 

pareçam inofensivos;

Ÿ Desrespeitar o agente público em 

qualquer hipótese, mas sempre 

relacionando-se com este de forma 

ética e cordial.

5 Neste caso, a Abiquim entende que, seus dois participantes, 

podem ser um colaborador e um prestador de serviço da 

entidade ou um representante de associada.  

Audiências com Agentes Públicos

Ÿ As audiências devem ser 

solicitadas formalmente por 

escrito, sempre por colaborador 

da Abiquim (ou por prestador de 

serviço da entidade após 

solicitação de colaborador da 

Abiquim), com previsão expressa 

da pauta, sugestão de data e 

indicação dos participantes e sua 
4relação com o tema . 

Ÿ É recomendável que, do lado da 

Abiquim haja pelo menos dois 

participantes, sendo um destes 

necessariamente colaborador da 
5Abiquim ;

Ÿ Após cada audiência deve ser 

elaborado relatório contendo o 

nome de todos os participantes e 

um breve relato das 

manifestações.
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3.2.2.Pagamentos, brindes, presentes e 

hospitalidade

A Abiquim possui  uma pol í t ica c lara para 

oferecimento de brindes, presentes e hospitalidades 

às pessoas com que se relaciona, não sendo admitida 

a sua vinculação à obtenção de ganhos indevidos 

para a associação ou suas associadas.

Será considerado suborno qualquer oferta direta ou 

indireta para dar ou receber algo de valor de ou para um 

indivíduo ou entidade com a intenção de obter vantagem indevida ou 

de influenciar ilegalmente uma decisão. Subornos podem assumir 

diferentes formas, tais como presentes, propinas, contribuições 

políticas ou de caridade, entretenimento, comissões, viagens, 

contratação de fornecedores ou consultores indicados por um agente 

público, pagamentos de taxas oficiais diretamente ao agente público 

ou até pequenos pagamentos de facilitação, inclusive a simples 

promessa de algo de valor.
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DO (permitido) 

Sempre devem ser observados

DON'T  (não permitido)

Seja de fato ou por aparência de 

desconformidade

Pagamentos

Ÿ Quaisquer pagamentos de taxas e 

emolumentos devidos aos órgãos 

governamentais devem ser 

realizados pelos meios oficiais, 

mediante emissão de guias e 

respectivos comprovantes de 

pagamento.

Brindes e Presentes

Ÿ Brinde é a lembrança sem valor 

comercial distribuída a título de 

cortesia, propaganda, divulgação 

habitual ou por ocasião de eventos 

ou datas comemorativas de 

caráter histórico ou cultural;

Ÿ Presentes são bens recebidos ou 

ofertados a título de cortesia 

institucional, desde que o valor 

seja considerado irrelevante.

Refeições

Ÿ Quando o assunto a ser tratado 

estiver relacionado com as 

funções institucionais do agente 

público, poderão ser realizados 

convites para almoços, jantares, 

cafés da manhã e atividades de 

natureza similar, custeados pela 

Abiquim, devendo serem anotados 

junto aos comprovantes de 
6despesas as pessoas presentes .

Suborno

Ÿ A Abiquim ou seus associados 

jamais devem oferecer, efetuar 

ou aceitar qualquer tipo de 

suborno, independentemente 

dos costumes de negócios 

locais.

Ÿ O brinde oferecido com valor 
7superior a R$ 100,00 ;

Ÿ O oferecimento a agentes 

públicos de convites ou 

ingressos para atividades de 

entretenimento, como shows, 

apresentações e atividades 
8 9esportivas . 

6Art 2º da Orientação Normativa Conjunta Nº 1, de 6 de maio de 2016 da Controladoria-Geral 

da União (disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?

data=09/05/2016&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=216)
7
Art 9º, Parágrafo Único do Código de Conduta da Alta Administração Federal 

(disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm)
8
Art 3º, Caput da Orientação Normativa Conjunta Nº 1, de 6 de Maio de 2016 da 

Controladoria-Geral da União (disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/

visualiza/index.jsp?data=09/05/2016&jornal=1&pagina=5&totalArquivos=216)
9Art 9º, Caput do Código de Conduta da Alta Administração Federal (disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codigos/codi_conduta/cod_conduta.htm)
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3.2.3. Participação de agentes públicos em eventos privados

Quando se tratar de participação em evento de interesse público, as despesas de 

transporte e estadia, bem como as taxas de inscrição, se devidas, 

preferencialmente correrão por conta do órgão ou entidade a que o agente 
10público se vincule .

Entretanto, excepcionalmente, as despesas de transporte e estadia, bem como as 

taxas de inscrição, poderão ser custeadas pelo patrocinador do evento, desde que 

o debate proposto seja do interesse público, construtivo e com objetivos claros, 

vedado o pagamento de qualquer remuneração ao agente público, conforme 

legislação vigente. 

O convite para a participação em eventos custeados por instituição privada deverá 

ser encaminhado à autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a outra instância 

ou autoridade por ela designada, que indicará, em caso de aceitação, o 

representante adequado para participação, tendo em vista a natureza e os 

assuntos a serem tratados no evento.

10 Art 2º da Resolução Nº 2, de 24 de 

outubro de 2000 

(disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/codig

os/codi_Conduta/resolucao2.htm) 
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3.2.4. Contratação de agentes públicos 

A fim de afastar eventual percepção, ainda que não procedente, de que a Abiquim 

ou seus associados estão tentando influenciar o governo indevidamente, na 

eventual contratação de ex-agente público, devem ser verificadas as exigências 

legais, bem como obrigação do ex-agente público em cumprir um período de 

afastamento do setor em que atuava quando era servidor ou empregado público 

(quarentena de no mínimo 6 meses), avaliando ocorrência de possíveis conflitos 

de interesse, tais como:

Ÿ divulgação ou uso de informação privilegiada obtida em razão das atividades 

exercidas quando ocupava função pública;

Ÿ prestação de serviço a pessoa com quem tenha estabelecido relacionamento 

relevante em razão do exercício do cargo ou emprego público;

Ÿ aceitação de cargo de administrador ou conselheiro ou vínculo profissional 

com pessoa que desempenhe atividade relacionada à área de competência do 

cargo ou emprego público ocupado;

Ÿ intervenção em favor de interesse privado perante órgão ou entidade em que 

haja ocupado cargo ou emprego.

Recomenda-se a adoção de procedimentos adicionais para verificar se a 

remuneração estabelecida está condizente com a qualidade e relevância do 

serviço prestado, de forma a evitar que uma promessa anterior de vantagem 

indevida – feita enquanto o agente estava em exercício – esteja sendo dissimulada 

como prestação de serviço. Na hipótese de não ser possível garantir os 

procedimentos ora descritos, recomenda-se não realizar a contratação de ex-

agente público.

3.2.5. Financiamento de atividades políticas

A Abiquim é uma organização apartidária, porém respeita e apoia o direito dos 

seus funcionários e associados de participação no processo político, nos termos 
11da lei .

3.2.6. Cláusulas anticorrupção

Na contratação de fornecedores, a Abiquim deverá abster-se de celebrar contratos 

com empresas (i) que não apresentem qualificação técnica adequada, ou (ii) cujos 

serviços configurem qualquer facilitação ou influência perante agentes públicos 

ou órgãos governamentais, ou (iii) cuja remuneração seja excessiva em relação aos 

serviços prestados.

Os contratos celebrados deverão conter cláusulas de responsabilização de 

fornecedores por condutas que violem as normas anticorrupção e rescisão do 

contrato em caso de conduta ou evidência de práticas corruptas.  

 11 STF. Plenário. ADI 4650/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16 e 17/9/2015
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4.1. Treinamento

Será oferecido treinamento em relação ao conteúdo deste Manual a todos os 

colaboradores e associados da Abiquim.

4.2. Violações às disposições deste Manual

Todos os colaboradores e associados da Abiquim devem imediatamente 

comunicar quaisquer violações ou suspeitas de violações às disposições deste 

Manual ou às leis aplicáveis, devem ser apresentadas à Presidência Executiva da 

Abiquim. A Abiquim assegurará a proteção do informante contra retaliações ou 

represálias com relação a informações fornecidas de boa-fé.

4.3. Informações Adicionais

Quaisquer dúvidas sobre este Manual deverão ser encaminhadas à Presidência 

Executiva por meio do presidência@abiquim.org.br. Uma cópia atualizada deste 

Manual ficará disponível a todos os colaboradores e associados da Abiquim em 

www.abiquim.org.br

4. IMPLEMENTAÇÃO DO MANUAL
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Temas de Atenção

Relação de temas que não podem ser tratados em 

reuniões da ABIQUIM, conforme Guia de compliance do 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE

“3.2.2.3 Associações, Sindicatos e Standard Setting 
12Organizations (SSOs)

As associações, dentre elas os sindicatos, regidas pelo Código 

Civil, são entidades que desempenham um papel essencial na 

sociedade. É por meio delas que setores e grupos de interesse 

podem se organizar de forma a levar à Administração seus 

pleitos, dar publicidade a suas ideias e discutir com outros 

interessados problemas comuns, buscando soluções para 

eles.

Não obstante, exatamente porque a interação entre os 

agentes cresce substancialmente nesse contexto, com ela 

crescem também as oportunidades de colusão. Por esse 

motivo, é preciso tomar muito cuidado com o que é discutido 

em reuniões associativas, para se evitar que temas 

concorrencialmente sensíveis  sejam divulgados a 

concorrentes. SSOs, por sua vez, são associações que têm por 

objetivo o estabelecimento de padrões de qualidade ou 

mesmo de tecnologias, além da emissão de certificações a 

empresas que seguem tais padrões. Na medida em que criam 

segurança e colaboram com a transparência dos requisitos a 

serem observados em bens e serviços, essas associações 

trazem benefícios ao consumidor e também à concorrência – 

elas diminuem as barreiras à entrada de novos agentes, por 

exemplo – mas isso não quer dizer que não possam vir a 

representar riscos concorrenciais. A imposição de padrões 

excessivamente restritivos ou cuja implementação exija do 

agente um investimento inicial desproporcional pode tanto 

afastar potenciais novos entrantes quanto dificultar as 

inovações no mercado.

1² A extinta SDE elaborou cartilha que trata 

especificamente de associações e sindicatos.
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Sendo assim, as recomendações para as organizações 

membro de associações, sindicatos e SSOs são as 

seguintes:

Ÿ Nunca associar-se a entidades cujo próprio objeto é a 

coordenação entre concorrentes;

Ÿ Analisar com a devida cautela quais serão os 

colaboradores que participarão diretamente de 

reuniões, evitando, quando possível, que eles sejam 

diretores comerciais, gerentes de vendas, e outros 

funcionários diretamente envolvidos com a estratégia 

comercial da organização;

Ÿ Conferir instrução especial aos colaboradores 

participantes sobre o que pode e o que não pode ser 

discutido com concorrentes;

Ÿ Sempre e todas as vezes solicitar reconhecimento em ata 

de tudo quanto ocorrer nos encontros, sendo 

especialmente importante que, uma vez que a empresa 

acredite que o tópico de discussão apresenta risco 

concorrencial, ela se retire da reunião e tenha esse fato 

registrado;

Ÿ Fazer exame prévio da pauta das reuniões, recusando-se 

de antemão a participar daquelas em que o objetivo do 

próprio encontro seja discutir temas concorrencialmente 

sensíveis;

Ÿ Ao comparecer em reuniões nas quais os concorrentes 

estejam presentes, não se engajar em atividades 

legalmente proibidas mesmo se elas forem “oficialmente 

aprovadas” pelo grupo que estiver promovendo a 

reunião ou por outras pessoas que já estiverem delas 

participando;

Ÿ Ao tomar conhecimento de qualquer atividade proibida 

no âmbito  da assoc iação/s indicato ,  contatar 

imediatamente a equipe de compliance;

Ÿ Sempre revisar e aprovar o 

conteúdo a ser divulgado pela 

associação/sindicato.
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Algumas recomendações para associações, sindicatos e SSOs, por outro lado, 

são as que seguem:

Ÿ Ser transparentes quanto à pauta das reuniões, enviando-as com antecipação 

aos membros;

Ÿ Disseminar a informação coletada de seus membros de forma agregada para 

não permitir, sob qualquer modo, a identificação dos dados individuais das 

empresas;

Ÿ Instaurar ou contratar auditoria para acompanhar as coletas de dados (Black 

Box);

Ÿ Requisitar preferencialmente dados históricos e, na medida do possível, 

disponibilizar aquilo quanto coletado não somente para os seus membros, 

mas também ao público, ainda que apenas por meio de pagamento, a fim de 

eliminar qualquer desconfiança sobre suas práticas;

Ÿ Não divulgar preços atuais e futuros, custos, níveis de produção, estoques, 

planos de marketing, planos de crescimento, política de descontos de seus 

associados, entre outras informações concorrencialmente sensíveis de seus 

membros;

Ÿ Receber e solicitar informações concorrencialmente sensíveis individualizadas 

dos associados somente de forma sigilosa, para pessoas neutras, que não 

estejam ligadas a empresas concorrentes, e jamais compartilhá-las com os 

demais associados;

Ÿ Evitar a elaboração e divulgação de tabelas, ainda que sugestivas, de preços e 

condições comerciais em que produtos e serviços serão prestados;

Ÿ Utilizar sempre critérios não discriminatórios para admissão de novos 

membros.

Ÿ É igualmente recomendável que práticas recorrentemente punidas pela 

autoridade sejam evitadas. Um exemplo premente no caso de associações são 

as já mencionadas tabelas de preço, consideradas anticompetitivas pelo Cade 
13em uma série de processos administrativos.”

¹³ BRASIL. Ministério da Justiça. Guia para programas de 

compliance, p. 34-35. Brasília: Conselho Administrativo de 

D e f e s a  E c o n ô m i c a  –  C A D E .  D i s p o n í v e l  e m : 

<http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/publicacoes-

institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-

oficial.pdf >. Acessado em: 6 jun. 2016
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Manual de linguagem: 

Em razão do momento político-econômico do 

Brasil, com a intensificação das reflexões sobre 

compliance, em todas as esferas da sociedade, 

consequentemente são ventiladas diversas 

preocupações com as palavras atualizadas, seja 

na fala ou em correspondências. Neste contexto, 

há muitas recomendações, sugestões e programas com 

o fim instituir manuais de linguagem para zelar pela correção 

dos atos e  o cumprimento das normas postas ou 

convencionadas. No entanto, Abiquim ressalta que:

Ÿ as palavras, isoladamente, não infringem leis ou lesão direitos. 

Ÿ o conteúdo da mensagem deve corresponder ao que foi discutido, seja 

na forma verbal ou escrita. 

Ÿ a preocupação dos colaboradores deve residir nos atos praticados: se, o que se 

pretende comunicar, é correto ou não ou pode vir a ser considerado uma 

violação deste manual ou da Lei.
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LEITURAS RECOMENDADAS
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Termo de Recebimento 

Declaração de Recebimento 

O signatário, representado na forma abaixo, declara que recebeu uma cópia do Manual 

de Compliance da Abiquim, reconhecendo que é de sua responsabilidade conhecer os 

padrões de conduta adotados pela Abiquim e compromete-se adotá-los.

Data:  ____ / ____ / ______

Empresa:  ______________________________________________________

Representante: ______________________________________________________

Cargo/Função: ______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________
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