
BUSINESS TAKE ACTION. 
GET INVOLVED! 

NEGÓCIOS EM AÇÃO. 
ENVOLVA-SE!

> RELEVÂNCIA

A corrupção é um obstáculo substancial para o desenvol-

vimento sustentável. Prevenir a corrupção contribui para a 

redução das desigualdades, fortalecendo o Estado de direito, 

trazendo prosperidade econômica e melhorando o ambiente de 

negócios. A importância da prevenção à corrupção também é 

refletida na SDG 16,5: reduzir substancialmente a corrupção e 

o suborno em todas suas formas. Em conformidade com a SDG

17, todas as partes interessadas estão envolvidas, a fim de

aumentar a integridade. A globalização interliga a economia

em larga escala e o setor privado assume um papel crucial

na prevenção da corrupção.

> ENGAJAMENTO GLOBAL

A Alliance for Integrity atua globalmente. Os países focos 

são Brasil, Gana, Índia e México, mas nossa área de 

atuação também engloba as respectivas regiões desses 

países, assim como a Alemanha.
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> NOSSA VISÃO

A Alliance for Integrity tem como objetivo promover a integri-

dade entre as empresas, seus parceiros de negócios e outros 

atores relevantes do sistema econômico. Com uma ampla rede 

de especialistas de compliance e anticorrupção, nós oferecemos 

conhecimento e suporte para nossos parceiros locais e globais.

> AS PARTES INTERESSADAS

A Alliance for Integrity é uma iniciativa de múltiplos inter-

essados. Empresas e associações empresariais, organizações 

da sociedade civil, instituições públicas, organizações inter-

nacionais e as universidades engajaram-se juntos na pre-

venção da corrupção. A iniciativa foi criada pelo Ministério 

Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Ale-

manha (BMZ), a Federação das Indústrias Alemãs (BDI) e a 

Rede Alemã do Pacto Global. 

> ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

O Comitê Diretor, composto pela iniciativa privada, setor 

público, sociedade civil, assim como representantes de orga-

nizações internacionais, decide sobre as orientações estraté-

gicas para nossas medidas de promoção da integridade nos 

negócios a nível global. Estruturas de governanças semelhan-

tes em nível local garantem a implementação das atividades 

demandadas em cada região. Além disso, todos os grupos 

consultivos locais têm representação no Comitê Diretor. 

A ALLIANCE FOR INTEGRITY REÚNE TODAS 
AS PARTES INTERESSADAS NO CAMPO DA 
PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO NO SETOR PRIVADO. 
AUMENTAR A INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS 
E AS CAPACIDADES DE COMPLIANCE É O 
PRINCIPAL OBJETIVO DA INICIATIVA GLOBAL



> NOSSA OFERTA

APRENDIZAGEM ENTRE PARES

A melhor maneira de se aprender em geral é através das 

experiências dos outros. A Alliance for Integrity encoraja seus 

participantes a compartilharem suas experiências em uma 

variedade de setores nos níveis local, regional e global, como 

por exemplo, dentro dos grupos de trabalho.

DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO

O papel da integridade na sociedade é moldado pelas con-

dições estruturais. A Alliance for Integrity oferece uma plata-

forma isenta para o intercâmbio entre os representantes das 

empresas, da sociedade civil e do setor público. Esse diálogo 

traz a oportunidade de discutir os desafios e desenvolver so-

luções para tornar as condições de mercado mais equitativas. 

CONSCIENTIZAÇÃO E INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES

No que se refere a exemplos de boas práticas, normas e 

estudos internacionais, a Alliance for Integrity oferece conhe-

cimento e ferramentas para fortalecer o sucesso na imple-

mentação de medidas de compliance.

CAPACITAÇÃO DE COMPLIANCE E TRAIN-THE-TRAINER

A Alliance for Integrity desenvolve programas de treinamen-

to prático na área de compliance (ex.: De Empresas Para 

Empresas – DEPE) visando aprimorar o conhecimento com 

relação aos temas de compliance e integridade no negócio, 

especialmente nas pequenas e médias empresas (PMEs).

DE EMPRESAS PARA EMPRESAS (DEPE)
DEPE é o nosso programa de treinamento de prevenção
à corrupção. Depois de um início bem sucedido em
sete países da América Latina, o programa agora também
é lançado em outras regiões. DEPE consiste em 3 fases:

FASE 1: TRAIN-THE-TRAINER
Para se tornar um treinador DEPE, 
responsáveis por compliance de 
empresas locais ou multinacio-
nais são apresentados ao con-
teúdo e método do programa de 
prevenção da corrupção nos ne-
gócios da Alliance for Integrity. 

FASE 2: CAPACITAÇÃO DE 
PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO
Treinadores DEPE orientam em-
presas locais com pouca ou ne-
nhuma experiência em questões 
relacionadas a compliance. O 
conhecimento dos especialistas 
e seus conselhos práticos são 
úteis para desenvolver e imple-
mentar sistemas adequados de 
gestão de compliance nas em-
presas treinadas.

FASE 3: SUPPORT DESK
A implementação é a chave do 
sucesso e o maior desafio. Du-
rante esta fase, um Support Desk 
on-line fornece informações adi-
cionais (por exemplo, manuais) 
para as empresas recém-treina-
das e perguntas específicas são 
respondidas por especialistas de 
nossa rede.
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