
 

  

POLÍTICA  
DE COMPLIANCE 



 

POL 01 – POLÍTICA DE COMPLIANCE 

 

POL 01 | V. 00 – Cópia Controlada, exceto em formato eletrônico      Página 1 de 5 

Índice 

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO ................................................................................................................... 2 

2. DIRETRIZES DE COMPLIANCE ............................................................................................................... 2 

3. PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE ....................................................................................... 3 

4. CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE COMPLIANCE ........................................................................ 4 

5. CONSEQUÊNCIAS DA VIOLAÇÃO DESTE DOCUMENTO ............................................................... 4 

CONTROLE DE VERSÃO/REVISÃO ................................................................................................................ 5 

 

  

http://rhitsolution.com.br/novalogo.png


 

POL 01 – POLÍTICA DE COMPLIANCE 

 

POL 01 | V. 00 – Cópia Controlada, exceto em formato eletrônico      Página 2 de 5 

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O presente documento visa estabelecer princípios, diretrizes e funções de Compliance e todos 

os níveis da RHITSolution Consultoria, Auditoria e Treinamentos – denominada em seus 

documentos norteadores simplesmente como RHITSolution – a fim de disseminar uma cultura 

de conformidade, denotando a importância do cumprimento das determinações legais, 

regulamentares, normativas e procedimentais, seja no âmbito interno ou externo. 

 

2. DIRETRIZES DE COMPLIANCE 

Uma organização que visa o Compliance deve, prioritariamente, estar em conformidade com 

os padrões legais estabelecidos pelo seu país de origem – e países parceiros – pelo seu 

segmento, pelas partes interessadas com quem se relaciona e com todo o padrão 

estabelecido que impacte o seu negócio ou que seja impactado por sua atividade econômica 

e exercício profissional. Além disso, com a finalidade de garantir a continuidade dos negócios, 

deve buscar estar alinhada com as melhores práticas de mercado e com os ritos de 

governança esperados por seus pares, em especial aqueles que possuem interesse de 

investimento ou que possam ser impactados pela tomada de decisão da RHITSolution.  

Esse comportamento Compliance garante que os riscos para o negócio sejam conhecidos e 

que eventos causadores de não conformidade sejam tratados e ações corretivas sejam 

implantadas, evitando a recorrência e gerando melhorias e aprendizado para a organização. 

Adicionalmente, uma organização em Compliance afasta o risco de descumprimento legal, 

nacional ou estrangeiro, pois está atenda ao ordenamento jurídico que lhe é aplicável e 

conhecer as sanções a que está sujeita em caso de descumprimento. Desta forma, antecipa-

se com ações de monitoramento e controle que garantem a conformidade, evitando perdas e 

danos econômicos, financeiros, reputacionais, de imagem e outros. 

O estabelecimento e a contínua manutenção de um Programa de Compliance visa prevenir, 

detectar e remediar condutas que não estejam em conformidade com as regras definidas, 

identificando riscos e/ou causas e agindo de forma preventiva, encorajando a conduta ética e 

o principio de que o certo é o certo, independentemente de que outros façam o que é errado. 
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3. PILARES DO PROGRAMA DE COMPLIANCE 

 

 

 

1. Entender o contexto de riscos e estabelecer mecanismos para a sua identificação, análise 

e avaliação, desenvolvendo ações para tratamento, monitoramento e controle, em 

convergência com a gestão da organização. 

2. Estabelecer políticas, normas e procedimentos que visem disseminar para colaboradores, 

parceiros de negócio e todos com quem se relacionar os princípios e condutas aceitáveis 

na organização, a fim de evitar a ocorrência dos riscos identificados e de novos eventos. 

3. Garantir o Suporte da Alta Gestão em respeito as leis, comprometendo-se a prover 

recursos e patrocinar o Compliance, assegurando pelo bom exemplo a boa prática. 

4. Difundir padrões de integridade, valores éticos e um comportamento que aborde a 

importância de estar em conformidade como modelo a ser seguido por parceiros e 

fornecedores. 

5. Garantir a proteção da reputação da RHITSolution a fim de que a confiança do mercado 

seja mantida e elevada. 

6. Assegurar que a estrutura de Compliance tenha recursos, seja independente e autônoma, 

segregada da Alta Gestão, garantindo a isenção e imparcialidade no trato a informações e 

denúncias, sendo tempestivo em sua apuração. 

Avaliação de Riscos de 
Compliance

Políticas, Normas e Procedimentos Suporte da Alta Administração

Comunicação e Treinamento
Contratação de Fornecedores e 

Parceiros
Monitoramento e Auditoria do 

Programa de Compliance

Investigação às Denúncias Melhoria Contínua
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7. Assegurar que o acesso da Alta Gestão e dos órgãos fiscalizadores e regulamentadores 

seja livre e imediato, garantindo o efetivo gerenciamento de riscos e controle de eventuais 

irregularidades ou violações decorrentes de não conformidades. 

8. Zelar pelo cumprimento de boas práticas de Governança, monitorando os resultados de 

Compliance e promovendo a melhoria contínua em seus processos. 

 

4. CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE COMPLIANCE 

O Programa de Compliance não garante, por si só, que normas, leis, procedimentos, padrões 

e processos estejam em conformidade; é preciso que cada elemento da estrutura da 

RHITSolution esteja envolvido e comprometido em alcançar e manter a conformidade, estando 

engajado em um mesmo objetivo e propósito. 

Isto posto, torna-se imperativo que todos entendam a importância deste programa e estejam 

inclinados a cumpri-lo consolidando a Cultura de Compliance da RHITSolution. 

 

5. CONSEQUÊNCIAS DA VIOLAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

O descumprimento de qualquer compromisso firmado neste documento sujeitará o fornecedor, 

parceiro e prestador de serviços (consultor em geral), à aplicação das penalidades previstas 

nas leis e na cláusula inclusa no contrato firmado com a RHITSolution. 

 

 

 

  

http://rhitsolution.com.br/novalogo.png


 

POL 01 – POLÍTICA DE COMPLIANCE 

 

POL 01 | V. 00 – Cópia Controlada, exceto em formato eletrônico      Página 5 de 5 

CONTROLE DE VERSÃO/REVISÃO 

Criação/Edição Motivo Revisão Elaborado por Aprovado por 

30/01/2020 

Criação do documento, 

atendimento as diretrizes do 

Planejamento Estratégico 

00 Área de Gestão  CEO 

 

VALIDADE, DISTRIBUIÇÃO, DESCONTINUIDADE E RESPONSÁVEIS DO DOCUMENTO 

Este documento tem validade indeterminada a partir da sua publicação. As versões/revisões 

anteriores do documento serão descartadas a partir de uma nova publicação de 

versão/revisões. A distribuição é considerada controlada em meio físico e não controlada em 

meio eletrônico. A responsabilidade pela edição, controle, alteração e descontinuidade deste 

documento é a área de gestão da RHITSolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data da Publicação: 30/03/2020, por CEO. 
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