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1. OBJETIVO 

Este procedimento tem o objetivo descrever a sistemática de denúncias e investigações do 

Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno - SGCA, a fim de orientar os colaboradores, 

subcontratados, parceiros e clientes a realizarem denúncias relacionadas à Compliance e 

orientar a área de Compliance para iniciar as investigações. 

 

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

• ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno - Requisitos 

• ISO 19600 – Sistema de Gestão de Compliance – Diretrizes 

• Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos 

de Terceiros (“Código ANBIMA”) e demais normas e regras aplicáveis acerca do assunto. 

 

3. ABRANGÊNCIA 

Este procedimento se aplica a Trius Capital, em atendimento aos requisitos do sistema de gestão 

de compliance. 

 

4. DEFINIÇÃO 

Não aplicável. 

 

5. PROCEDIMENTO 

5.1 DENÛNCIAS E LEVANTAMENTO DE PREOCUPAÇÕES 

A Trius disponibiliza um site para que os colaboradores, subcontratados, parceiros, clientes e 

qualquer pessoa interessada possam realizar denúncias de suspeitas relacionadas ao não 

cumprimento da Política de Gestão de  Compliance e Antissuborno, bem como ao Código de 

Ética Corporativa. 
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O relato da denúncia deve ser de boa-fé, verdadeiro e ético e devem conter as informações 

mínimas necessárias para a área de Compliance dar a continuidade na denúncia, pelo processo 

de investigação. 

Para realizar a denúncia, os colaboradores, subcontratados, parceiros e clientes devem se 

conectar à internet pelo o endereço www.triuscapital.com acessar o menu principal e clicar no 

endereço de e-mail ouvidoria@triuscapital.com. Também poderão através do site acessar o link 

“Canal de Denúncia” e realizar a sua denúncia através do próprio site. 

Após realizar o relato, o denunciante receberá um e-mail informado sobre a recepção da 

preocupação. 

Caso exista documentos que devem ser informados no momento do relato da preocupação estes 

podem ser anexados no próprio e-mail informado.  

O e-mail da Ouvidoria é operado pela Função de Compliance e pelo Diretor de Risco e 

Compliance da Trius, responsáveis por garantir o total anonimato do denunciante. 

A Trius apoia seus colaboradores a realizarem denúncias, contribuindo para a melhoria contínua 

do processo de antissuborno e Compliance. Esses colaboradores são protegidos pela empresa 

de qualquer tipo de retaliação, intimidação, discriminação, ação disciplinar, retenção ou 

suspensão de pagamentos de salários. 

As denúncias podem ser realizadas de forma anônima ou identificada. Todos os relatos são 

tratados pela área de Compliance de forma confidencial. 

É responsabilidade de todos os colaboradores da Trius a prevenção, detecção e denúncia de 

suborno, todas as formas de corrupção e descumprimento do Código de Ética Corporativa. 

 

5.2 INVESTIGANDO E LIDANDO COM O SUBORNO 

A recepção e investigação das denúncias é de responsabilidade da área de Compliance, que se 

encarrega de monitorá-las até o desfecho final. A área de Compliance pode realizar a 

investigação ou contratar um terceiro para executar a atividade. Essas investigações devem ser 

apuradas e encerradas no prazo máximo de 90 dias. 

A investigação de possível irregularidade no cumprimento do Código de Ética Corporativa, 

violação da Política de Gestão de  Compliance e Antissuborno, suspeita de suborno ou 

mailto:ouvidoria@triuscapital.com
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fragilidade no Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno, podem ser provenientes de 

denúncias pelos canais apropriados, auditorias internas e externas, revisões de controles 

financeiros, entre outros. 

As investigações devem ser conduzidas de forma confidencial e que seus resultados sejam 

confidenciais. 

Qualquer investigação nunca deve ser recepcionada e conduzida por uma pessoa que está 

envolvida no relato, a mesma deve ser transparente e baseada em ética. 

As investigações devem ser realizadas por pessoas com capacidade para exercer esse 

processo. Todos os colaboradores devem cooperar para o processo de investigação. 

Convém que a investigação estabeleça prontamente os fatos e colete todas as evidências 

necessárias, não se restringindo a estas: 

•  Realizar averiguação para determinar os fatos; 

•  Coletar toda documentação pertinente e outras evidências; 

•  Obter evidências de provas testemunhais; 

•  Quando possível, requerer relatórios sobre os casos, por escrito e assinado pelas 

pessoas que os fizeram. 

Durante o processo de investigação e de qualquer ação de acompanhamento, a área de 

Compliance deverá levar em consideração os seguintes fatores: 

•  Leis aplicáveis; 

•  A segurança do pessoal; 

•  O risco de difamação ao fazer declarações; 

•  A proteção da pessoa que faz o relato e de outros envolvidos ou mencionados no 

relatório; 

•  Potencial responsabilidade criminal, civil e administrativa, perda financeira e dano 

de reputação à Trius e pessoas; 

•  Reportar às autoridades qualquer obrigação legal; 

•  Manter a confidencialidade no processo de investigação, até que os fatos sejam 

estabelecidos; 

•  A cooperação total dos colaboradores e Alta Direção na investigação. 



  

SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE 
 

TIPO: 

POLÍTICA 
NÍVEL: 

DOCUMENTO CORPORATIVO 

TÍTULO: 

POLÍTICA DE CANAL DE DENÛNCIA, 
INVESTIGANDO E LIDANDO COM O 

SUBORNO 

Nº DE REFERÊNCIA: 

PO-SGC-022 
REVISÃO: 

00 

ÁREA RESPONSÁVEL: 

COMPLIANCE 
FOLHA Nº / TOTAL DE 
FOLHAS: 

Página 6 de 9 

 
 

 
Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de COMPLIANCE. 

 

 

Convém que os resultados da investigação sejam registrados em relatórios (conforme o item 5.4) 

e reportados à Alta Direção. 

A área de Compliance, Alta Direção e superior da área, devem implementar ações de 

acompanhamento apropriadas. Tais ações podem ser, e não se restringido, a essas: 

• Encerrar a parceria de negócio em um projeto, transação ou contrato; 

•  Aplicar um processo disciplinar ao pessoal envolvido; 

• Realizar a devolução de qualquer benefício ilícito; 

•  Reportar o problema às autoridades; 

•  Se um suborno ocorrer, tomar as ações necessárias para evitar ou lidar com as 

eventuais consequências legais do delito; 

• Analisar criticamente os procedimentos antissuborno e de Compliance para 

examinar se a questão ocorreu devido a alguma inadequação nos procedimentos 

da empresa. 

 

5.3 O PLANO DE INVESTIGAÇÃO 

Para realizar uma investigação, o responsável deve elaborar um plano de investigação que 

deverá ser um guia das atividades a serem realizadas durante o todo o processo. O plano pode 

ser baseado nos seguintes tópicos, não se limitando ou restringindo a (a depender de cada caso): 

• Conteúdo da denúncia dividido em tópicos; 

• Perguntas em aberto; 

• Possíveis cenários; 

• Lista de pessoas investigadas; 

• Uma lista de pessoas a serem entrevistadas, a ordem inicial das entrevistas, e em 

que papel cada uma será abordada (acusado, testemunha, especialista técnico 

etc.); 

• Uma lista dos documentos a serem avaliados, especificando também a fonte da 

informação; 

• Gatilhos para o envolvimento do departamento jurídico (casos FCPA, crimes, casos 

graves de assédio etc.); 



  

SISTEMA DE GESTÃO DE COMPLIANCE 
 

TIPO: 

POLÍTICA 
NÍVEL: 

DOCUMENTO CORPORATIVO 

TÍTULO: 

POLÍTICA DE CANAL DE DENÛNCIA, 
INVESTIGANDO E LIDANDO COM O 

SUBORNO 

Nº DE REFERÊNCIA: 

PO-SGC-022 
REVISÃO: 

00 

ÁREA RESPONSÁVEL: 

COMPLIANCE 
FOLHA Nº / TOTAL DE 
FOLHAS: 

Página 7 de 9 

 
 

 
Documento de Uso Interno – Proibido a reprodução / Impressão, sem consentimento da área de COMPLIANCE. 

 

 

• Documentação de Guarda/Custódia de documentos do processo, entre outras 

razões. 

Se necessário, o plano de investigação pode ser revisado, pois a cada passo da investigação 

novas informações podem ser descobertas. 

Nem todos os envolvidos em uma investigação precisam conhecer os detalhes da denúncia, 

tampouco a identidade do investigado. Um exemplo é uma avaliação de um especialista técnico 

que não precisa conhecer detalhes do caso e sim analisar os documentos pertinentes. 

 

5.3.1 ENTREVISTAS 

As entrevistas devem ser realizadas para apresentar: 

• Novas informações que lhe são, até então, desconhecidas; ou 

• Corroborar informações já conhecidas. 

Assim, não há motivos para iniciar uma entrevista com algum funcionário que não colabore para 

adquirir as afirmações acima. 

A quantidade de pessoa a serem entrevistada deverá ser a menor possível, para garantir 

preservação da informação, e não vazamento da denúncia. 

O acusado, como regra geral, deve ser o último entrevistado do processo, e esse contato 

só deve ocorrer se realmente for necessário para a investigação. 

Para realizar uma investigação bem sucedida, a mesma deve ser clara e objetiva, sendo 

conduzida conforme as sugestões abaixo, não se restringindo a estas: 

• O ambiente deve ser tranquilo e agradável, com acesso a água e banheiros; 

• A entrevista não deve ser interrompida, com tempo de duração adequado; 

• Nunca entrevistar duas pessoas ao mesmo tempo; 

• Se necessário, uma terceira pessoa pode “tomar nota” durante a entrevista, 

deixando o entrevistador focado no processo; 

• Não jugue o entrevistado; 

• Não faça promessas na entrevista, na qual não possa cumprir; 

• Não aborde o entrevistado com ameaças; 
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• Em caso de resistência do entrevistado, esclareça as dúvidas e explique que o 

processo é para apurar a verdade; 

• Sempre aborde o entrevistado, explicando a ele que: 

1. Este é um processo da empresa para se apurar a “verdade”; 

2. Que ele é livre para sair ou ficar calado, mas que esta talvez seja a melhor 

chance que ele tem de contar a história dele; 

3. Coloque-se a seu lado (sem mentir ou prometer o que não pode cumprir). 

 

5.3.2 BUSCAS – PARA APURAÇÃO DA VERDADE 

As buscas são necessárias para apurar a verdade e devem ser baseadas em alguns pilares: 

• Nunca envolver a vida pessoal do investigado; 

• Equipamentos, sistemas, salas, gavetas de trabalho são da empresa (desde que 

não exista expectativa de privacidade); 

• Deve haver um motivo justo para a busca; 

• Sempre que necessário obtenha o suporte do seu departamento jurídico. 

 

5.4 RELATÓRIO 

No término da investigação é necessário elaborar um relatório do processo realizado. O 

mesmo deve ser estruturado, conforme os itens abaixo: 

• Resumo da denúncia; 

• Resumo do teor de documentos internos, como políticas e procedimentos 

relevantes para o entendimento da denúncia (ou uma forma de se deixar claro o 

porquê de a denúncia ser relevante); 

• Lista dos envolvidos (acusados/investigados/objetos); 

• Histórico dos envolvidos, como: tempo de casa, performance, advertências 

anteriores etc.; 

• Um sumário executivo do conteúdo do relatório; 

• O resultado da investigação em relação à denúncia; 

• Uma explicação breve dos métodos utilizados na investigação; 
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• Detalhes das entrevistas e análises documentais: 

• Anexos conforme necessidade. 

 

5.5 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS 

Todos os manuais, relatórios, atas e demais documentos referentes a esta Política de Canal de 

Denúncia Investigando e Lidando com o Suborno serão mantidos nos arquivos físicos ou 

armazenados digitalmente nas dependências do escritório da Trius Capital pelo prazo mínimo 

de cinco (05) anos 

 

5.6 VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 

Este Procedimento será revisado anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada 

necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo em 

razão de circunstâncias que demandem tal providência  

 

 

6. ANEXOS 

N/A 

 

 

 

 

 


