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Manual de Integridade e Conduta do Movimento Brasil Competitivo

A representatividade do terceiro setor no Brasil é algo recente, ao longo de vinte e quatro anos ela vem sendo 
conquistada por cidadãos e empresas que falam em nome da sociedade civil junto ao setor público. Conhecer a 
origem do terceiro setor auxilia não apenas a compreender como o tema vem sendo incorporado pelo ordena-
mento jurídico brasileiro de forma crescente, como também a importância da participação da sociedade junto a 
governos e instâncias de decisão.  

As Organizações Sociais (OS) surgiram pela Lei nº 8.637, de 15 de maio de 1998. Já a instituição das Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) foi regulamentada pelo Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 
1999, e pela Portaria nº 361, de 27 de junho de 1999. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), são 781.921 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em atividade no Brasil, sendo 7.046 Orga-
nizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs). 

A sociedade civil é entendida como aquela que, independentemente do Estado, é politicamente organizada e 
passa a ser o ator fundamental nas democracias contemporâneas, participando das reformas institucionais do 
Estado. É constituída por diversos membros, como as instituições cívicas, sociais e organizações que formam os 
alicerces de uma sociedade em funcionamento. O terceiro setor está protagonizando, cada vez mais, um con-
junto de atividades desenvolvidas por organizações privadas não governamentais e sem fins lucrativos, como 
associações e fundações, que independem dos demais setores (Estado e mercado), embora, com eles, possam 
firmar parcerias e receber investimentos públicos e privados.

Diante disso, desenvolver uma cultura de compliance como “programa de integridade” é fundamental para o 
terceiro setor. Ter um conjunto de mecanismos e procedimentos internos, auditoria e incentivo à denúncia de 
irregularidades é dever de toda empresa e organização social. Ser compliance, estar em conformidade é uma 
tarefa árdua e deve ser perseguida. 

O compliance veio para incentivar organizações na confecção de códigos de ética e de conduta, políticas, dire-
trizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades, atos ilícitos praticados contra a admi-
nistração pública, nacional ou estrangeira. Aspectos relevantes também para o funcionamento, transparência e 
governança dos negócios regidos pelas entidades do terceiro setor.

Apresentação

Romeu Neto 
D i r e t o r  e x e c u t i v o  d o
M o v i m e n t o  B r a s i l  C o m p e t i t i v o
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Missão

Visão

Promover a competitivi-
dade sustentável do Brasil, 
elevando a qualidade de 
vida da população.

Contribuir para que o Brasil
seja uma das 30 nações 
mais competitivas do 
mundo até 2030.

O Movimento Brasil Competitivo é uma organização da so-
ciedade civil, apartidária, que aproxima os setores públi-
co e privado com o objetivo de ampliar a competitividade 
nacional, o aumento da capacidade de investimento do 
Estado, permitindo maior emprego e renda. Há 20 anos, 
promove mudanças em áreas fundamentais para o avanço 
econômico com foco na redução do custo Brasil, gover-
nança e gestão, na transformação digital, e investimento 
em educação. Já realizou projetos em mais de 50 governos 
estaduais, prefeituras e ministérios, impactando cerca de 
140 milhões de pessoas. Além disso, o MBC tem atuado 
de forma decisiva em ações fundamentais para manter o 
Brasil entre as maiores economias do mundo.

O MBC
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Introdução

A partir da Lei Anticorrupção, foi permitida a celebração de acordos de leniência com as empresas que colaborem 
com as investigações e o processo administrativo, sem eximir a pessoa jurídica da obrigação de reparação integral 
do dano. No terceiro setor não é diferente.

As entidades que o compõem têm por essência uma função de interesse social e o maior capital é justamente a 
forma de sua atuação, tanto interna como externamente. Da mesma forma que o lucro é o principal objetivo de 
uma empresa, o superávit e o atendimento de seus beneficiários são os maiores objetivos de uma entidade de 
interesse social ou de uma organização da sociedade civil.  

O Decreto nº 8.420/2015, que dispõe sobre a responsabilização administrativa das pessoas jurídicas, regulamen-
tou a Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013). 

To comply, em inglês, significa “agir em sintonia com as regras”. Em termos práticos e didáticos, é estar absolu-
tamente na rota com normas, controles internos e externos, além de atualizado com políticas e diretrizes para 
o negócio. O curioso é que, no início da década de 90, quando o termo começou a ser utilizado fortemente por 
instituições financeiras, era um conceito muito limitado, quase sinônimo de adequação jurídica. O que, na verdade, 
não é. Hoje, é enriquecido com uma abordagem sistêmica, ordenada, desde o chamado “chão de fábrica” à sala 
do CEO de uma organização. 

O Manual de Integridade e Conduta do Movimento Brasil Competitivo foi pensado com muito entusiasmo e cuida-
do para preservação de todas as relações mantidas pela organização. Sempre sob o pilar da transparência, este 
Manual possibilitará uma leitura dos valores de integridade e de postura na conduta do MBC com seus parceiros 
públicos e privados, associados, fornecedores e colaboradores. 

Nosso Manual foi criado com a participação de todas as áreas do MBC para que tenha uma coerência e perfil 
institucional estampado nos textos a seguir. Este documento tem como objetivo demonstrar a preocupação com 
a ética, respeito no trato de suas relações e responsabilidade com nosso público.
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Relacionamento com 
público externo

Integridade e ética 
O MBC é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e econômicos, de interesse público. Somos 
uma instituição do terceiro setor que, há mais de duas décadas, trabalha, incansavelmente, para a melhoria e avan-
ços do Brasil em diferentes temáticas e proporções. Ao longo dessa caminhada, as parcerias foram fundamentais 
para nossa integridade e solidez. A nossa ação cotidiana deve espelhar com naturalidade e perfeição as relações 
com o outro, de maneira harmoniosa e natural. 

Nosso relacionamento entre os parceiros, colaboradores, bem como fornecedores e representantes governa-
mentais, é ordenado pelo cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis, inclusive com base na legislação 
anticorrupção, bem como nossas regras de conduta desenvolvidas neste Manual e aplicáveis ao cotidiano do 
Movimento Brasil Competitivo.

Consideram-se Pessoas Expostas Politicamente (PEP) os agentes públicos que desempenham ou tenham desem-
penhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em territórios ou outros países, cargos, empregos ou funções públicas 
relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. O MBC não 
vê impedimento em se relacionar, seja em seu corpo técnico, seus associados, representantes e conselheiros, com 
pessoas definidas como Pessoa Politicamente Exposta (resolução COAF e política interna MBC), porém deverá ser 
identificada, classificada em relação a seu risco. Além de definir sua atuação e seus limites de atuação por escrito e 
acordado entre partes, quanto ao Manual de Integridade e Conduta do MBC e devidamente referendado pelo Con-
selho Superior do MBC.  

O MBC só se relaciona com parceiros, terceiros e fornecedores que estão de acordo e respeitem os mesmos valores 
de transparência e ética que visem promover os do MBC por meio de seus produtos e serviços e que contribuam com 
o sucesso de nossa missão e visão. Prezamos pela plena execução dos processos e políticas nas contratações justas, 
equânimes e transparentes, com o alto padrão de qualidade e sustentabilidade esperado dos nossos fornecedores 
e parceiros de negócios.

Pessoa Exposta Politicamente

Parceiros, Terceiros e Fornecedores
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Gestão de pessoas

Procuramos fornecedores e parceiros de negócios que tenham o 
mesmo zelo com a integridade, para isso, procuramos avaliar perio-
dicamente, por meio de nossas políticas de Due Diligence (devida 
diligência), as atividades dos terceiros envolvidos em qualquer projeto 
ou manifestação do MBC como organização ou, até mesmo, a atuação 
dos seus colaboradores, de acordo com nossas políticas de Integri-
dade e Compliance.

Os parceiros, fornecedores ou terceiros, ao iniciar suas atividades junto 
ao MBC, receberão nosso Código de Conduta com intuito de firmar 
o termo de compromisso e responsabilidade com nosso Programa 
de Integridade e Compliance e nossa Política Anticorrupção, além 
de documentos específicos e necessários de acordo com a atuação.

Due Diligence - 
levantamento de tudo 
que pode ser um risco 
futuro antes de firmar 
um relacionamento 
contratual ou parce-
ria, de acordo com 
nossas políticas de 
Integridade e Compli-
ance

Um conflito de inte-
resse surge quando 
um dever individual 
de oferecer ao MBC 
lealdade ininterrup-
ta em seus projetos 
possa ser prejudicado 
por um benefício real 
ou potencial de outra 
fonte.

O MBC respeita a autenticidade, pessoalidade, privacidade e as es-
colhas de seus colaboradores, e suas opções devem ser pautadas 
pela equidade, moralidade e entendimento de si, do outro e do todo. 
Qualquer atitude que possa ser ou parecer estar em conflito de inte-
resse ou que comprometa a isenção, imparcialidade ou a qualidade e 
o desempenho de seu trabalho deve ser evitada e não será permitida. 

Nossos colaboradores devem agir com respeito e manter bom re-
lacionamento com todos, evitando afinidade de cunho pessoal com 
aqueles com quem possa haver conflito de interesse. O conflito de 
interesses ocorre quando existe a possibilidade de confronto direto 
ou indireto entre os interesses pessoais de conselheiros, executivos, 
administradores, de funcionários, de colaboradores e outros da orga-
nização, que possa comprometer ou influenciar de maneira indevida 
o desempenho de suas atribuições e responsabilidades. O interesse 
é caracterizado por toda e qualquer vantagem, material ou não, em 
favor próprio ou de terceiros (parentes, amigos etc.) com os quais têm 
ou tiveram relações pessoais, comerciais ou políticas.

Conflito de interesse
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Cada membro e seus colaboradores têm a responsabilidade para com o MBC. Seus colaboradores devem buscar 
sempre atender aos interesses do MBC e reprimir interesses pessoais que afetem ou aparentem afetar os projetos 
e rotinas institucionais. Os colaboradores são responsáveis por reconhecer e evitar qualquer situação que envolva 
conflito de interesse. 

Os colaboradores do MBC devem sempre evitar conflito de interesse, além de qualquer associação ou interesse 
de investimento que interfira, possa interferir ou possa parecer que interfere no exercício independente de julga-
mento no melhor interesse do MBC.  

• Utilizar a posição que ocupa no MBC com o objetivo de influenciar decisões que venham a favorecer inte-
resses pessoais ou de terceiros, em detrimento do MBC;

• Ter, direta ou indiretamente, participações ou interesses em sociedades ou organizações que possam vir a 
ser beneficiadas em eventuais relações comerciais e institucionais com o MBC;

• Fazer uso de informação privilegiada, obtida no exercício profissional, em benefício próprio ou de terceiros, 
na realização de negócios de qualquer natureza, mesmo que não acarrete prejuízo para o MBC;

• Manifestar-se publicamente em nome do MBC, sem competência prévia ou autorização de sua Diretoria 
Executiva;

• Receber, em razão de suas atribuições, comissões, brindes ou vantagens de qualquer espécie, inclusive 
convites de caráter pessoal para viagens, hospedagens e outros benefícios que possam ferir a imagem e/
ou os interesses do MBC.

• O MBC não é contrário a relacionamentos afetivos entre os colaboradores, desde que não se verifiquem 
conflitos de interesse nos termos do Manual de Conduta e das políticas pertinentes à organização. Caso 
ocorra, a área de Recursos Humanos deve ser informada. Além disso, questões particulares não devem in-
terferir na rotina de trabalho, sejam elas demonstrações públicas íntimas de afeto ou discussões;

• Não é permitida qualquer prática de favorecimento resultante de parentesco ou relações de proximidade 
por parte dos membros do MBC;

Situações que podem apresentar problemas de conflito de interesse incluem,
mas não se limitam a:

Além disso:
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• Parentes de primeiro grau, irmãos ou cônjuges dos membros da equipe interna do MBC não poderão par-
ticipar dos projetos do MBC, a princípio, a menos que seja comprovada a não influência nas decisões e nos 
desdobramentos dos projetos; 

• Os colaboradores da equipe interna do MBC têm a liberdade de executar outras atividades extras às da 
organização, desde que estas não entrem em conflito com aquelas desempenhadas no MBC ou que de-
pendam de informações confidenciais e ativos do MBC;

• Consideram-se conflitantes as atividades públicas ou privadas que tenham qualquer relação com as ativi-
dades desempenhadas pelo MBC, seja de similitude ou de contraposição; 

• Também são conflitantes as atividades que estejam ligadas ao MBC por vínculos comerciais ou não comer-
ciais, de interdependência, de subsidiariedade, ou qualquer outro vínculo que una ou contraponha interes-
ses de atividades e/ou entidades distintas;

• “Informações Confidenciais ou Privilegiadas” incluem todas as informações, dados ou materiais que tenham 
ou possam ter valor comercial ou outra utilidade na atividade em que a contratada, regulada, licitante ou 
fiscalizada pelo ente desenvolva, incluindo, mas não se limitando a planos de negócios, processos e proce-
dimentos, sistemas, tecnologias, listas de clientes, nomeações, mapas, guias, editais, atas de reuniões, da-
dos financeiros, declarações e projeções, fórmulas, ideias, invenções, algoritmos, negociações, know-how, 
materiais de propaganda e marketing, planos, técnicas documentais, manuais e materiais etc.

Igualdade é um pilar de grande importância e pressupõe o conceito de uma justiça fundada no princípio da 
isonomia, a preservar o direito de todos à igualdade, sem perder a sensibilidade quanto ao reconhecimento das 
diferenças. Esse princípio se materializa pela preservação da individualidade e privacidade, e pelo respeito à di-
versidade, não admitindo a prática de quaisquer atos discriminatórios, seja em relação à origem, condição social, 
posição hierárquica, grau de escolaridade, religião, crença, filosofia de vida, deficiência, cor, raça, sexo, orientação 
sexual, estado civil, situação familiar, ideologia política ou associação com entidades de classe.

O respeito às pessoas e sua diversidade, igualdade, autenticidade e dignidade são pilares fundamentais da nossa 
cultura. Por isso, o MBC não tolera qualquer forma de assédio, discriminação, preconceito ou intimidação entre 
colaboradores e parceiros. Não aceitamos qualquer tipo de agressão ou assédio, seja ele físico, psicológico, moral 
ou sexual, devendo-se punir os que desrespeitarem as normas legais e as previstas neste Manual. É responsa-
bilidade de todos zelar pelo seu cumprimento, compete ao Comitê de Conduta o julgamento e a aplicação de 
penalidades cabíveis.

Igualdade

Assédio
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A internet, as redes sociais e os aplicativos de mensagem instantânea alteraram a maneira como agimos e re-
agimos no ambiente de trabalho, oferecendo novas formas de nos relacionar e nos comunicar com o mundo. 
Diante disso, devemos primar pela transparência, mas ao mesmo tempo devemos ter zelo com a divulgação de 
informações confidenciais ou inapropriadas por meio de redes sociais e demais meios de comunicação, seguindo 
como base a Lei Geral de Proteção de Dados. 

Ao utilizar as redes sociais, salvo mediante autorização expressa, nossos colaboradores devem falar em nome 
próprio e nunca pelo MBC, agindo sempre de maneira leal, prudente e cuidadosa. 

Nossos sistemas internos, e-mail corporativo e todos os demais dados que trafegam pelas redes pertencem 
exclusivamente à organização. Não toleramos a utilização desses meios para enviar ou receber mensagens dis-
criminatórias, de assédio, material obsceno, solicitações comerciais ou que, de qualquer outro modo, infrinjam 
este Manual de Integridade e Conduta. 

Como as mensagens recebidas ou enviadas por esses meios são de propriedade do MBC, este poderá, se permi-
tido pela legislação local, monitorá-las e utilizá-las para fins de verificação de cumprimento de leis e regulamen-
tos internos. Qualquer situação de discriminação, injúria, difamação e calúnia nas redes sociais ou aplicativos de 
mensagem instantânea originadas de nossos colaboradores, Conselhos e Diretoria Executiva não será tolerada 
pela organização por atentar contra nossos princípios. 

O bom senso deve prevalecer sempre.

Ao ser zeloso com informações, dados e opiniões, você estará protegendo o MBC e sua imagem pessoal. 

Requer-se o uso do bom senso ao dar ou aceitar qualquer coisa de valor em razão da atividade profissional, zelan-
do pelo princípio da boa-fé e com especial atenção à existência de eventual conflito de interesse. Quando houver, 
por parte de algum representante, colaborador, parceiro, ou até mesmo terceiros, disponibilidade de doação de 
materiais de propriedade da organização, como equipamentos e outros bens, eles deverão ser submetidos a leilão 
ou doados através de procedimento documentado, conforme Estatuto do MBC. 

No caso de doação, é obrigatório registrar formalmente os bens doados, seus respectivos destinatários e a jus-
tificativa da escolha, de modo a se preservar tanto a impessoalidade quanto a finalidade institucional da doação. 
Qualquer dúvida quanto ao recebimento de qualquer benefício ou presente deverá obrigatoriamente ser repor-
tada ao setor responsável pelo Programa de Compliance. Caso alguém, por algum motivo, receba algum desses 
benefícios, e porventura a devolução não seja possível, a doação deverá ser encaminhada à Diretoria Executiva 
do MBC para que esta possa realizar leilão, sorteio interno ou doar para alguma instituição filantrópica.

Mídias Sociais e Comunicação Interna

Política de Recebimento de Presentes e Vantagens
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É proibido solicitar ou receber brindes, presentes ou outras cortesias durante processo de contratação ou nego-
ciação de projetos do MBC. É expressamente vedado o recebimento de qualquer quantia em dinheiro a título de 
brinde, presente ou cortesia, independentemente do ofertante. 

Brindes, presentes ou outras cortesias em decorrência da função desempenhada no MBC poderão ser aceitos 
caso não tenham impacto institucional à contratação ou negociação de um projeto ou negócio do MBC, sendo 
expressamente proibido o recebimento de dinheiro. Exceções, quando se tratar de situação de representativida-
de institucional em que a recusa possa configurar uma ofensa ou de itens recebidos sem prévio conhecimento, 
devem ser encaminhadas à área de Integridade e Compliance do MBC para sua adequada destinação. 

Ofertas de brindes, presentes ou outras cortesias não devem ser feitas com a finalidade de influenciar decisões, 
facilitar negócios que originalmente não seriam realizados ou obter qualquer vantagem (financeira ou não) para 
si, para terceiros ou para o MBC. 

Convites para eventos, viagens e hospedagens poderão ser aceitos somente com aprovação apropriada da Dire-
toria Executiva do MBC e por ciência da área de Integridade e Compliance da organização. É permitido aceitar hos-
pedagens, viagens (passagem e translado) e/ou convites para eventos custeados por entes externos ou internos 
com finalidade profissional, desde que agreguem às atividades desempenhadas e que não estejam vinculados a 
qualquer situação de favorecimento. 

Hospedagens, viagens e/ou convites para eventos de entretenimento nominais custeados por parceiros externos 
poderão ser recusados e o ofertante deve ser comunicado pelo convidado de que o item poderá ser aceito após 
consulta à área de Integridade e Compliance do MBC, conforme Manual de Conduta do MBC. Caso não sejam 
nominais, ou na impossibilidade de recusa, devem ser encaminhados à área de Integridade e Compliance para 
adequada destinação. 
O custeio pelo MBC de viagens e hospedagens não deve ser feito com a intenção de obter vantagens pessoais 
ou para terceiros ou de forma a ser percebido ou interpretado como tentativa de suborno. É proibido utilizar os 
recursos do MBC para pagamento ou reembolso de custos extras decorrentes de preferências ou escolhas pes-
soais. Alterações indevidas intencionais na prestação de contas para reembolsos de despesas são violações do 
Manual de Conduta.

O MBC dispõe de meios físicos e digitais para a manutenção e o gerenciamento de registros. Cada colaborador 
possui uma licença individual para acesso à rede interna da organização, a qual não poderá compartilhar e nem 
permitir acesso a terceiros. Cada setor possui sua pasta de arquivos, sendo de responsabilidade de seus usuários 
seu registro, organização e sigilo.

É permitida a criação de arquivos fora da rede interna, com a finalidade de dar suporte a uma tarefa a ser execu-
tada, desde que seja feita em um notebook, computador e/ou telefone móvel institucional do MBC. 

É permitido o compartilhamento de documentos internos a terceiros somente para a finalidade de Auditoria Ex-
terna e, a fornecedores específicos, quando se fizer necessário o uso desses documentos para a execução do 
trabalho, como a contabilidade, por exemplo.

Brindes, Presentes e Outras Cortesias

Manutenção e Gerenciamento de Registros
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Nosso compromisso ético

O MBC não tolera qualquer ato de corrupção. Nossos 
conselheiros, colaboradores, Diretoria Executiva e parcei-
ros devem zelar pela observância das leis e regramentos 
aplicáveis, tais como a Lei Federal nº 12.846/2013 e suas 
regulamentações. O cumprimento das normas antissu-
borno é fundamental para o MBC. Nenhum colaborador, 
conselheiro, diretor ou qualquer pessoa que represente 
o MBC poderá ofertar, prometer, doar, aceitar ou solicitar 
vantagem indevida de qualquer valor, direta ou indireta-
mente, e independente de localização, em violação às 
leis aplicáveis, como incentivo ou recompensa para pes-
soa que está agindo ou deixando de agir em relação ao 
desempenho de suas obrigações. 

Em virtude disso, criamos a nossa Política Anticorrupção 
do MBC, cujo compromisso formal deverá ser assinado 
obrigatoriamente por todos os colaboradores, diretores, 
conselheiros e parceiros.

É responsabilidade do MBC a guarda, conservação e utilização dos documentos produzidos e/ou recebidos pela 
organização. A consulta deles, por entidades privadas e públicas, se baseará no princípio da publicidade, conforme 
prevê o regulamento interno e a legislação vigente.

As reuniões realizadas do Conselho Superior, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, por meio de ata 
e/ou parecer;

As atividades executadas e os resultados durante o exercício, por meio de Relatório Anual;

Relatórios financeiros e contábeis do exercício, juntamente com a documentação comprobatória e o pare-
cer da Auditoria Externa.

Política Anticorrupção

Conceito da Política Anticorrupção -
É estritamente proibido prometer, oferecer 
ou dar suborno, propina ou qualquer outro 
tipo de vantagem a ente externo, público ou 
privado, em decorrência de sua posição, car-
go ou função. Repudiamos qualquer forma 
de corrupção que possa ser conduzida por 
parceiros de negócio, tais como prestadores 
de serviço e fornecedores, ou por qualquer 
outro intermediário. Nossos profissionais 
jamais devem solicitar ou aceitar suborno, 
propina ou qualquer outro tipo de benefício 
ou cortesia com a finalidade de influenciar 
decisões ou conceder qualquer outra vanta-
gem (financeira ou não) ao ofertante.

O MBC registra:
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Todos os colaboradores e cada membro da Diretoria e Conselho do MBC devem cumprir todas as leis, regulamen-
tos, regras, ordens regulatórias aplicáveis no país, estado e jurisdição local nos quais os negócios e projetos são 
conduzidos, incluindo leis de segurança, leis antitruste e outras leis pertinentes à atuação do projeto. Espera-se 
que cada conselheiro, diretor ou colaborador adquira conhecimento apropriado das exigências relacionadas 
às suas obrigações suficiente para reconhecer potenciais conflitos de interesses ou violações e saber quando 
procurar aconselhamento da área de Integridade e Compliance, Diretoria ou Conselho em relação a políticas e 
procedimentos específicos. 

Violações de leis, regulamentos, regras e ordens podem sujeitar o colaborador à responsabilidade individual civil 
ou criminal, assim como ações disciplinares.

Considerando que tais violações individuais podem também submeter o MBC a responsabilidade civil ou criminal 
ou perda de projetos, o MBC considera seriamente as medidas legais conformes e trabalha diligentemente para 
reforçá-las.

Colaboradores, diretores e conselheiros do MBC não podem aproveitar-se de negócios ou relacionamentos da 
organização para obter vantagens ou oportunidade de negócios, como, por exemplo, explorar, em benefício 
próprio, oportunidades que são descobertas através do uso dos bens, informações ou posição da organização, a 
menos que esse objetivo seja completamente manifestado por escrito para o quadro de diretores da organização 
e que o quadro de diretores explicitamente desista de explorar tal oportunidade. 

O fato de que uma oportunidade de negócio particular esteja relacionada proximamente a uma linha de negócios 
da organização existente ou que represente uma desejável e ampla expansão das atividades da organização é 
uma forte indicação de que a organização pode estar interessada na oportunidade. Diretores e colaboradores têm 
o dever de primar pelos interesses da organização quando surgem oportunidades.

A informação confidencial do MBC é um bem valioso e protegê-la é uma das mais importantes obrigações do 
colaborador. Ao se juntar ao MBC ou a um projeto específico gerido pelo MBC, cada colaborador assina um acor-
do de confidencialidade para proteger e assegurar que informações privilegiadas por razão de sua atuação se 
mantenham protegidas. 

Esse acordo permanece efetivo pelo tempo que durar o trabalho do colaborador no MBC ou o projeto e, em ca-
sos específicos, esse acordo de confidencialidade pode ser estendido de acordo com a natureza da informação 
mesmo depois de o colaborador, prestador de serviço ou parceiro terminar sua atuação em determinado projeto.
 
Sob esse acordo, o colaborador não pode apresentar informação confidencial do MBC para ninguém ou usá-la 
para beneficiar qualquer um que não seja o projeto para o qual foi designado sem o prévio consentimento por 
escrito de um diretor ou líder do projeto que representa o MBC.

Oportunidades Corporativas

Política de confidencialidade

Conformidade com Leis e Regulamentos
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O MBC se empenha em providenciar a divulgação completa, justa, correta, conveniente e compreensível nos 
relatórios e documentos que propõe ou submete em seu portal. A comunicação limpa, aberta e frequente entre 
todos os níveis gerenciais e o conjunto dos colaboradores em todos os assuntos financeiros e operacionais sig-
nificantes reduz substancialmente o risco de problemas nos relatórios das áreas Financeira e Contábil e ajuda a 
atingir seus objetivos.

Espera-se que todos os colaboradores em nível gerencial estejam cientes dos riscos e se comuniquem devida-
mente.

Serão adotados pela gerência controles internos, de tempos em tempos, para um maior auxílio na prevenção e 
detecção de erros e fraudes, promovendo exatidão e integralidade em registros financeiros e proporcionando 
uma apresentação completa, justa, precisa, oportuna e compreensível nos relatórios periódicos e outras comu-
nicações públicas.

Divulgação de Relatórios Financeiros

Propriedade Intelectual
Na execução de suas atividades e responsabilidades, os colaboradores podem desenvolver ideias ou criar traba-
lhos inéditos de origem relacionada aos negócios e projetos desenvolvidos pelo MBC, em razão das expertises e 
competências reputadas à organização ao longo dos anos.

Em consideração às retribuições pecuniárias e trabalhistas de acordo com suas competências devidamente 
remuneradas pelo MBC, o entendimento entre o MBC e cada colaborador é que o MBC tem direitos e responsa-
bilidades em relação à propriedade intelectual:

• quando o assunto do tópico de tal propriedade intelectual resulta de sugestão ou  atividade que o colabo-
rador possa fazer para ou em favor do MBC ou quando for criado, inventado ou desenvolvido pela equipe 
fixa ou projeto administrado ou que utilize os recursos do MBC e se for relacionado aos negócios do MBC, 
todos os direitos de tal propriedade intelectual pertencem ao MBC;

• tendo em vista que os serviços do colaborar são devidamente remunerados pelo MBC, o entendimento é 
de que o MBC tem direitos e responsabilidades em relação à propriedade intelectual;

• os direitos de propriedade intelectual pertencem à organização quando a propriedade intelectual resultar 
de sugestão ou atividade que o colaborador faça para ou em favor do MBC, utilizar recursos da instituição 
ou estiver relacionada aos negócios da organização.

Além disso, o funcionário não pode apresentar informação confidencial ou de propriedade do MBC ou negociar 
informações com outros colaboradores ou parceiros, exceto quando for essencial para a execução de suas ati-
vidades. Em caso de dúvidas quanto a como e quando agir, saiba mais detalhes e oriente-se sobre a política de 
confidencialidade entrando em contato com o Comitê de Conduta.
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Gestão do Programa
de Compliance

As versões atualizadas do Manual serão distribuídas periodicamente para todos os associados, colaboradores, 
Diretoria Executiva e conselheiros do MBC. No momento oportuno, cada membro de todos os quadros do MBC 
deve assinar e reconhecer o Manual de Integridade e Conduta indicando que leu, entendeu e concordou em 
cumprir com o Manual em sua integralidade.

Qualquer colaborador ou signatário do Manual de Integridade e Conduta tem o direito e o dever de questionar ou 
opor-se a situações nas quais suspeita que algo impróprio, antiético ou ilegal esteja acontecendo na organização. 

O MBC conta com seus colaboradores e signatários para auxiliar a mitigar potenciais violações das leis ou das 
políticas, tanto acidental quanto deliberadamente. Na impossibilidade de resolver a possível violação ao Manual 
de Integridade e Conduta do MBC, bem como suas políticas e procedimentos, deve-se relatar a violação de forma 
anônima através do Canal de Ética, disponibilizado no site do MBC.

Os colaboradores do MBC devem se sentir encorajados a defender o Manual de Integridade e Conduta do MBC, 
bem como nossos valores, preferimos comunicar um potencial desvio de conduta a deixar uma possível violação 
seguir em nossa organização. Deixar de reportar uma conduta, por si só, viola esse pacto celebrado em virtude 
de nossa missão, visão e valores denominado Manual de Integridade e Conduta do MBC.

Disseminação e Certificado de Cumprimento

Ouvidoria, reclamações, denúncias e sugestões

Todos os signatários 
do Manual de Inte-
gridade e Condu-
ta do MBC são seus 
GUARDIÕES dentro e 
fora da organização  e 
devem tomá-lo como 
base no desempenho 
de suas atividades e 
projetos.

Cumprir as regras do Manual é, antes de tudo, responsabilidade indi-
vidual de cada colaborador. O MBC procura promover um ambiente 
em que os problemas e preocupações éticos possam ser levanta-
dos e discutidos com todos os associados, colaboradores, diretores 
e conselheiros e/ou com a área de Integridade e Compliance sem 
julgamentos ou discriminações. 

A área de Integridade e Compliance, bem como os guardiões do 
Compliance MBC, tem papel-chave em assegurar a conformidade 
do colaborador com o Manual e incentivar a discussão sobre as pre-
ocupações éticas do colaborador e da organização e suas atuações. 
Espera-se que todos os colaboradores demonstrem seu compromis-
so pessoal ao Manual de Integridade e Conduta.

Monitoramento
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Os assuntos abordados neste Manual de Integridade e Conduta do MBC são importantes para associados, colabo-
radores, parceiros, conselheiros e demais signatários. Esperamos que todos pratiquem a adesão a essas políticas 
executando suas obrigações para com o MBC.

Serão realizadas ações apropriadas em relação a qualquer um cujas ações verificadas violem essas políticas. 
Nenhum comportamento impróprio ou ilegal será justificado pela alegação de que foi ordenado por alguém de 
maior autoridade ou por desconhecimento deste Manual de Integridade e Conduta do MBC. Ninguém, indepen-
dentemente da posição, está autorizado a direcionar um colaborador a cometer um ato em desacordo com este 
Manual. Qualquer diretor, conselheiro ou colaborador que dirija, aprove ou perdoe infrações ou tenha conhecimen-
to delas e não aja prontamente para reportá-las e corrigi-las de acordo com este Manual também estará sujeito 
a ação disciplinar. É responsabilidade de cada colaborador resolver qualquer potencial conflito com este Manual 
de Integridade e Conduta através dos mecanismos já citados neste documento.

Ao receber denúncias de violações do Manual de Integridade e Conduta, o MBC levará em conta fatos e circuns-
tâncias relevantes, incluindo, mas não limitando, a extensão a que o comportamento era contrário à linguagem 
expressa ou à intenção geral deste Manual ou outra política de Compliance MBC, a notoriedade do comporta-
mento, a história do colaborador e outros fatores relevantes à missão, visão e valores do MBC.

Ações disciplinares podem se estender da censura à revogação de privilégios para redesignação, rebaixamento, 
suspensão ou término do emprego ou relação de negócios conforme o entendimento. Ainda em caso de danos 
patrimoniais ou à imagem, pode-se adotar atos legais contra as pessoas ou entidades responsáveis. 

Quando a lei for violada, o MBC irá cooperar com as autoridades apropriadas. Em casos específicos, o MBC pode 
ter a obrigação ética ou legal de levar à atenção de autoridades externas a violação ocorrida.

Penalidades pela Violação ao Código

Portanto, fica estabelecido que a responsabilidade do cumprimento deste Manual de Integridade e Conduta do 
MBC, bem como nosso Programa de Integridade e Compliance, é de todos os colaboradores e signatários. Na 
impossibilidade de resolver potenciais conflitos frontalmente, seja pela delicadeza da situação, seja pela natureza 
do ocorrido, deve-se procurar os guardiões do Compliance ou utilizar o Canal de Ética, como for de sua preferên-
cia, sem prejuízo ou julgamento. 

No dia a dia, no desenvolvimento de nossas funções, podemos nos deparar com uma questão ética, moral ou 
que não tenha sido abordada neste Manual de Integridade e Conduta ou nas políticas do nosso Programa de 
Integridade e Compliance. Dessa forma, os colaboradores e signatários do MBC devem se sentir confortáveis em 
relatar aos guardiões do Compliance, ou até mesmo no Canal de Ética do MBC (ver Política), para serem orientados 
sobre como proceder.

Nenhum colaborador ou signatário que em boa-fé comunique um questionamento em relação a uma possível 
violação da lei ou das políticas de Compliance ou do Manual de Integridade e Conduta do MBC estará sujeito a 
retaliação, e sua confidencialidade estará protegida tanto quanto possível, consistente com a lei, política corpo-
rativa e as exigências necessárias para conduzir uma investigação efetiva. 

Denúncias serão investigadas prontamente pelo Comitê de Compliance ou profissional especialista designado 
e, se apropriado, comunicadas às autoridades. Para facilitar a implementação deste Manual de Integridade e 
Conduta, conselheiros, diretores e colaboradores têm o dever de cooperar com o processo de investigação e de 
manter a confidencialidade da informação investigativa, a menos que autorizados especificamente para divulgar 
tal informação.
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