
OBSERVÂNCIA DE PADRÕES TRABALHISTAS COMO 

PARTE IMPORTANTE DA DEFINIÇÃO DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA  
 

COMPLIANCE WITH LABOR STANDARDS AS AN 

IMPORTANT PART OF THE DEFINITION OF CORPORATE 

GOVERNANCE 
 

A cada dia as empresas brasileiras, de todos os 
 tipos e tamanhos, precisam aumentar a sua 
 preocupação em melhorar o grau de transparência, 
comprometimento e responsabilidade perante 
clientes, fornecedores, acionistas, sócios, investidores  
e a administração pública em geral. 
 
Ao aprimorar os seus respectivos mecanismos de 
controles internos, as empresas buscam 
principalmente evitar abusos de poder, erros 
estratégicos de gestão e fraudes decorrentes da 
atuação do indivíduo em conflito com os interesses da 
sociedade.   
 
Assim, uma governança corporativa eficiente cria 
condições para realizar o  objeto social de maneira 
sustentável no longo prazo, contribuindo para a 
perenidade da empresa.  
 
Outro importante estímulo para que as empresas 
aprimorem os seus mecanismos de gestão é oriundo 
da legislação brasileira. Com a edição da Lei nº 
12.846/2013 (“Lei Anti-Corrupção”), o Brasil previu a 
responsabilização objetiva de empresas que 
pratiquem atos lesivos à administração pública 
nacional ou estrangeira, como por exemplo por meio 
do pagamento de propina a servidores públicos e 
fraude em licitação e contratos. 
 
Além da sua natureza punitiva, a Lei Anti-Corrupção 
também previu benefícios para empresas que 
possuam mecanismos e procedimentos internos de 
integridade (“programa de integridade”), auditoria e 
incentivo à denúncia, com possibilidade de atenuação 
de eventual multa aplicada à empresa que praticou 
qualquer um dos atos ilícitos previstos na Lei Anti-
Corrupção. O Decreto nº 8.420/2015, que 
regulamentou a Lei Anti-Corrupção, detalhou os 
mecanismos de integridade que as empresas devem 
adotar para poderem pleitear o benefício no cálculo da 
pena. 

Every day Brazilian legal entities, of all types 
and sizes, need to become more concearned 

with improving the degree of transparency, 
commitment and accountability before clients, 
vendors, shareholders, partners, investors and the 
public administration in general. 
 
As they improve their internal control mecahnisms, 
legal entitties aim mainly at avoiding the abuse of 
power, strategic managerial mistakes and frauds 
caused by individual conduct that conflicts with the 
best interests of the legal entity. 
 
 
In this sense, an efficient corporate governance 
creates the ideal conditions to pursue the core 
business in a viable way in the long run, contributing 
for the sustainibility of the legal entity.  
 
Another important incentive for the companies to 
improve their managerial mechanisms comes from the 
Brazilian law. After the enactment of the Law nº 
12.846/2013 (“Anti-Corruption Act”), Brazil has 
adopted the strict liability of companies who cause 
damages to the local or foreign pubic administration, 
for instance, by bribing civil servants and frauding 
public biddings or agreements. 
 
 
Besides its punitive nature, the Anti-Corruption Act 
has also foreseen benefits for companies who have 
adopted mechanisms and practices related to internal 
compliance (“compliance program”), audit and 
whisteblowing incentive, allowing them to plead a 
reduction of the penalty that may be imposed to the 
company in consideration for commiting any of the 
wrongs foreseen in the Anti-Corruption Act. Decree nº 
8420/2015, which regulated the Anti-Corruption Act, 
detailed the compliance mechanism that companies 
should adopt to plead the benefit in the calculation of 
the penalty. 
 

A legislação brasileira tem cada vez mais obrigado as 
empresas a procederem ao aprimoramento da 
organização societária, de mecanismos efetivos de 
responsabilização dos diretores e membros do 
Conselho de Administração, da valorização de tomadas 
de decisão por consenso, de melhorias nos controles 
financeiro e tributário, para facilitar o entendimento 
dos motivos, da forma e da utilidade dos bens e 
serviços consumidos pela sociedade. 
 

The Brazilian statutes have been increasingly forcing 
companies to  improve the organizational strcuture, to 
create mechanisms of efective accountability of 
directors and members of the Board, to give greater 
importance to decisions taken by consensus, and 
further development of tax and finance controls, to 
facilitate the understanding of the reasons, the 
manner and the use of the goods and services 
consumed by the legal entity. 
 



Não obstante, tais medidas não são suficientes para 
garantir plenamente uma adequada governança 
corporativa. É fundamental olhar para as pessoas que 
personificam a empresa e a representam perante 
terceiros e avaliar o respectivo grau de entendimento 
dos valores da empresa, e comprometimento. 
 
Para tanto, torna-se imprescindível que a empresa 
estabeleça um claro e detalhado código de ética e 
conduta, que aborde temas como assédio moral e 
sexual, políticas para oferta e recebimento de brindes, 
presentes e hospitalidades, procedimentos para 
prestação de contas, solicitação de férias e licenças, 
dentre outros temas relacionados. 
 
Ademais, além de tratar tais assuntos no treinamento 
de integração, a empresa deve estabelecer um 
cronograma de treinamentos periódicos de modo a 
atualizar seus empregados e dar efetividade aos 
conceitos legais e administrativos estabelecidos. Em 
paralelo, sugere-se que a empresa crie mecanismos 
que permitam a qualquer empregado ou terceiro, 
denunciar  sigilosamente eventual descumprimento às 
políticas estabelecidas.  
 
Dentre tais mecanismos destaca-se a instituição de 
uma “Linha Confidencial” ou “Canal de Denúncias”,  
que disponibilize o endereço eletrônico específico ou 
caixa postal dedicada a receber os relatos de supostos 
descumprimentos do padrão de conduta que se espera 
dentro da empresa. Todas as denúncias devem ser 
apuradas sigilosamente pelos funcionários 
responsáveis pelas questões internas de compliance. 
 

Notwistanding, these measures are not enough to 
fully guarantee an adequate corporate governance. It 
is necessary to look at the people to personify the 
company and that represent it before third parties, 
and assess the respective degree of understanding of 
the corporate values and commitment. 
 
To achieve this goal, it is fundamental that the legal 
entity establishes a clear and comprehensive code of 
ethics and conduct, which shall address topics such as 
moral and sexual harrassment, policies for accepting 
and giving free goods, gifts and hospitality,  rules for 
expense reporting, rules for requesting vacation 
periods and leaves, among other related topics. 
 
Furthermore, besides adressing said topics in the 
training session made to integrate the new hires, 
company shall a schedule of  periodical training 
sessions about the Code of Conduct, to update the 
employees and illustrate the established legal and 
administrative concepts. In parallel, sggest company 
creates mechanisms that allow any employee or third 
party to secretly report  any alleged breach of the 
defined policies. 
 
Within said mechanisms, we highlight implementing a 
“Confidential Line” or “Hotline”, which shall provide an 
specific email address or dedicated mailbox  to receive 
reports of alleged breaches of of the standard of 
conduct that is expected within the company. All the 
reports to the Hotline should be investigated under 
secrecy, by the employees responsible for internal 
compliance matters. 

A tarefa de aprimorar tanto a redação quanto o 
conhecimento e prática dos Códigos de Ética e Conduta 
por parte dos empregados, e a instituição de 
mecanismos confiáveis e periódicos de informação ou 
mesmo consulta aos empregados, em paralelo aos 
esforços na área tributária e societária rumo à uma 
administração mais transparente e efetiva, será um 
importante ingrediente  na construção de empresas 
com sólido potencial de crescimento, que atrairá e 
reterá não apenas  investidores e clientes, mas 
também talentos que desejem tornar-se parte de uma 
história de sucesso empresarial. 

The task of improving both the language as well as the 
knowledge and practice of the Codes of Ethics and 
Conduct by the employees, and creating reliable and 
ongoing mechanisms of information or maybe even 
consultancy of the employee, in parallel to the efforts 
carried out in the corporate and tax spheres towards a 
more transparent and efficient business 
administration, will play as an important ingredient in 
the construction of companys with solid growth 
potential, which will attract and retain not only 
investors and clients, but also talents who wish to 
become part of a history of corporate success. 

  
O escritório INGLEZ, WERNECK, RAMOS, CURY E FRANÇOLIN ADVOGADOS conta com equipe especializada no assunto e 

à disposição para maiores esclarecimentos sobre o tema. 
 

The law firm INGLEZ, WERNECK, RAMOS, CURY E FRANÇOLIN ADVOGADOS has a team specialized in the subject and at 
your service to provide clarifications on the matter. 
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