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COMPROMISSO DO NOSSO DIRETOR 
EXECUTIVO 

 

 
 
 

Caros colegas, 
 

Desde a sua fundação em 1967, o sucesso do nosso Grupo tem se baseado em 

nossos valores fundamentais, incluindo  honestidade e confiança. Isto nos leva a 

continuar reforçando nossa cultura de conformidade, ética e integridade, tanto dentro 

da organização, quanto com terceiros. 
 

A corrupção de qualquer forma é contrária aos valores do Grupo. Entretanto, expressar 

tolerância zero para a corrupção não é suficiente. Precisamos garantir que todos os 

funcionários da empresa do Grupo, onde quer que estejam, possam identificar e evitar 

situações que possam violar as leis anticorrupção.  

 

Mantemos uma política de tolerância zero para qualquer forma de corrupção. Nosso compromisso é respaldado 

pela possível aplicação de medidas disciplinares, além de quaisquer sanções aplicáveis por lei. 
 

A corrupção de qualquer forma beneficia algumas pessoas que abusam de seu poder ou posição. Ela mina as 

instituições democráticas, cria concorrência desleal, desacelera o desenvolvimento econômico, prejudica a 

inovação e é ilegal na maioria dos países. 
 

Daí a necessidade desta Política Anticorrupção. Ela é escrita de maneira simples e prática e informa aos 

funcionários da empresa do Grupo o que eles podem e o que não podem fazer e onde encontrar apoio. 
 

Esta edição incorpora os requisitos da lei francesa sobre transparência, combate à corrupção e modernização da 

vida econômica (conhecida como Lei Sapin II) que se aplica à controladora do Grupo e a todas as suas 

subsidiárias. 
 

Nossos funcionários devem estar familiarizados e respeitar as regras contidas nesta Política Anticorrupção, 

assim como atualizar regularmente seus conhecimentos nesta área. Esta Política não é exaustiva – as regras 

necessariamente evoluirão para levar em conta quaisquer possíveis mudanças na legislação, a evolução de 

nosso mapeamento de risco e sua reação. 
 

Somos todos responsáveis por garantir que estas regras sejam seguidas. Conto com vocês e confio no seu 

apoio neste processo de prevenção e detecção de corrupção. As violações desta Política Anticorrupção não 

serão toleradas. 
 

Atenciosamente, 
 

 
 
 
 

Paul HERMELIN 
 
Presidente e Diretor Executivo 
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Introdução: a Finalidade de uma Política sobre Prevenção da 
Corrupção 

 

O Grupo Capgemini e todas as suas subsidiárias consolidadas devem cumprir os requisitos da lei francesa n° 2016-1691 

sobre transparência, combate à corrupção e modernização da vida econômica (conhecida como Lei Sapin II). O Grupo 

também deve cumprir todas as outras leis anticorrupção aplicáveis, incluindo a Lei dos EUA sobre Práticas de Corrupção no 

Exterior (FCPA) e a Lei do Reino Unido sobre Suborno, de 2010. É importante notar que, como a Lei Sapin II, que se aplica a 

todas as subsidiárias do Grupo, a FCPA e a Lei do Reino Unido sobre Suborno, de 2010, possui determinado alcance 

extraterritorial. 

 

Quais são os Objetivos desta Política Anticorrupção? 
 
O primeiro objetivo é identificar e esclarecer os diferentes tipos de práticas corruptas e explicar o que as torna ilegais. É da 

responsabilidade de todas as pessoas que trabalham para as empresas do Grupo — independentemente do país de origem, 

local de trabalho, residência, formação educacional ou cultural — entender o que é corrupção e quais riscos e sanções legais 

ela envolve. 

 
O segundo objetivo desta Política é definir os padrões do Grupo em suas atividades, como despesas promocionais e 

patrocínio corporativo, que podem levar ou ser interpretadas como práticas corruptas. É crucial para nós defender e 

proteger coletivamente os valores éticos do nosso Grupo, definindo, implementando e cumprindo efetivamente estes padrões. 

 
O terceiro objetivo desta Política é expressar nossa convicção de que a honestidade promove a competitividade. Ao permitir 

que a integridade direcione nossas ações cotidianas — da pesquisa à comercialização, das tarefas rotineiras diárias ao 

desenvolvimento estratégico —, protegemos e garantimos a sustentabilidade de longo prazo de crescimento do Grupo. Em 

um mundo cada vez mais competitivo, a integridade se tornou um ativo valorizado por nossos clientes, parceiros de negócios, 

funcionários e sociedade em geral. 

 
Ao publicar e divulgar amplamente esta Política, reformulamos explicitamente o compromisso do Grupo com a excelência em 

serviços e operações para nossos clientes, a sustentabilidade de longo prazo do nosso modelo de negócios para nossos 

acionistas e o orgulho e confiança em seus ambientes de trabalho para nossos funcionários e parceiros de negócios. 

 

Conformidade com a Política de Anticorrupção e Sanções 
 
Esta Política é distribuída a todos os funcionários através da nossa página na Intranet (Talent) e também pode ser encontrada 

na página da Capgemini na Internet. Todos os funcionários devem lê-la, entendê-la e cumpri-la. O cumprimento desta 

Política é uma condição de contratação de todos os funcionários da Capgemini. Espera-se também que terceiros que 

trabalham para uma empresa do Grupo (consultores, subcontratados, fornecedores, entre outros) cumpram estes princípios 

gerais. A violação desta Política por qualquer funcionário, independentemente da empresa do Grupo ou do local de 

atividade, pode sujeitá-lo a sanções disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho. A violação das leis anticorrupção 

também pode expor o funcionário do Grupo a danos civis, multas criminais e outras penalidades, inclusive prisão. 

 
De acordo com as disposições da Lei Sapin II, esta Política deve ser considerada como um complemento dos regulamentos e 

Políticas internos para as empresas do Grupo Capgemini na França, bem como em qualquer outro País onde existe tal 

regulamentação.  

 

Leis e Diretrizes Locais de Anticorrupção 
 
No Brasil, foi promulgada a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, chamada de Lei de Anticorrupção, que trata da 
responsabilização objetiva administrativa e civil de empresas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou 
estrangeira. Esta Lei de Anticorrupção foi regulamentada pelo Decreto Presidencial nº 8.420, de 18 de março de 2015. 
 
Esta Lei de Anticorrupção pune corruptores, ou seja, quem corrompe agentes públicos, que praticam atos lesivos à 
administração pública, nacional ou estrangeira atos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas que atentem contra o patrimônio 
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil, tais como: 
 

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele 
relacionada; 
 
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos 
previstos nesta Lei; 
 
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses 
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ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 
 
IV - no tocante a licitações e contratos: 

 
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 
procedimento licitatório público; 
 
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 
 
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 
 
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
 
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar 
contrato administrativo; 
 
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou 
nos respectivos instrumentos contratuais; ou 
 
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração 
pública. 

 

Antes da regulamentação da Lei de Anticorrupção, a legislação brasileira apenas punia quem recebesse propina, ou seja, o 
corrupto. Assim, com o advento da Lei Anticorrupção, passou-se a punir também quem corrompe. 
 
As empresas poderão ser responsabilizadas por práticas ilícitas e pagar multa de valor que pode ir até 20% (vinte por cento) 
de seu faturamento, que é considerado um valor alto. 

 
Quando apropriado, sua Equipe Jurídica e seu Diretor Jurídico - Diretor de Ética e Conformidade fornecerão orientações 

adicionais quanto ao alcance e às consequências destas leis locais. 
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A. 

CONDUTAS 

PROIBIDAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta seção apresenta as principais condutas proibidas de corrupção, incluindo 

tráfico de influência, extorsão, pagamentos de facilitação e conservação de livros e 

registros fraudulentos. 

 

Estes requisitos são aplicados a todos os funcionários da Capgemini em qualquer 

nível do Grupo. Espera-se também que terceiros que trabalham para uma empresa do 

Grupo (consultores, subcontratados, fornecedores, entre outros) cumpram estes 

princípios gerais. 
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1. O QUE É CORRUPÇÃO EM GERAL? 
 
Em termos legais, a corrupção pode ser amplamente definida como o “oferecimento de qualquer coisa para 

obter uma vantagem indevida”. 
 

O oferecimento de “qualquer coisa” pode assumir muitas formas, desde dinheiro (seja em espécie, transferência 

bancária ou de outra forma) até benefícios em espécie, como entretenimento, viagens, elevação de categoria para 

passagens aéreas de primeira classe (upgrade), viagens adicionais a estâncias de férias (resorts), patrocínio e 

emprego de parentes ou amigos. 
 

A “vantagem indevida” pode assumir muitas formas, como tratamento preferencial, a conclusão de um contrato, 

a divulgação de informações confidenciais ou privilegiadas, uma isenção alfandegária ou uma isenção de multa 

após uma investigação fiscal. 
 

Também é importante entender que oferecer ou fornecer qualquer coisa, de um lado, para obter vantagem 

indevida e solicitar, aceitar ou receber qualquer coisa, por outro lado, a fim de conferir uma vantagem 

indevida, são considerados como crimes de corrupção passíveis de condenação pela Lei. 
 

Sob as leis da maioria dos países e também no Brasil, o crime de corrupção já é caracterizado mediante simples 
promessa de uma vantagem indevida, mesmo que tal vantagem não seja realmente conferida. O crime também 

é estabelecido caso a promessa ou a concessão sejam feitas direta ou indiretamente, ou seja, por meio 
de um terceiro como intermediário. 

 

O Grupo não tolera qualquer forma de corrupção, seja ela pública ou privada. 
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2. CORRUPÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
 
A corrupção de funcionários públicos pode ser definida como “a promessa, oferta ou concessão, a um funcionário 

público, direta ou indiretamente, de vantagem indevida, para o próprio funcionário ou outra pessoa ou 

entidade, de modo que o funcionário atue ou abstenha-se de atuar no exercício de suas funções oficiais”. 
 

O conceito de “funcionário público deve ser entendido de maneira muito ampla. Ele abrange qualquer pessoa: 
 

▪ que ocupa cargo legislativo, executivo, administrativo ou judicial; 
 

▪ que presta serviço público e/ou realiza qualquer função pública, inclusive em nome de um órgão público 

ou de uma empresa estatal; 
 

▪ contratada por uma empresa privada que executa, de acordo com a legislação local, um contrato 

financiado com recursos públicos ou um contrato com uma organização pública ou controlada 

publicamente; ou 
 

▪ que é candidata a um cargo político ou com um cargo significativo, com poder de decisão, em um 

partido político. 
 
 
Conferir vantagens indevidas a parentes próximos de funcionários públicos, mesmo que não sejam legalmente 

assimiladas à noção de funcionário público, pode acarretar a mesma sanção que conferir uma vantagem 

indevida diretamente ao próprio funcionário. 
 

O Grupo não tolera qualquer forma de corrupção de funcionários públicos, seja qual for o País e a atividade em 

questão. 
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3. CORRUPÇÃO PRIVADA 
 
Quando uma vantagem indevida é prometida ou conferida a um indivíduo do setor privado, ao contrário de um 

funcionário público, isto é considerado um ato de corrupção privada. 

 
Por exemplo, o ato de um fornecedor em prometer ou conferir uma vantagem indevida em troca de informações 

confidenciais durante um convite para a apresentação de propostas é considerado um ato de corrupção 

privada e condenado pela Lei. 

 
É importante entender que tanto prometer ou fornecer qualquer coisa, por um lado, e solicitar, aceitar ou 

receber algo, por outro, são crimes por corrupção e condenados pela Lei. 

 
O Grupo não tolera qualquer forma de corrupção, seja qual for o País e a atividade em questão. 
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4. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA 
 
O tráfico de influências pode ser definido como “a promessa, oferta ou concessão a um funcionário público ou 

qualquer outra pessoa, direta ou indiretamente, de vantagem indevida, de modo que que o funcionário público 

ou a pessoa abusem de sua real ou suposta influência com vistas a obter de uma administração ou autoridade 

pública uma vantagem indevida para o instigador original do ato ou para qualquer outra pessoa”. 

 
O tráfico de influência também inclui a solicitação ou aceitação por parte de um funcionário público ou qualquer 

outra pessoa, direta ou indiretamente, de vantagem indevida para si ou para outra pessoa, a fim de que o 

funcionário público ou a pessoa abusem de sua influência real ou suposta com vistas à obtenção de uma 

vantagem indevida a partir de uma administração ou autoridade pública. 

 
Tráfico de influência é uma forma de corrupção. 

 
Algumas jurisdições, como França, Brasil e Espanha, distinguem legalmente o delito de corrupção daquele do 

tráfico de influência. Outras, como a dos EUA, não fazem esta distinção legal. 

 
O Grupo não tolera qualquer forma de tráfico de influência, seja qual for o país ou a atividade em questão. 
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5. EXTORSÃO 
 
Certos funcionários públicos abusam de sua autoridade para obtenção de vantagens indevidas, por exemplo, 

solicitando uma vantagem em troca da renúncia de multas durante operações como investigações fiscais. Isto é 

chamado de extorsão. 

 
Ceder à extorsão constitui um crime de corrupção na maioria dos países. 

 
O Grupo proíbe qualquer forma de extorsão, seja qual for o país e a atividade em questão. 

 

 
COMO RESISTIR À EXTORSÃO? 

 

Resistir à Extorsão e Solicitação em Transações Internacionais (Resisting Extortion and 

Solicitation in International Transactions - RESIST) é uma ferramenta gratuita que oferece várias 

recomendações operacionais, com base em cenários práticos, sobre a resistência à extorsão. 

 
O projeto foi desenvolvido em conjunto pela Câmara de Comércio Internacional (ICC), a Transparência 

Internacional, o Pacto Global das Nações Unidas e a Iniciativa Parceria Contra a Corrupção do Fórum 

Econômico Mundial e pode ser baixado em: 
 

 
https://iccwbo.org/publication/resisting-extortion-and-solicitation-in-international- 

transactions-resist/ 

https://iccwbo.org/publication/resisting-extortion-and-solicitation-in-international-transactions-resist/
https://iccwbo.org/publication/resisting-extortion-and-solicitation-in-international-transactions-resist/
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6. PAGAMENTOS DE FACILITAÇÃO 
 
Pagamentos de facilitação são pequenas quantias pagas a um funcionário público para agilizar a execução de 

uma ação administrativa de rotina a que o pagador tem direito. Ao contrário dos subornos, estes pagamentos 

não visam obter uma vantagem injusta. Eles se destinam a incentivar os funcionários públicos a desempenhar 

suas funções, por exemplo, a emissão de uma autorização ou permissão. 

 
Pagamentos de facilitação são ilegais na maioria dos países. 

 
O Grupo proíbe quaisquer pagamentos de facilitação, seja qual for o país e a atividade em questão. 
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7. CONSERVAÇÃO DE LIVROS E REGISTROS 

FRAUDULENTOS 
 
Não será tolerada qualquer forma de manipulação ou falsificação de registros contábeis, que ocultam 

qualquer forma de corrupção ou tráfico de influência, seja qual for o país e a atividade em questão. 

 
Os padrões contábeis do Grupo estão descritos no TransFORM e devem ser rigorosamente 
seguidos. 

 

TransFORM é o manual de gestão financeira e operacional do Grupo. 
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B. 

ORIENTAÇÃO PRÁTICA 

PARA EVITAR 

CONDUTA 

ARRISCADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta seção apresenta os princípios e procedimentos básicos que devem ser seguidos 

por todos os funcionários do Grupo para garantir o cumprimento desta Política e 

proteger o Grupo contra quaisquer riscos de responsabilidade relacionados à 

corrupção. Ela passa por diferentes práticas e situações que podem ser 

caracterizadas como instâncias de corrupção. Lembre-se que esta Política 

não abrange todas as circunstâncias de negócios que podem ser encontradas no 

dia-a-dia, mas deve lhe fornecer informações suficientes para lidar com muitos dos 

problemas que você provavelmente enfrentará. Lembre-se que você não está 

sozinho e deve utilizar o suporte que está disponível para você a partir de seu 

supervisor, gerente e/ou seu Diretor Jurídico e/ou Diretor de Ética e 

Conformidade para quaisquer dúvidas ou assistência nesta área. 
 

Estes requisitos são aplicados a todos os funcionários da empresa Capgemini em 

qualquer nível do Grupo. Espera-se também que terceiros que trabalham para uma 

empresa do Grupo (consultores, subcontratados, fornecedores, entre outros) 

cumpram estes princípios e procedimentos básicos. 
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1. CONVITES, REFEIÇÕES, PRESENTES, VIAGENS 

E ALOJAMENTO 
 

Princípios Básicos 
 

O pagamento ou reembolso de despesas, como as incorridas para entretenimento, refeições, presentes, 

viagens e hospedagem para indivíduos, incluindo funcionários públicos, deve atender a todos os seguintes 

princípios básicos: 
 

1. Deve cumprir as leis aplicáveis, as Políticas do Grupo e as regras internas conhecidas do funcionário 

destinatário; 
 

2. Deve ocorrer em conexão com uma finalidade comercial legítima; 
 

3. Não deve ser feito para ganhar vantagem indevida, nem influenciar uma ação indevida; 
 

4. Deve: 
 

i. ter um valor devido; 
 

ii. ser apropriado, considerando o cargo do destinatário, as circunstâncias e a ocasião para a qual ele é 

feito; 
 

iii. não criar um senso de obrigação ou uma aparência de inconveniência; 
 

iv. ser indevidamente compreensível pelo destinatário ou por outros como um suborno; e 
 

v. não ser fornecido com frequência ao mesmo destinatário; 
 

5. Ser destinado a funcionários públicos, o entretenimento (ver 1.1), o presente (ver 1.3) ou a viagem e 

hospedagem (ver 1.4) devem ser aprovados antecipadamente pelo Diretor Jurídico e/ou Diretor de Ética 

e Conformidade, a menos que seja permitido explicitamente nos termos das diretrizes anticorrupção locais; 
 

6. Deve ser registrado de forma justa e precisa nos livros e registros da empresa do Grupo. 
 
 
Qualquer divergência relacionada a um princípio básico exige uma prévia aprovação por escrito do Diretor 

Jurídico e/ou Diretor de Ética e Conformidade. 
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O QUE SIGNIFICA “DEVIDO”? 

 

O que é devido e/ou apropriado nem sempre cabe em toda situação. Isto deve ser avaliado caso a caso, 

levando em conta o contexto específico. 

 
O QUE SIGNIFICA “VALOR NOMINAL” PARA UM PRESENTE? 

 

▪ Presentes de valor nominal incluem pequenas lembranças e itens promocionais, com os nomes ou 

marcas registradas do Grupo, como canecas, canetas ou calendários; 
 

▪ Presentes habituais ou sazonais de valor modesto, como flores, livros ou cestas de frutas. 

 
E SE O BENEFICIÁRIO TIVER PODER DE DECISÃO SOBRE UMA DECISÃO 

PENDENTE? 
 

Observe que, caso o destinatário tenha poder de decisão direto ou indireto sobre uma decisão pendente ou 

antecipada que possa afetar os interesses do Grupo, deve-se ter precaução dobrada. 

 
Decisões pendentes ou antecipadas que afetam os interesses do Grupo incluem: 

 
▪ Convites para apresentação de propostas; 

 

▪ Mudanças na legislação ou nos regulamentos, concessão de uma subsidiária do governo; ou 
 

▪ Prêmios comerciais de contrato ou extensão. 

 
Em caso de dúvida, você pode considerar documentar sua oferta de entretenimento, refeições, presentes ou 

viagens e hospedagem por escrito. Tal convite pode incluir um reconhecimento de que, conforme o melhor 

conhecimento da entidade do Grupo, a oferta está em conformidade com as leis aplicáveis; que a oferta 

depende ainda do cumprimento das políticas do empregador do destinatário; e que é responsabilidade do 

funcionário destinatário sua verificação. 

 
Antes de aceitar ou oferecer um presente ou convite, pergunte-se: 

 
▪ Ele é de valor nominal? É devido? 

 

▪ Cumpre as regras do Grupo? A legislação local estabelece outros limites? 
 

▪ Qual é a intenção por trás deste presente ou convite?  

 

▪ O destinatário tem poder de decisão sobre uma decisão que afetaria os interesses do Grupo? 
 

▪ Você poderia discutir isto abertamente com seus colegas sem criar uma aparência de impropriedade? 
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       Entretenimento 
 

 

Convites para eventos de entretenimento ou de Marketing (como peças de teatro, concertos, jogos 

esportivos, conferências, visitas a museus, seminários ou eventos da Capgemini) são oportunidades legítimas 

para criar intimidade com clientes ou fornecedores. Entretanto, eles também podem trazer o risco de criar uma 

aparência de impropriedade. 

 
Por esse motivo, convites para entretenimento são permitidos, caso TODAS as condições a seguir sejam 
atendidas: 

 
▪ Os princípios básicos (cf. B 1) sejam atendidos; 

 

▪ As seguintes condições adicionais sejam atendidas: 
 

• Um funcionário da empresa do Grupo está presente no evento; 
 

• O serviço de bufê fornecido é devido e apropriado às circunstâncias; 
 

• O entretenimento é legal e socialmente aceitável; e 
 

• Os benefícios adicionais são de valor nominal (por exemplo, uma memória USB). 

 
Qualquer divergência de uma condição adicional deve ser pré-aprovada por escrito pelo seu gerente da BU, 

que deve pôr em cópia seu Diretor Jurídico e/ou Diretor de Ética e Conformidade. 
 

 
Cenário Prático 

 
Você é responsável por um projeto que exige o uso de fornecedores. No momento do convite para 

apresentação de propostas, um dos potenciais fornecedores convida-o para um jogo de tênis no 

Aberto da França, Roland Garros. Qual é o melhor comportamento a adotar em tal situação? 
 

Você deve recusar este convite. Você pode acabar em uma situação de conflito de interesses que pode ser 

considerada corrupção, caso o fornecedor espere compensação indevida em troca, como informações técnicas 

confidenciais.  

 

Como lembrete, no contexto de um convite para apresentação de propostas, todos os fornecedores devem ter 

acesso às mesmas informações. 

 
Você também deve notificar o gerente da BU por escrito sobre esta proposta e discutir com sua gerência 

para determinar o curso de ação apropriado com relação a esse fornecedor. 
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Fazer negócios durante uma refeição é uma prática comum no mundo dos negócios. Uma refeição pode ser 

oferecida a terceiros sem prévia aprovação, caso TODAS as seguintes condições sejam atendidas: 

▪ Os princípios básicos (cf. B 1) sejam atendidos; 
 

▪ As seguintes condições adicionais sejam atendidas: 
 

• A refeição é diretamente relacionada aos negócios (por exemplo, ocorre durante uma reunião ou o 
objetivo da refeição é ter discussões de negócios); e 

 

• O valor é o de uma refeição de trabalho padrão, de acordo com as normas locais ou outras 

aplicáveis, ou conforme apropriado, considerando o cargo do destinatário, as circunstâncias e a 

ocasião. A Política de Viagens e Despesas do Grupo deve ser utilizada como referência. 

 
Qualquer divergência de uma condição adicional deve ser previamente aprovada por escrito pelo seu 

gerente de BU, que deve pôr em cópia seu Diretor Jurídico e/ou Diretor de Ética e Conformidade. 

 
 

       Presentes 
 

 

Dar pequenos presentes pessoais é, muitas vezes, parte do costume ou da cultura local. Um funcionário da 

empresa Capgemini não tem permissão para solicitar ou exigir um presente. Um presente não-monetário 

fornecido a (ou recebido de) um terceiro (por exemplo, um cliente ou um prestador de serviços) ou um 

funcionário público é permitido, caso TODAS as seguintes condições sejam atendidas: 

▪ Os princípios básicos (cf. B 1) sejam atendidos; 
 

▪ As seguintes condições adicionais sejam atendidas: 
 

• Ele é de valor nominal (isto pode ser especificado nos termos de diretrizes locais anticorrupção); 
 

• É raramente fornecido ao mesmo destinatário (ou seja, não mais do que uma vez dentro de um 

período de seis meses). Não é aconselhável oferecer presentes (mesmo de valor nominal) a 

funcionários públicos mais de uma vez dentro de um período de seis meses. Em certos países, como 

na Alemanha, são proibidos presentes a funcionários públicos, mesmo de valor nominal, qualquer 

que seja a frequência; 
 

• Ele é fornecido apenas para o contato comercial e não para os membros da família ou amigos do 

indivíduo; e 
 

• Nunca é fornecido em dinheiro ou equivalente em dinheiro (por exemplo, vales-presente ou 
vales pré-pagos). 

 
Qualquer divergência de uma condição adicional deve ser previamente aprovada por escrito pelo seu gerente 

de BU, que deve pôr em cópia seu Diretor Jurídico e/ou Diretor de Ética e Conformidade. 
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Cenário Prático 

Um fornecedor oferece a você um relógio com o logotipo de sua empresa. Você pode aceitá-lo? 
 

Se for um relógio de publicidade de valor modesto, pode ser aceito. Entretanto, se for de valor significativo, 

você deve recusar o presente e notificar seu supervisor. 

 
 
 

       Viagens e Hospedagem 
 

 

Em determinadas circunstâncias, pode ser necessário pagar as despesas de viagem e acomodação de terceiros, 

por exemplo, para visitar as instalações da empresa do Grupo ou participar de um evento da Capgemini. Todos 

esses convites devem obedecer às seguintes condições: 

▪ Os princípios básicos (cf. B 1) sejam atendidos; 
 

▪ As seguintes condições adicionais sejam atendidas: 
 

• Não inclui ou cobre o custo de qualquer viagem adicional; 
 

• A distância da viagem e a duração da estadia são devidas e apropriadas, bem como justificadas por 

razões comerciais legítimas; 
 

• Cumpre a Política de Viagens e Despesas do Grupo; 
 

• Os pagamentos para cobrir as despesas de viagem e hospedagem em nome de funcionários 

públicos devem ser feitos diretamente aos fornecedores (como companhias aéreas, hotéis) ou à 

agência do funcionário público em questão. Caso o pagamento direto aos vendedores ou à agência 

do funcionário público em questão não seja possível, como para particulares, o reembolso de 

despesas deve estar sujeito a fornecimento de documentação de apoio e prova legítima e suficiente 

para as despesas; 
 

• É fornecido apenas para o contato comercial e não para os membros da família ou amigos do 

indivíduo; e 
 

• As despesas não excedem o que um funcionário da empresa do Grupo de status equivalente teria 
gasto para viajar para o mesmo destino. 

 
Qualquer divergência de uma condição adicional deve ser previamente aprovada por escrito pelo seu gerente 

de BU, que deve pôr em cópia seu Diretor Jurídico e/ou Diretor de Ética e Conformidade. 
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2. PATROCÍNIO, CONTRIBUIÇÕES 

POLÍTICAS E DOAÇÕES FILANTRÓPICAS 
 
 

       Patrocínio 
 

 

O patrocínio da empresa do grupo de esportes, cultura, social, educação ou negócios, seja ele ocasional ou 

recorrente, faz parte da comunicação e da comercialização da Capgemini com clientes e outras partes 

interessadas. O patrocínio é diferente das doações filantrópicas, pois tem como objetivo promover e fortalecer 

as marcas do Grupo exibidas durante o evento. O patrocínio também é diferente dos eventos de relações 

públicas, que seguem as regras relacionadas a entretenimento, refeições, presentes ou viagem e hospedagem 

(vide B 1). Para garantir que o patrocínio atenda ao propósito comercial pretendido de promover e fortalecer as 

marcas do Grupo e não criar uma aparência de impropriedade, ele deve ser pré-aprovado por escrito 

( i )  pelo Gerente da SBU, para um patrocínio que não exceda €15.000 (quinze mil euros) ou seu equivalente 

em moeda local, anualmente, ou ( i i )  pelo Departamento de Marketing e Comunicação Corporativa do Grupo, 

para um patrocínio que exceda esse valor. Um patrocínio normalmente será aprovado, caso TODAS as seguintes 

condições sejam atendidas: 

▪ Está em conformidade com as leis aplicáveis; 
 

▪ Está em conformidade com as políticas do Grupo; 
 

▪ Está alinhado com a estratégia do Grupo, os “Sete Valores” do Grupo e o nosso Código de Ética 
Empresarial; 

 

▪ Tem uma relação devida com o valor do benefício obtido; 
 

▪ Não é feito para ganhar uma vantagem indevida; 
 

▪ Não é pago em dinheiro vivo; e 
 

▪ É registrado de forma justa e precisa nos livros e registros da empresa do Grupo. 

 
No final de cada ano, o Departamento de Marketing e Comunicação local de cada empresa do Grupo deve reportar 

qualquer patrocínio e resultados alcançados, tanto para o Departamento de Marketing e Comunicação 

Corporativo q u a n t o  para o Secretário Geral do Grupo, de modo a poder consolidar todos os nossos 

patrocínios no nível de Grupo. 

 
Cenário Prático 

 
A empresa do Grupo na qual você trabalha patrocina um evento internacional. Você pode convidar 

um cliente para este evento e oferecer-lhe transporte e/ou acomodação? 

 
A atividade de patrocínio e seu financiamento devem ser autorizados de acordo com as regras acima 

relacionadas ao patrocínio (ver 2.1). Aproveitar esta atividade para convidar certas pessoas e promover a 

imagem da empresa é possível; todavia, estes convites devem: 

▪ Respeitar as regras relativas a viagens e acomodação (ver 1.4); e 

▪ Serem autorizados pela pessoa que validou a operação de patrocínio (gerente nacional ou Departamento 

de Marketing e Comunicação do Grupo, conforme apropriado). 
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       Contribuições Políticas 
 

 

Mesmo que o Grupo esteja envolvido nas comunidades em que vive e opera, é a política do Grupo não fazer, 

direta ou indiretamente através de terceiros, qualquer contribuição em dinheiro ou em espécie para qualquer 

organização política. 
 

 
Cenário Prático 

 
Um candidato político pede que você financie sua campanha legislativa. Você tem o direito de fazer 
tal doação? 

 

Sim, mas somente se a contribuição for feita a título pessoal, não estiver associada ao nome do Grupo e não 

beneficiar a empresa na qual você trabalha. 

 
 
 

       Doações Filantrópicas 
 

 

Em determinadas circunstâncias, o Grupo deseja ter um impacto positivo nas comunidades em que opera e 

onde os funcionários da empresa do Grupo vivem. Como grande participante global, ele trabalha com 

organizações nacionais e internacionais em projetos comunitários. 

 
Entretanto, para evitar que uma doação seja utilizada para camuflar um suborno, o diretor financeiro da SBU 

deve ser responsável pela doação filantrópica e garantir que: 

▪ Os objetivos da organização de caridade são compatíveis com os "Sete Valores" do Grupo, nosso Código 

de Ética nos Negócios e nossa política de responsabilidade social corporativa; 
 

▪ A organização é uma legítima organização filantrópica; 
 

▪ Um pedido de doação é feito por escrito pelo destinatário, descrevendo o objetivo filantrópico da doação 

(educação, diversidade ou projetos humanitários) e detalhes suficientes sobre o destinatário; 
 

▪ O beneficiário é rastreado para determinar que não possui conexão com um indivíduo que está em 

posição de agir ou tomar uma decisão em favor do Grupo, e não há, de outra forma, a intenção de 

influenciar indevidamente uma decisão ou garantir uma vantagem indevida; 
 

▪ O beneficiário garantiu por escrito que a doação não beneficiará, direta ou indiretamente, qualquer 

indivíduo que tenha poder de decisão sobre um assunto pendente ou antecipado que possa afetar os 

interesses do Grupo; 
 

▪ Os pagamentos nunca são feitos em dinheiro vivo ou na conta particular de um indivíduo; 
 

▪ O destinatário emitiu um recibo da doação, especificando o valor recebido; 
 

▪ A doação é registrada de forma justa e precisa na empresa e nos livros e registros do 

Grupo; e 
 

▪ Toda a documentação é mantida com vistas a possíveis auditorias futuras. 

 
O Diretor Jurídico ou Diretor de Ética e Conformidade deve ser consultado pelo Diretor Financeiro da 

SBU e suas orientações devem ser seguidas. 
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Antes de fazer uma doação superior a €15,000 (quinze mil euros) ou seu equivalente em moeda local, 

anualmente, o Diretor Financeiro da SBU deve obter a aprovação do Secretário Geral do Grupo. 

 
No final de cada ano, o Diretor Financeiro da SBU deve reportar quaisquer doações filantrópicas ao 

Secretário Geral do Grupo para consolidação. 
 
 

Cenário Prático 
 

Você é solicitado em seu local de trabalho a doar para uma instituição filantrópica. Como reagir? 
 

Você é livre para doar para uma instituição filantrópica em seu próprio nome. Entretanto, se você for 

solicitado a fazer uma doação em nome da empresa do Grupo em que trabalha, entre em contato com o 

Diretor Financeiro, Diretor Jurídico ou Diretor de Ética e Conformidade. 

 
 

 

3. CONFLITOS DE INTERESSE 
 
Um conflito de interesses surge quando nossos interesses pessoais — sejam eles financeiros ou de outros 

interesses, de nossos próprios interesses ou aqueles de nossos parentes — realmente influenciam, 

potencialmente influenciam ou podem ser percebidos como influenciadores do exercício objetivo de nossos 

deveres e responsabilidades profissionais. 
 

Certas situações podem apresentar conflitos de interesse reais, potenciais ou percebidos: 
 

▪ Quando um relacionamento com um parceiro de negócios pode influenciar ou dar a impressão de 

influenciar nossa lealdade às empresas do Grupo ou nossa capacidade de tomar decisões profissionais 

conforme o interesse do Grupo; 
 

▪ Quando o uso da propriedade de uma empresa do Grupo ou as informações obtidas no decorrer de 

nossa atividade profissional podem trazer para nós, ou a um parente, uma vantagem. 

 
Os funcionários devem divulgar de forma imediata ao seu respectivo gerente qualquer situação de 

conflito de interesse real, potencial ou percebido. 

 
Os funcionários devem tomar decisões no interesse do Grupo, independentemente de seus interesses pessoais. O 

Diretor Jurídico ou Diretor de Ética e Conformidade deve ser consultado quanto a quaisquer questões 
relacionadas a conflitos de interesses. 

 
Para identificar se uma situação pode criar um conflito de interesses, faça as seguintes perguntas: 

 

▪ Como esta situação pode parecer para alguém de fora da Capgemini?  

▪ Você ficaria desconfortável se um de seus funcionários soubesse? 

▪ O que você faria se soubesse que alguém de sua equipe estava nesta situação? 
 

▪ Você ou algum de seus parentes ganharia benefício em virtude de seu relacionamento com o terceiro? 
 

▪ A situação pode afetar qualquer decisão que você toma na Capgemini? 
 

▪ Você possui um sentimento de obrigação devido ao relacionamento que tem com o terceiro? 
 

▪ O relacionamento que você tem com o terceiro parece comprometer sua capacidade de tomar uma decisão 

conforme o interesse da Capgemini? 
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Se a resposta a qualquer uma das situações acima for “Sim” ou “Talvez”, você está envolvido em um conflito 
de interesses real, potencial ou percebido. Você deve informar seu gerente, Diretor Jurídico ou Diretor de 
Ética e Conformidade. 

 
Não há nada de errado em ser confrontado com um conflito de interesses — cada um de nós possui uma vida 

social. O que importa é estar ciente da existência de conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e de 

divulgar apropriadamente qualquer conflito (e, caso você seja um gerente, eliminá-lo de acordo com nossas 

políticas e diretrizes). 
 

 
Cenário Prático 

 

 
As responsabilidades de um parente exigem que este faça negócios com a Capgemini na mesma 
área de trabalho em que você tem influência sobre as decisões de negócios, por exemplo: 

 

• Um parente trabalha para um fornecedor da Capgemini que enviou recentemente uma 
proposta à Capgemini e seu gerente deseja que você se junte à equipe de revisão para 
avaliar todas as ofertas, incluindo aquela enviada pelo seu parente. 

 

• Um parente trabalha para um cliente da Capgemini e seu gerente deseja que você 
participe da equipe de licitações de modo a convencer o cliente a fazer negócios 
conosco. 

 

Você deve relatar estas situações a seu gerente assim que tomar conhecimento delas. Ele tomará as medidas 

para determinar se é necessária uma ação adicional. Se precisar de esclarecimentos, entre em contato com o 

seu Diretor Jurídico e/ou Diretor de Ética e Conformidade. 

 
 
 
 
 
 

4. LOBBYING (OU GRUPO DE INFLUÊNCIA) 
 
O lobbying (ou grupo de influência) pode ser definido como uma atividade destinada a influenciar uma decisão 

pública e, em particular, o conteúdo de uma lei ou de um ato regulamentar. 

 
Em alguns países, como a França, a representação de interesses é definida por lei com critérios específicos, deve 

ser declarada e está sujeita a regras éticas rigorosas, em particular: 

▪ a obrigação de não propor ou fornecer a seus contatos presentes, contribuições ou vantagens de valor 

significativo; 
 

▪ a obrigação de se abster de organizar eventos ou reuniões, nos quais os métodos de falar pelos 

representantes das autoridades públicas estejam vinculados ao pagamento de remuneração. 

 
Qualquer atividade de lobbying realizada em nome do Grupo deve ser transparente, de acordo com a legislação 

aplicável e aprovada pelo Secretário Geral do Grupo. 
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5. DILIGÊNCIA PRÉVIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS 
 
Os funcionários de empresa do Grupo encarregados de contratar fornecedores (como consultores, 

subcontratados e outros fornecedores de bens e serviços) devem garantir que o candidato tenha as qualificações 

necessárias e uma sólida reputação de integridade nos negócios.  

 

Nossos procedimentos devem ser proporcionais aos riscos enfrentados pelas empresas do Grupo.  

 

Esta Política reconhece que a ameaça de corrupção varia entre jurisdições, setores de negócios, fornecedores e 

a escala e complexidade das transações, bem como que o nível de diligência prévia (“due diligence”) conduzida 

pode, legitimamente, levar em conta estes fatores. 

 
Consulte os procedimentos Locais existentes estabelecidos pelo Departamento de Compras (Procurement), Diretor 
Jurídico e/ou Diretor de Ética e Conformidade no que tange a avaliação de diligência prévia de terceiros. 

 

 

6. EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS, 

CONSÓRCIOS E FUSÕES E AQUISIÇÕES 
 
Empreendimentos conjuntos, consórcios e fusões e aquisições são transações estratégicas que representam 

importantes riscos de responsabilidade em termos de corrupção. As empresas do Grupo podem ser 

responsabilizadas por práticas de corrupção cometidas por parceiros de empreendimentos conjuntos ou de 

consórcio, bem como por empresas que o Grupo tenha adquirido. 

 
É importante aplicar a diligência prévia adequada anticorrupção a parceiros e empresas-alvo antes de entrar 

em um empreendimento conjunto, consórcio, fusão ou aquisição (ou, se as circunstâncias assim o exigirem, 

imediatamente depois). 

 
Consulte os procedimentos estabelecidos pelo Departamento Jurídico local. 

 

 

7. RELATANDO VIOLAÇÕES E PREOCUPAÇÕES 
 

 

       Defendendo a integridade 
 

 

O Grupo conta com todos os executivos, gerentes e funcionários para promover a cultura de integridade do 

Grupo. As pessoas mais expostas ao risco de corrupção devem discutir com os executivos, gerentes, colegas e 

os responsáveis nos  Departamentos  Jurídico, de RH e de Ética e Conformidade sobre como avaliar e 

antecipar riscos e, em geral, aumentar a conscientização. 

 
Como representantes das empresas d o  G r u p o  e dos valores sobre os quais o Grupo é construído, 

os funcionários devem explicar aos clientes e terceiros que a integridade é a base sobre a qual a 

Capgemini constrói sua excelência no fornecimento de soluções inovadoras e serviços de alta 

qualidade.  

 

Todos devem saber que as violações desta Política são sancionáveis. 
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      SpeakUp - Linha de Apoio a Denúncias 
 

 

Qualquer funcionário que, de boa-fé, estiver pessoalmente ciente de qualquer forma de corrupção ou evento de 

tráfico de influência, pode denunciá-la por meio da linha de apoio a denúncias através da ferramenta  

“SpeakUp”. 

 
O SpeakUp é um sistema t e r c e i r i z ado  e  confidencial com base na internet e a t r a vé s  do telefone, 

operado por um provedor de serviços independente e fornecido pela Capgemini a seus funcionários, 

fornecedores, clientes e parceiros de negócios, assim como seus afiliados. 

 
O objetivo do SpeakUp é relatar preocupações ou pedir conselhos e orientações sobre contabilidade, auditoria, 

práticas de corrupção, concorrência desleal e outras formas de má conduta que não estejam em 

conformidade com nossos 7 Valores ou com nosso Código de Ética Empresarial.  

 

É importante distinguir o SpeakUp de uma linha de apoio a queixas; o SpeakUp não é uma plataforma para 

levantar questões relacionadas a temas de recursos humanos. 

 
Em alguns países, a linha de apoio do SpeakUp só pode ser utilizada para denunciar suspeitas de violação de 

um número mais limitado de assuntos. Para saber o escopo exato dos assuntos que podem ser relatados em 

seu país, consulte a Política do SpeakUp ou entre em contato com o seu Diretor Jurídico e/ou Diretor de 

Ética e Conformidade. 

 
O uso da linha de apoio do SpeakUp é inteiramente voluntário. Como lembrete, a rota normal para relatar uma 

possível violação é fazer isto diretamente ao seu gerente ou a um representante dos Departamentos 

de RH, Ética e Conformidade ou Jurídico. 

 
Se você achar que não consegue seguir a rota normal para relatar uma possível violação, use a linha de 

suporte do SpeakUp para relatar sua preocupação. 

 

Ligação gratuita para 0800-591-6034 ou acesse o site: www.capgemini.com/speakup. 

 
O Grupo proíbe toda retaliação contra um funcionário que relate de boa-fé uma violação das regras ou leis, 

mesmo se a acusação subsequentemente provar-se infundada.  

 

Agir de boa-fé significa agir sem má intenção ou desonestidade. Nenhuma transmissão voluntária de informações 

falsas será tolerada. 

http://www.capgemini.com/speakup
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8. RECOMENDAÇÕES GERAIS 
 
A seguir, algumas recomendações gerais para manter a conformidade com esta Política. Elas não são exaustivas. 

 
 

       O QUE NÃO FAZER 
 

 

NÃO ofereça um presente ou um convite a um funcionário público para induzi-lo a acelerar a execução de uma tarefa 

administrativa, como processar um arquivo ou emitir uma autorização; 

 
NÃO ofereça um presente ou um convite a um funcionário público para induzi-lo a usar sua influência de modo a 

obter uma decisão de um terceiro que seja favorável a você (tráfico de influência); 

 
NÃO forneça ou ofereça para fazer um presente ou um convite a um vendedor de modo a induzir a renovação de 
um contrato; 

 
NÃO aceite qualquer coisa de valor em troca do desempenho indevido de seus deveres, como fornecer informações 

confidenciais a um fornecedor no âmbito de uma licitação competitiva; 

 
NÃO ofereça um bônus a um colega para induzi-lo a fornecer-lhe uma vantagem injusta, como contratar um de seus 

parentes ou criar um relacionamento comercial com uma empresa dirigida por um de seus parentes; 

 
NÃO conclua ou prometa firmar um contrato em troca de uma posição honorária em uma organização;  

NÃO ofereça a contratação um parente de um superior para obter vantagens indevidas; 

NÃO estabeleça um fundo não-registrado para qualquer propósito ou faça ou contribua com uma entrada falsa nos 
livros das empresas do Grupo; 

 
NÃO ignore violações ou possíveis violações desta Política Anticorrupção ou de quaisquer leis ou regulamentos 

anticorrupção aplicáveis; 

 
NÃO induza alguém a violar esta Política Anticorrupção ou quaisquer leis e regulamentos anticorrupção aplicáveis, 

inclusive ignorando violações desta. 

 
 

       O QUE FAZER 
 

 

Siga estritamente esta Política durante suas atividades;  

Garanta a razoabilidade dos presentes e convites que você oferece ou aceita; 

Garanta que os pagamentos sejam eles em dinheiro, cheque ou, de outra forma, cumpram com as Regras do 

Blue Book e os demais  procedimentos financeiros estabelecidos; 

 
Registre de forma precisa, correta e imediata informações para todos os pagamentos que o Grupo faz ou recebe 

com os devidos detalhes, especificando, em particular, o valor, o destinatário, a finalidade e as aprovações; 

 
Relate quaisquer entradas falsas ou enganosas, pagamentos não registrados ou ofertas de pagamento em troca de 

atividade imprópria imediatamente ao seu gerente ou ao seu Diretor Jurídico ou Diretor de Ética e Conformidade; 

 
Respeite a Política de Terceiros e esteja particularmente atento na escolha dos parceiros, especialmente quando o 

terceiro: 
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▪ Solicita contribuição para atividades políticas ou filantrópicas; 
 

▪ Foi recomendado por um funcionário público; 
 

▪ Está “politicamente exposto”, isto é, está em contato ou possui laços familiares, amistosos ou 

comerciais com um funcionário público; 
 

▪ Realiza operações comerciais em nome de uma das empresas do Grupo em um País conhecido por 

corrupção pública endêmica; 
 

▪ Solicita que mantenha seu envolvimento com as empresas do Grupo, ou os termos deste documento, em 
sigilo. 

 
Lembre-se de que você não está sozinho e pode sempre contatar seu supervisor e seu Diretor Jurídico 

e/ou Diretor de Ética e Conformidade para quaisquer dúvidas ou assistência nesta área. 
 

 

 

  
 



 

 

 
 
 
 

Sobre a Capgemini 
 
 

Líder mundial em consultoria, serviços de tecnologia e transformação digital, a Capgemini 

está na vanguarda da inovação para atender a toda a gama de oportunidades dos clientes no 
mundo em evolução da nuvem, digital e das plataformas. Com base em seu forte legado de 

50 anos e profunda especialização no setor, a Capgemini permite que as organizações 

realizem suas ambições de negócios por meio de uma série de serviços, desde a estratégia 

até as operações. A Capgemini é impulsionada pela convicção de que o valor comercial da 

tecnologia vem das pessoas e através delas. Ela é uma empresa multicultural com 200.000 

membros de equipe em mais de 40 países. Em 2017, o Grupo alcançou uma receita de €12,8 

bilhões. 

 
Saiba mais sobre nós em www.capgemini.com 
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