Manual de prevenção contra suborno e corrupção no Instituto Melhores Dias.
O que é “suborno”?
• O suborno é qualquer tentativa de fornecer, oferecer ou conceder por meios corruptos
qualquer coisa de valor a alguém para influenciar o ato ou a decisão da pessoa para fins de
obtenção, manutenção ou determinação de negócio com ou para alguém.
• Simplificando, suborno é a tentativa de se conseguir um negócio ou obter uma vantagem
competitiva, ou outro benefício que de outro modo não seria concedido espontaneamente,
por meio do fornecimento de alguma coisa de valor para alguém para influenciar sua decisão
ou seu ato.
• Não toleramos nenhum tipo de suborno!
Leis contra essa prática
O Brasil tem leis anticorrupção e antissuborno e procura fortalecê-las. Essas leis chegaram para
ficar, estão se fortalecendo e foram elaboradas para a sua proteção e a proteção de todos.
O que é proibido?
• Essas leis proíbem o oferecimento de qualquer coisa de valor para um funcionário público
para fins de obtenção de vantagem indevida que não teria sido concedida de graça.
• Pagamentos não frequentes de valores baixos para acelerar ações não discricionárias
(conhecidos como pagamentos de facilitação) são legais segundo algumas leis, mas são
proibidos por outras leis e por nossa organização.
• Embora essas leis refiram-se a “funcionários públicos”, o Instituto Melhores Dias proíbe a
corrupção de qualquer tipo, seja o suborno oferecido a um funcionário público ou a qualquer
pessoa.
Como controlar o risco de suborno
• Políticas, procedimentos e controles de prevenção e detecção de conduta criminosa;
• Eficácia na fiscalização da conformidade e da ética;
• Não delegar autoridade a pessoas antiéticas;
• Treinar colaboradores sobre conformidade e ética;
• Rotina de monitoramento e auditoria sobre conformidade e ética na instituição;
• Repressão e disciplina de violações consistentes;
• Respostas adequadas a incidentes, inclusive com a aplicação de medidas de prevenção de
condutas inadequadas futuras.

Livros e registros contábeis
Esse é um controle chave para detectar e prevenir o suborno;
• Manter livros e registros contábeis exatos, atualizados e detalhados;
• Todas as transações financeiras e comerciais devem ser documentadas com exatidão para
refletir a necessidade comercial e a idoneidade da organização;
• Manter registros exatos de todos os fundos desembolsados pela organização;
• Não é permitida a falsificação de informações, a categorização incorreta das transações nem
a manutenção de fundos não registrados de modo algum.
Denúncias de corrupção ou suborno
• Qualquer caso de corrupção ou suborno deve ser denunciado ao Conselho Administrativo,
Diretoria ou Presidência do Instituto Melhores Dias;
• Todas as denúncias devem ser amplamente investigadas;
• É importante divulgar o quanto antes para prevenir o risco de futuras atividades de
corrupção ou suborno.

