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Adesão da ACATS ao Pacto
Empresarial pela Integridade e Contra a
corrupção do Instituto Ethos
Neste mês, a ACATS foi aceita como signatária do Pacto Empresarial
pela Integridade e Contra a Corrupção do Instituto Ethos, sendo agora
reconhecida como uma organização comprometida com o combate à
corrupção e com a implementação e melhoria contínua de práticas de
integridade, ética e transparência.
O Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção é um
projeto que visa unir organizações do setor privado para a promoção
um mercado mais íntegro e ético. Uma série de entidades
participaram ativamente de sua criação, entre elas o Instituto Ethos, o
Fórum Econômico Mundial, o PNUD e o Escritório das Nações
Unidas contra Drogas e Crime (UNODC).
Ao ser aceita como signatária do Pacto, a ACATS assume o
compromisso de divulgar a legislação brasileira anticorrupção, vedar
qualquer forma de suborno, trabalhar pela legalidade e transparência
e pela colaboração em investigações, quando necessário.
Além disso, a ACATS terá que preencher anualmente a chamada
“Plataforma de Monitoramento”, instrumento que visa avaliar e
realizar diagnóstico sobre as práticas de promoção de integridade,
oferecendo subsídios para o planejamento das signatárias na adoção
de práticas de integridade.
Caso deseje conhecer mais sobre o Pacto, sua íntegra, para
acompanhar CLIQUE AQUI.
Lembramos que o Canal de Confiança pode ser acessado, clicando
aqui e ser utilizado para reportes de desvio, envio de sugestões ou
questionamentos sobre a adequação de condutas.

As informações contidas neste e-mail e documentos anexos destinam-se exclusivamente aos
seus destinatários, estando sob a proteção da confidencialidade assegurada pelo artigo 5º,
XII, da Constituição Federal do Brasil de 1988, sendo vedada eventual utilização para fins
diversos da sua finalidade precípua. Caso V.Sas. recebam e-mails ou documentos por
engano, favor notificar esta Associação, não se utilizando das informações aqui contidas, sob

as penas da lei, bem como de infração às rotinas de compliance da organização. Saiba mais
acessando o nosso Canal de Confiança e/ou Fale Conosco.
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