
 

 

 

 

 

POLÍTICA CORPORATIVA 

Conflito de Interesses 

Código: POL - 003 

Emissão: 12/06/2018 

Versão: 00 

IT’s Relacionadas  Página 1 de 6 

 

1. OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes de integridade e orientações para a identificação, declaração, gerenciamento e 

tratamento de potenciais ou efetivos conflitos de interesses verificados no exercício das atividades 

administrativas, operacionais, institucionais e de gestão das entidades que compõem o Sistema FINDES. 

As disposições contidas nesta política devem ser interpretadas em conjunto as diretrizes, valores e princípios 

gerais de conduta estabelecidos pelo Código de Ética e Conduta e previstos nos estatutos, regimentos e 

regulamentos das entidades que compõem pelo o Sistema FINDES. 

 

2. REFERÊNCIAS 

 Estatuto Social da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; 

 Código de Ética e Conduta do Sistema FINDES; 

 Regulamento do Serviço Social da Indústria – SESI; 

 Regimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; 

 Estatuto Social do CINDES; 

 Estatuto Social do IEL; 

 Estatuto Social do IDEIES; 

 Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 – Lei de Conflito de Interesses; 

 Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 – Lei Anticorrupção. 

 

3. ABRANGÊNCIA 

Esta política possui caráter corporativo e se aplica a todas as entidades que integram o Sistema FINDES e 

deve ser observada por dirigentes, representantes, colaboradores, prestadores de serviço. 

 

4. CONCEITOS 

Para fins desta Política os termos abaixo relacionados deverão ser interpretados com as definições aqui 

apresentadas: 

 Dirigentes: são os membros eleitos para o exercício de mandato na Diretoria Plenária. 

 Representantes: são todos os representantes da indústria e dos sindicatos com assento no Conselho 

de Representantes, no Conselho Fiscal, nos Conselhos do SESI e do SENAI, nos Conselhos Temáticos e nas 

Câmeras Setoriais. 

 Colaboradores: são os profissionais com vínculo formal de emprego com qualquer das entidades do 

Sistema FINDES.  

 Prestadores de Serviço: são todas as pessoas físicas ou jurídicas com relação contratual com 

qualquer das entidades do Sistema Findes ou que exerçam atividades profissionais nas dependências do 

Sistema. 

 Parentes: consideram-se parentes para fins desta política, o cônjuge, a companheira, o companheiro 

e os parentes consanguíneos e afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. (ex: pai, mãe, filhos, netos, 

avós, tios, sobrinhos, sogro, sogra, genro, nora, cunhados e cunhadas)  
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 Agentes Públicos: qualquer pessoa com vínculo profissional, direta ou indireta, em cargo efetivo ou 

função comissionada, com a administração direta, indireta e fundacional, de qualquer dos poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 

 

5. DEFINIÇÕES 

Para fins dessa Política entende-se por conflito de interesses as situações em que os interesses particulares 

de um dirigente, representante, colaborador ou prestador de serviço do Sistema FINDES possam influenciar 

de maneira imprópria no juízo de valor ou no desempenho ético, legal, transparente e confiável de suas 

atribuições ou, de qualquer forma, se oponham aos interesses institucionais e legais das entidades que 

compõem o Sistema FINDES.  

 

5.1. Um conflito por ser:  

 Real: hipótese em que um interesse particular se apresenta em clara oposição aos interesses legítimos 

do Sistema FINDES. 

 Potencial: hipótese em que uma situação se apresenta com clara possibilidade de se tornar um conflito 

de interesse real. 

 Aparente: hipótese em que o profissional faltou com lealdade ou deixou de agir com integridade no 

cumprimento de suas obrigações na defesa dos interesses da organização. 

 

5.2 Entende-se por conflito de interesses: 

 Assumir estratégias gerenciais, financeiras ou comerciais em descompasso com as boas práticas de 

gestão e que coloquem em risco resultados sustentáveis, a perenidade e a reputação de qualquer das 

entidades que compõem o Sistema FINDES; 

 Atuar, sem prévia autorização, como dirigente, empregado ou consultor de organização que possua 

interesse comercial com qualquer das entidades que compõem o Sistema FINDES; 

 Usar indevidamente a posição profissional ou de representação que ocupe no Sistema FINDES para 

obter vantagens em benefício pessoal, de membros de sua família ou de terceiros, em detrimento dos 

interesses legítimos de qualquer das entidades que compõem o Sistema FINDES; 

 Estar envolvido, direta ou indiretamente, ou influenciar na contratação de organizações nas quais 

possui interesse financeiro, familiar ou social, direto ou indireto; 

 Obter vantagem financeira ou pessoal, direta ou indireta, de fornecedores, prestadores de serviço ou 

instituições que mantenham ou queiram manter relações com qualquer das entidades que compõem o 

Sistema FINDES; 

 Usar indevidamente de informações privilegiadas, recursos materiais, financeiros, relacionamentos e 

oportunidades de negócio para fins contrários aos interesses institucionais e comerciais de qualquer das 

entidades que compõem o Sistema FINDES; 

 Oferecer, prometer vantagens, favores, gratificações ou comissões a funcionários públicos ou 

privados, agentes, consultores ou qualquer pessoa com o objetivo de influenciar decisão ou o cumprimento 

de uma obrigação; 
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 Participar, sem prévia autorização, como dirigente, empregado ou consultor de organizações externas, 

ou exercer atividades profissionais que afetem ou possam afetar sua capacidade de desempenhar 

satisfatoriamente suas atribuições como colaborador de qualquer das entidades que compõem o Sistema 

FINDES. 

5.3 As situações acima expostas são apenas exemplificativas e não configuram um rol taxativo e, portanto, 

quaisquer outras situações em que se verifique um conflito de interesses, seja real, potencial ou aparente, 

devem ser evitadas e declaradas em termo próprio para que possam ser tratadas de forma apropriada pela 

Unidade de Compliance e avaliadas pelo Comitê de Ética, conforme as regras dispostas nesta Política e no 

Código de Ética e Conduta do Sistema FINDES. 

 

6.    DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

6.1 Conflito de interesses na indicação de contratação de empregados: 

É vedada a contratação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de diretor, de membro do Conselho Fiscal ou delegado representante da FINDES 

junto à CNI. (art. 92 do Estatuto Social da FINDES). 

Além disso, todos os processos de gestão de pessoas do Sistema FINDES devem ser pautados por critérios 

objetivos, tais como: formação, experiência, competências, desempenho e valores, evitando-se qualquer tipo 

de apadrinhamento ou favorecimento.  

Nesse sentido, é vedada a participação de empregado em qualquer fase de processo de recrutamento de 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 

devendo informar à Unidade de Gestão de Pessoas eventual relação de parentesco ou afinidade. 

6.2 Conflito de interesses na contratação de fornecedores 

Os empregados, dirigentes ou representantes que detenham ou adquiram, direta ou indiretamente, 

participação em empresa de fornecedor do Sistema FINDES devem declarar, em termo próprio, a situação à 

Unidade Compliance.  

Uma vez comunicada a participação em uma empresa contratada por qualquer das entidades do Sistema 

FINDES, devem ser tomadas medidas adequadas para a eliminação de quaisquer conflitos de interesses, 

conforme as regras dispostas nesta Política, no Código de Ética e Conduta e nos estatutos, regulamentos e 

regimentos das entidades do Sistema FINDES. 

6.3 Conflito de interesses na relação com agentes públicos 

Os colaboradores e dirigentes que tenham parentesco ou vínculo pessoal com agentes públicos com poder 

decisório no âmbito dos negócios das entidades que compõem o Sistema FINDES, devem declarar esse 

eventual conflito de interesses em termo próprio à Unidade de Compliance. 

6.4        Conflito de interesses no exercício de mandato eletivo ou de função pública 

Os colaboradores, dirigentes ou representantes que vierem a se candidatar a mandato eletivo ou a 

desempenhar funções públicas em cargos comissionados em órgãos da Administração Pública, deverão 

declarar expressamente a situação à Unidade de Compliance, para acompanhamento do cumprimento das 

normas estatutárias e do Código de Ética e Conduta e tratamento de eventuais conflitos de interesses. 

6.5 Conflito de interesses com o exercício de atividades profissionais externas 

É permitido aos colaboradores do Sistema FINDES o exercício de atividades profissionais externas, desde 

que as mesmas não conflitem com o seu horário de trabalho ou que, de alguma forma, interfiram na sua 

capacidade de desempenhar satisfatoriamente o exercício de funções profissionais. Sempre que verificada 
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essa situação o empregado deverá declarar o aparente conflito de interesses à Unidade de Gestão de 

Pessoas para acompanhamento e tratamento. 

6.6 Conflito de interesses com o exercício de atividades de gestão empresarial  

Os empregados que detenham ou adquiram participação em empresas de qualquer natureza devem declarar 

a situação à Unidade Compliance. Uma vez comunicada a participação societária ou na gestão de empresa 

privada, devem ser tomadas medidas adequadas para a eliminação de eventuais conflitos de interesses, 

conforme as regras dispostas nesta Política, no Código de Ética e nos estatutos, regulamentos e regimentos 

das entidades do Sistema FINDES. 

6.7 Conflito de interesses no recebimento de brindes e presentes 

O recebimento de brindes e presentes devem ser evitados, exceto quando configurem matérias promocionais, 

como agendas, canetas, memórias de USB e chaveiros, por exemplo. Fora estas hipóteses, 

excepcionalmente, poderão ser aceitos brindes ou presentes em valor que não ultrapasse cento e cinquenta 

reais (R$ 150,00), desde que devidamente declarado em termo próprio à Unidade de Compliance. 

Convites, passagens e hospedagem para eventos técnicos, educacionais, esportivos, culturais e etc. podem 

ser aceitos, desde que estejam relacionados ao trabalho desenvolvido, sejam dirigidos à comunidade em 

geral ou grupos específicos, e tenham a prévia aceitação da Gerência responsável, com ciência ao Executivo. 

Em caso de dúvida, deverá ser consultada a Unidade de Compliance. 

6.8 Conflito de interesses na Diretoria Executiva e no Conselho de Representantes 

Os membros da Diretoria Executiva ou Conselho de Representantes que, por qualquer motivo, tiverem 

interesse particular ou conflitante com interesse legítimo das entidades que compõem o Sistema FINDES em 

determinada deliberação, deverão comunicar imediatamente o fato e abster-se de participar das discussões 

e deliberações. A abstenção deverá ser registrada em ata. 

 

7.     DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

7.1 Durante o processo admissional o candidato deverá declarar a existência ou inexistência de situação 

fática que possa ser classificada como potencial Conflito de Interesses nos termos desta Política. 

7.2 Anualmente os empregados em função de gestão deverão renovar a declaração apresentada à 

Unidade de Gestão de Pessoas. Os demais colaboradores renovarão a declaração a cada 2 (dois) anos. 

 

8. REGISTRO PARA TRATAMENTO DE CONFLITO DE INTERESSES 

O registro para tratamento de conflito de interesse poderá ser espontâneo ou provocado.  

8.1 Será espontâneo quando o próprio dirigente, representante ou colaborador, encontrando-se em uma 

situação de aparente, real ou potencial conflito de interesses, formaliza a situação perante a Unidade de 

Compliance, por meio do termo de declaração de conflito de interesses disponibilizado na intranet do Sistema 

FINDES. 

O termo de declaração cumpre o objetivo de fornecer tempestivamente, ao superior hierárquico ou à Unidade 

de Compliance, uma declaração em que serão especificados os fatos e circunstâncias relevantes que possam 

gerar ou contribuir para a ocorrência de um conflito de interesses. A declaração espontânea e tempestiva será 

considerada como atenuante em eventual procedimento administrativo disciplinar. 

8.2 O registro será provocado quando for realizado por terceiros perante a Unidade de Compliance ou por 

meio dos canais de denúncia da Ouvidoria do Sistema FINDES. Qualquer gestor, dirigente ou executivo que 
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tenha conhecimento de possível conflito de interesses envolvendo um subordinado deverá comunicar 

imediatamente a situação à Unidade de Compliance. 

8.3 Registrada ou declarada uma situação de conflito de interesse, real, potencial ou aparente, o 

empregado ou colaborador envolvido, deverá abster-se de praticar quaisquer atos relacionados aos fatos sob 

análise, salvo se expressamente autorizado pelo líder imediatamente superior ou pelo Comitê de Ética e 

Conduta. 

 

9.   CANAL DE COMUNICAÇÃO E DENÚNCIA 

O Sistema FINDES dispõe de Ouvidoria para receber e encaminhar adequadamente questões relacionadas 

a desvios éticos e de conduta.  

A Ouvidoria do Sistema FINDES dispõe de diversos canais de recebimento de comunicações e denúncias 

(contato pessoal, telefônico, e-mail e site), em que são assegurados o sigilo da comunicação e a preservação 

do anonimato, se assim o denunciante desejar. 

 

10.  COMITÊ DE ÉTICA 

Após instrução e tratamento do registro de conflito de interesse, o processo será submetido ao Comitê de 

Ética para conhecimento e adoção das providências cabíveis. O Comitê de Ética do Sistema FINDES tem 

caráter consultivo e orientativo, podendo propor sanções e penalidades de acordo com a gravidade das 

infrações previstas nos documentos regulamentadores internos e externos, apresentando-as como 

recomendação de conduta à instância decisória no nível adequado.  

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os colaboradores, dirigentes, representantes, ou prestadores de serviço que violarem essa política estarão 

sujeitos a medidas disciplinares que poderão culminar com afastamento da função de representação ou 

rescisão do contrato de trabalho ou da relação comercial, conforme o caso, assegurado, em todos os casos, 

a ampla defesa e o devido processo legal.   

 

Esta Política revoga as orientações anteriores sobre o assunto. O documento original assinado, encontra-se 
disponível na Unidade de Compliance.  
 
 
Leonardo Souza Rogério de Castro 
Presidente do Sistema Findes 
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TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

Eu, ..........................................................., (nome completo e descrição do cargo, função ou relacionamento 

com qualquer das entidades do Sistema FINDES), declaro que tenho pleno conhecimento das disposições 

contidas no Código de Ética e Conduta e na Política de Conflito de Interesses do Sistema FINDES. 

Neste sentido, comprometo-me: 

 não utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, minha posição profissional ou de representação no 

Sistema FINDES; 

 não utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, qualquer informação recebida ou acessada no 

exercício de minhas atividades profissionais ou de representação no Sistema FINDES; 

 relacionar, na presente declaração, a existência de potenciais conflitos de interesses por mim já 

identificados, bem como listar as organizações com quem mantenho ou mantive vínculos societários ou 

profissionais nos últimos três anos; 

 informar à Unidade de Compliance sempre que surgir um novo potencial conflito de interesses diferente 

do que aqui declarado. 

 

Atualmente você possui alguma situação que se caracterize como um potencial/real conflito de 

interesse? 

 

[  ] Sim (relacione abaixo)      [  ]  Não 

 

 

Relação de situações que possam caracterizar conflito de interesses nos termos da Política de Conflito de 

Interesses do Sistema FINDES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local, _____/________/______ 

 

_____________________________ 

Assinatura 

 
 


