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1. OBJETIVOS
A Política de Due Diligence de Integridade do COB (“Política”) tem por objetivo estabelecer os
critérios de verificações prévias de riscos de integridade, através do processo de due diligence,
aderente ao Programa de Compliance de Integridade do COB e em atendimento a Lei
Anticorrupção Brasileira.

2. ÁREAS APLICÁVEIS
Esta Política se aplica a (i) pessoas físicas ou jurídicas que compõem os poderes do COB; (ii)
atletas, conselheiros, diretores, colaboradores, estagiários, aprendizes e demais pessoas físicas
que mantenham qualquer vínculo com o COB, seja como preposto, voluntário, autorizado e
prestador de serviço; (iii) patrocinadores, apoiadores e parceiros ou quaisquer pessoas jurídicas
que se associam contratualmente ao COB; (iv) fornecedores e todas as pessoas físicas ou
jurídicas contratada pelo COB para fornecimento de bens ou serviços e qualquer pessoa jurídica
ou física que direta ou indiretamente participe de ações desenvolvidas pelo COB.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA













Constituição Federal do Brasil de 1988;
Lei Anticorrupção – Lei nº 12.846/2013;
Decreto nº 7.984/2013
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei nº 13.709/2018;
Decreto Regulamentador nº 8.420/2015;
Estatuto do COB;
Código de Conduta Ética do COB;
Política Anticorrupção COB;
Procedimento de Admissão, integração e Demissão de Pessoal COB;
Manual de Compras COB;
Procedimento para Contratação e Pagamento de Prestador de Serviços – Pessoa Física COB;
Procedimento de serviços Voluntariado COB;
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4. GLOSSÁRIO/TERMINOLOGIA

















COB: Comitê Olímpico do Brasil
Lei Anticorrupção: é a denominação dada à Lei nº 12.846/2013, também conhecida como
Lei da Empresa Limpa, regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2015, editada pelo Poder
Executivo, que dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil, de empresas
pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira.
Áreas Corporativas: Qualquer área funcional do COB
Programa de Integridade: conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva do
Código de Conduta Ética, políticas e diretrizes, com objetivo de detectar e sanar desvios,
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a Administração Pública e iniciativa
Privada, nacional ou estrangeira.
Due Diligencie: procedimento de análise de informações e documentos com objetivo
predeterminado de conhecer a organização e seus administradores com os quais o COB
pretende se relacionar.
GRI: Grau de Risco de Integridade
DDI (Due Diligence de Integridade): procedimento que objetiva identificar com base na
avaliação de perfil, histórico de corrupção e presença em listas de restrição todos os
possíveis riscos nos relacionamentos com fornecedores, prestadores de serviços, parceiros
e patrocinadores do COB.
Due Diligence de Integridade por Demanda: Exame de casos de suspeita de corrupção, atos
ilícitos, fraudes, entre outras questões de não conformidades com os valores do COB.
Due Diligence de Integridade Rotineira: Análise de Patrocinadores, prestadores de serviços
e fornecedores do COB classificados como alto risco de integridade, a fim de verificar a
relação com o COB e possíveis mudanças de cenários após a realização da Due Diligence de
Integridade prévia.
Administração Pública: é o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado,
com o objetivo de fazer a gestão de setores de uma sociedade e atuar em favor do interesse
público. A Administração Pública pode ser direta, sendo neste caso desempenhada pelos
Poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios. A Administração Pública
indireta é constituída, dentre outras, por autarquias, fundações públicas, empresas públicas
e sociedades de economia mista.
Pessoas Politicamente Expostas (PEPs): agentes públicos que desempenham ou tenham
desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e
dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como
seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.
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Agentes Públicos: são pessoas que exercem uma função no Estado, ainda que
transitoriamente e/ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função.
Terceiro: entendendo-se por terceiros prestadores de serviço, apoiadores, empregados,
prestadores de serviços, agentes públicos com os quais mantem relacionamento, agentes,
fornecedores, patrocinadores, autônomos, aprendizes, e parceiros do COB.
Colaborador: é a pessoa física que possui vínculo através de contrato de aprendizagem, da
lei de Estágio, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou outro contrato realizado e não
caracterizado nas opções anteriores.
Empregado: pessoa física contratada de acordo com as regras e previsões da CLT, estas
aplicadas aos contratos por prazo determinado ou indeterminado, com base nos arts. 442 e
443.
Autônomo: Pessoa contratada pelo COB para prestação de serviço que: i) Preste serviços de
forma pontual e não habitual; ii) Não possua vínculo empregatício com o COB; iii) Não esteja
e não passe a estar subordinado a algum funcionário do quadro efetivo do COB; iv) Não
exerça a mesma função de um funcionário do quadro efetivo do COB.
Processo seletivo: corresponde a todos os processos de seleção e contratação de
fornecedores com base no Manual de Gestão de Compras do COB.
Comitê de Conformidade: responsável pela verificação contínua da conformidade dos
processos internos e do resguardo da entidade perante eventuais conflitos de interesses e
pela supervisão dos processos e a efetividade dos controles.

5. DIRETRIZES
5.1. GERAIS
5.1.1 - De acordo com a Lei Anticorrupção, o COB poderá vir a ser responsabilizado pelas ações
de prestadores de serviço, colaboradores, apoiadores, empregados, prestadores de serviços,
agentes públicos com os quais mantem relacionamento, fornecedores, patrocinadores,
autônomos, aprendizes, e parceiros do COB caso estes participem de atos de subornos ou
corrupção em nome da instituição, independentemente de o COB ter conhecimento, ou não, da
suposta conduta imprópria praticada.
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5.1.2 - A fim de conhecer e avaliar os riscos de integridade aos quais pode estar exposto nos seus
relacionamentos com colaboradores e terceiros, o COB realiza, de maneira prévia a contratação,
procedimentos de due diligence.
5.1.3 - O procedimento de due diligence analisa, sem se limitar os seguintes requisitos:
(i) histórico de envolvimento em casos de corrupção,
(ii) mídias negativas relacionadas a condutas antiéticas e ilegais;
(iii) administradores que sejam agentes públicos ou pessoas politicamente expostas
(PPE´s);
(iv) indicação dos sócios-administradores que possuam poderes para assinar, representar
ou assumir obrigações financeiras junto a terceiros;
(v) manutenção de programas de compliance, código de conduta, política anticorrupção
e canal de denúncia;
Em atendimento ao item “iv”, caso haja representação por terceiros, caberá a empresa apresentar
a procuração com tais poderes expressos.
5.1.4 - Este procedimento visa classificar os riscos de integridade em alto, médio e baixo para os
prestadores de serviço, colaboradores, apoiadores, empregados, prestadores de serviços, agentes
públicos com os quais mantem relacionamento, fornecedores, patrocinadores, autônomos,
aprendizes, e parceiros do COB.
5.1.5 - Procedimentos de monitoramento destes riscos serão realizados pela área de Compliance
durante a vigência destes contratos com base na classificação de risco, média ou alta, identificada
para colaboradores e terceiros.
5.1.6 - Todas as relações com colaboradores e terceiros serão formalizadas através de contrato
e/ou Pedido de Compras, onde nestes instrumentos deverão constar o link do Código de Conduta
Ética do COB e demais políticas relacionados ao Programa de Integridade da entidade.
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5.1.7 - Os termos e condições expostas no item 5.1.6 deverão ser aceitas na assinatura do contrato
ou aceite do Pedido de Compras pelo colaborador ou terceiro.
5.1.8 - As áreas corporativas do COB submeterão para a área de Compliance, previamente, os
colaboradores e terceiros os quais tem intenção de manter relacionamento.
5.1.9 - As áreas corporativas do COB poderão solicitar procedimentos de due diligence sob
demanda caso identifiquem qualquer situação de suspeita ou probabilidade de ocorrência de
irregularidades na vigência do contrato.
5.1.10 - As áreas corporativas do COB deverão submeter previamente, aos candidatos a
colaboradores e autônomos, os quais tem intenção de manter relacionamento, FORM-RH-017
Conflito de Interesses;
5.1.11 - As áreas corporativas do COB deverão submeter previamente, aos terceiros, os quais tem
intenção de manter relacionamento o questionário de Questionário de DDI_Pessoa_Jurídica.
5.1.12 - Findo a realização das DDIs de integridade, o Compliance emitirá seu parecer para o caso
em tela com as devidas recomendações a serem seguidas pelas Áreas Corporativas.
5.1.13 - Se um caso de grande interesse estratégico para o COB tiver um parecer negativo, o fato
poderá ser enviado ao Comitê de Conformidade que procederá com a deliberação final.
5.1.14 - Todas as informações repassadas durante as análises de Due Diligence de Integridade
devem ser tratadas com confidencialidade e sigilo pela área de Compliance e demais envolvidos
apenas para o propósito destinado.
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5.1.15 - Os postulados cadastrados no COB que estiverem a dois anos sem realizar nenhum tipo
de fornecimento/e ou prestação de serviços deverão passar obrigatoriamente por nova DDI caso
o COB tenha intenção em se relacionar.

6. RESPONSABILIDADES
6.1. ÁREA DE COMPLIANCE
Compete a área de Compliance realizar análises DDI, documentação e análise dos riscos,
elaboração de planos de ações para mitigá-los e gestão e implantação do processo. Ademais,
cabe desenvolver e realizar revisões rotineiras de critérios e mecanismos utilizados para reporte
de casos críticos para a deliberação do Comitê de Ética. A presente Política poderá ser revisada
anualmente ou a qualquer tempo, caso se faça necessário.

6.2. ÁREAS CORPORATIVAS
As áreas corporativas do COB deverão acionar a área de Compliance através do e-mail
“compliance@cob.org.br para solicitação da Due Diligence de Integridade (DDI) consoante
diretrizes mencionadas nesta política.

7. CANAL DE OUVIDORIA E ÉTICA
O Comitê Olímpico do Brasil disponibiliza para seu público interno e externo seu Canal de
Ouvidoria e Ética para receber denúncias de práticas de atos lesivos, conforme exposto nesta
Política e demais normativos e legislações aplicáveis. Caso suspeite de casos de suborno,
corrupção ou qualquer atitude que infrinjam tais Políticas mencionadas é de suma importância
que informem imediatamente ao Compliance.
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Canal de Ouvidoria e Ética. Estes canais são operados por uma empresa terceirizada e
especializada que conta com profissionais capacitados para acolher a denúncia de maneira
independente, sigilosa e confidencial.

CANAL DE ÉTICA DO COB:
https://www.cob.org.br/pt/cob/governanca/compliance/canal-de-ouvidoria-e-etica

8. ANEXOS
Anexos

Descrição

Anexo 1

FORM-RH-017 - Formulário de Conflito de Interesses

Anexo 2

Questionário de DDI Pessoa Jurídica

Aprovado por:

Diretor da Área

Compliance Officer

Conselho Diretor

Conselho de Administração
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