compliance
I n f o r m e P r á t i c a d e Va l o r e s - G r u p o N u n e s - 2 º s e m e s t r e d e 2 0 1 6

Sede do Grupo Nunes, em
Ouro Branco (MG): valores
éticos, comprometimento
e responsabilidade social e
ambiental.

Grupo Nunes lança seu Programa de
Conduta e Ética Empresarial
Ter um programa exclusivo, voltado à promoção da ética, é um diferencial. Proporciona maior segurança aos clientes, fornecedores, comunidade e empregados. É com esse propósito que o Grupo Nunes implementa o
Compliance, visando atuar na prevenção de qualquer atitude ilícita e pautar
seus negócios em princípios éticos. O valor gerado será um direcionador do
comportamento de todos os que trabalham no grupo, a começar pela alta
direção, completamente comprometida e fiadora da iniciativa.
Compliance é um programa que institui regras, normas e
procedimentos, em total convergência com a legislação vigente, para
evitar qualquer tipo de prática antiética e/ou ilícita por parte da empresa
ou de seus colaboradores. Consolidado em vários países, no Brasil era
praticado somente por grandes multinacionais, mas ganhou força com a
Lei Anticorrupção, que entrou em vigor em 2014. Cerca de 30% apenas,
das empresas brasileiras, já possuem o Compliance ou estão em fase
de implantação. É neste rol seleto que se insere agora o Grupo Nunes.
Com a globalização, os casos de corrupção têm consequências
mundiais. Ética deixou de ser apenas uma obrigação moral para se tornar
uma exigência legal em vários países, além de cobrada pela sociedade.
Se por um lado as tecnologias aumentaram o poder de
fiscalização e cruzamento de dados informáticos (fiscais,
contáveis etc.), por outro o Compliance tem como foco as
pessoas, a formação de cidadãos conscientes, responsáveis e éticos a partir do ambiente interno das empresas e
corporações.
No Grupo Nunes a preocupação com a ética
está tomando força e o programa Compliance foi uma

oportunidade de compilar e ordenar os critérios éticos exigidos. Este
processo começou em setembro de 2015, com a elaboração do Código
de Conduta e Ética. O segundo passo foi o diagnóstico, onde todos os
procedimentos do grupo foram revistos para se adequarem aos requisitos
do Compliance, cujo programa foi montado em seguida. O treinamento
dos colaboradores, iniciado em agosto de 2016, é a última etapa de
implantação, junto com o Relatório de Análise de Risco. Todas as etapas
são documentadas.
A fim de validar a transparência de seus negócios e empreendimentos, o Grupo Nunes está comunicando oficialmente todos os
seus parceiros, demonstrando assim que comunga os mesmos ideais
de um Brasil ético e justo. Na ocasião o cronograma de
implantação é apresentado. Vários parceiros - clientes e
fornecedores - externaram o interesse em visitar a sede do
grupo para conhecer o programa Compliance Nunes. “Se
você trabalha com transparência, respeito e integridade ÉTICA -, você passa mais confiabilidade e segurança para
seu cliente”, ressaltou a gerente Comercial do grupo, Rita
Patrícia Nunes Guilherme.

Logo do Compliance Nunes.
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Colaboradores participam de treinamento
sobre o Programa Compliance Nunes
Ética não existe sem as pessoas. Como etapa essencial
para a implantação de seu Código de Conduta, o Grupo Nunes
deu início ao treinamento de seus colaboradores. O objetivo é
consolidar conceitos, ações e práticas que vão ao encontro das
diretrizes de uma empresa ética e socialmente responsável.
As palestras e os treinamentos
inaugurais aconteceram nos dias 23 e 25 de
agosto, na sede do grupo, em Ouro Branco
(MG). Divididos em dois turnos (manhã e
tarde), contemplaram todos os setores da
Mecânica Industrial Nunes, Construmec e Mec.
IN Service, da fábrica ao administrativo. O treinamento será estendido também à Indumec,
em Contagem (MG).
Num clima leve e descontraído, mais
de 180 colaboradores - separados em turmas
pequenas, para melhor aproveitamento do
conteúdo - puderam conversar sobre ética e
conhecer detalhes do programa Compliance. O
enfoque especial ficou para o novo Código de
Conduta, já em fase final de validação.
No ensejo os colaboradores do Grupo
Nunes se inteiraram sobre a Lei Anticorrupção
(assinada em 2013), bem como foram instruídos das responsabilidades e sanções previstas
para empregadores e empregados envolvidos
em atos ilícitos. O momento foi oportuno
para que os colaboradores pudessem, numa
conversa franca e aberta, tirar dúvidas e ter a
consciência da importância de um comportamento ético em todos os atos praticados dentro
e fora da empresa.
Assim como já acontece com Recursos Humanos, Segurança, Tecnologia da Informação e ISO 9001, todo novo colaborador do
grupo também passará pelo treinamento Compliance. Este trabalho ficará a cargo do Sistema
de Gestão da Qualidade, em funcionamento
desde 2009. Caberá à Qualidade também o

monitoramento e a manutenção
permanentes do Compliance.
Para reforçar a seriedade
e o compromisso com o programa,
serão criados canais de comunicação (0800 e email), onde o(a)
colaborador(a) poderá relatar e
denunciar eventuais atitudes que
não estejam em conformidade com
os critérios éticos estabelecidos pelo
Código de Conduta. Tudo dentro do
mais rigoroso sigilo e privacidade.
Ao compartilhar e envolver todos, o programa Compliance
Grupo Nunes cumpre seu objetivo de
prevenir, diagnosticar e agir contra
quaisquer práticas ilícitas.
Abaixo (da esquerda para a direita):
Elaine Andrade dos Santos e Maria de
Lourdes de Campos Maia, da C.Maia Consultoria; Rita Patrícia Nunes Guilherme,
gerente Comercial; Eder Santos Nunes,
gerente Financeiro; e William Douglas
Santos Nunes, gerente de Logística e Transportes.

Acima: colaboradores do Grupo Nunes, da
fabricação ao administrativo, participaram
ativamente das palestras e treinamentos, que
transcorreram num clima de muita descontração, seriedade e comprometimento com as
diretrizes éticas da empresa.

Expediente

Fonte: C.Maia Consultoria

Grupo Nunes
Rua Antônio João Vieira 391
Distrito Industrial
CEP 36420-000 - Ouro Branco -MG
Tel: (0xx31) 3742-1919
Fax: (0xx31) 3742-2492
Site:
www.mecanicanunes.com.br
E-mail:
mecanicanunes@mecanicanunes.com.br
Tiragem: 1.000 exemplares

comply

conformidade com regras, normas e procedimentos

