Alliance for Integrity
Promovendo a integridade nos negócios através de uma iniciativa global conduzida pelo setor privado
O Desafio

Nossa Visão

A corrupção é um obstáculo substancial para o desenvolvimento sustentável. Prevenir a corrupção contribui para a
redução das desigualdades, fortalece o Estado de direito,
traz prosperidade econômica e melhor o ambiente de negócios. A importância da prevenção à corrupção também é
refletida na SDG 16,5: “reduzir substancialmente a corrupção
e o suborno em todas suas formas”.

O objetivo da Alliance for Integrity é promover a integridade
nas empresas, seus parceiros de negócios e outros atores
relevantes do sistema econômico, aumentando assim a
capacidade das empresas em efetivamente prevenir a corrupção. Com uma ampla rede de especialistas em temas de
anticorrupção e compliance nós oferecemos conhecimento
e suporte para nossos parceiros locais e globais.

Para prevenir a corrupção com sucesso é necessário o envolvimento de todas as partes interessadas. Nesse âmbito, o
setor privado assume um papel crucial. Por um lado, as
tendências jurídicas caminham na direção de punições mais
rigorosa aos crimes associados à corrupção, exigindo das
empresas medidas mais eficazes, tanto internas como externas. Por outro lado, compliance pode ser uma vantagem
competitiva para as empresas.
A globalização conecta a economia em grande escala. A
corrupção não termina nas fronteiras de cada país, mas tem
uma dinâmica global. Agir coletivamente é o único caminho
para enfrentar a corrupção de uma maneira sustentável no
nível regional e, também, internacional.

Projeto

Alliance for Integrity

Iniciativa

Ministério Federal de Cooperação Econômica e
do Desenvolvimento (BMZ)

Regiões

Global, operacionalizada com abordagem regional do Brasil, Gana, México e Índia

Duração

Julho 2018 – Junho 2021

Sobre a Alliance for Integrity:
A Alliance for Integrity é uma iniciativa global que
busca reunir todas as partes interessadas na prevenção à corrupção no setor privado. Nosso maior
objetivo é promover a integridade no sistema econômico e aumentar as capacidades de compliance.

As Partes Interessadas
Se engajam na iniciativa empresas multinacionais, Pequenas
e Médias Empresas (PMEs), associações de negócios, sociedade civil, assim como o setor público, organizações internacionais e academia. A Alliance for Integrity foi lançada
pelo Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, a Federação das Indústrias
Alemãs (BDI) e a Rede Alemã do Pacto Global. No nível
global o Steering Committee, que é composto pelo setor
privado, o setor público, a sociedade civil e também de
organizações internacionais, orienta as tomadas de decisões
com o objetivo de incentivar práticas de negócio responsáveis e justas.
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Para maiores informações
entre em contato:
afin-brazil@giz.de
Conheça nosso site:
www.allianceforintegrity.org

Nos países prioritários nós montamos uma estrutura de
governança local semelhante, buscando assim enfrentar de
forma guiada pela demanda os desafios existentes em cada
região.

Ação Coletiva
A Alliance for Integrity acredita que uma das maneiras mais
efetivas de se lutar contra a corrupção é por ação coletiva. A
ação coletiva permite a criação de condições equitativas
entre os envolvidos e também o compartilhamento de conhecimento e recursos. Ao envolver as diversas partes interessadas conseguimos um engajamento coletivo, criando
assim um ambiente de negócios mais justo tanto no nível
nacional quanto global.

Nossa Abordagem
Aprendizagem entre Pares
A Alliance for Integrity encoraja seus participantes a compartilharem suas experiências em uma variedade de segmentos nos níveis local, regional e global, como por exemplo, dentro dos órgãos de governança e dos grupos de
trabalho. Os exemplos de boas práticas, apresentam sugestões de como implementar ou aprimorar o um programa de
compliance dentro das empresas. A Alliance for Integrity
oferece uma rede de especialistas internacionais dispostos a
compartilharem suas experiências e a darem suporte para
superar os desafios durante a implementação do programa
de compliance das empresas.

Com exemplos de boas práticas, guias ou estudos internacionais, a Alliance for Integrity oferece conhecimento e ferramentas práticas que possibilitam uma implementação de
sucesso das medidas de compliance. Além disso, a Alliance
for Integrity amplia a consciência da integridade nos negócios através de conferências e publicações, encorajando uma
troca global igualitária.
Capacitação de prevenção à corrupção e Train-the-Trainer
A Alliance for Integrity desenvolve programas e treinamentos na área da integridade (ex.: De Empresas Para Empresas
– DEPE e Webinars). Em nosso programa de treinamento De
Empresa Para Empresas especialistas em compliance de
empresas multinacionais e/ou locais participam do
workshop Train-the-Trainer. Posteriormente eles se tornam
treinadores nas capacitações de prevenção à corrupção para
empresas (pequeno e de médio porte) com pouca ou nenhuma experiência sobre o tema. Também é oferecido acesso online ao Support Desk para apoiar a implementação de
sistemas de gerenciamento de compliance.
ICR-Título
Desde 2011 o BMZ possui um item do orçamento que é a:
Cooperação Internacional com Regiões para o Desenvolvimento Sustentável (ICR- sigla em inglês). As medidas
nesse âmbito possuem características especificas. Isso
inclui:
Enfrentar os desafios globais entre os países, regiões e áreas políticas.
Construir uma rede com atores das esferas políticas, administrativa, sociedade civil e setor privado.
Custos são divididos com os parceiros e os participantes da cooperação. A participação financeira
com a finalidade de ampliação da iniciativa deve
ser considerada.

Diálogo Público-Privado
A Alliance for Integrity oferece uma plataforma isenta para o
intercâmbio entre os representantes das empresas, da sociedade civil e do setor público. Esse diálogo traz a oportunidade de discutir os desafios e soluções, e, de buscar condições de mercado equitativas.
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