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O que é  a 

ABNT NBR 
ISO37001:2017?  



ABNT NBR ISO37001:2017?  O que é a 

desenvolvida para auxiliar as 
organizações a implementar, manter e 
aperfeiçoar  um programa 
antissuborno. 

É uma norma  sobre sistemas de  

gestão 
antissuborno 



ABNT NBR ISO37001:2017?  O que é a 

A norma reflete as boas práticas 
internacionais e pode ser usada em 

qualquer tipo de Organização. 

Ela estabelece requisitos e fornece 
orientações para um sistema de gestão 
concebido para ajudar uma organização a 
prevenir, detectar e responder ao 
suborno e cumprir com as leis 
antissuborno e compromissos voluntários 
aplicáveis às suas atividades 



ABNT NBR ISO37001:2017?  O que é a 

aplicável  em todas as 
organizações 

A norma ABNT NBR ISO37001:2017 é 

de qualquer segmento, independentemente 
do tipo, tamanho e natureza da atividade, e 
se a Organização é do setor público, privado 
ou sem fins lucrativos. 



ABNT NBR 

ISO37001:2017 ? 

benefícios 
de uma certificação com 

base na norma 

Quais são os  



da certificação com base na norma 

benefícios 
ABNT NBR ISO 37001:2017? 

A certificação na norma irá 
trazer, com certeza,   

grande vantagem 
competitiva 
A certificação na norma ABNT NBR 
ISO37001:2017 irá demonstrar aos clientes, 
parceiros de negócios, autoridades regulatórias, 
pessoal interno e ao público em geral, que a 

Organização está comprometida com 
práticas éticas de mercado. 



benefícios 
da certificação com base na norma 

ABNT NBR ISO 37001:2017? 

A Organização irá implementar um 

sistema de gestão antissuborno 

e considerado estado da 
arte no assunto. 

mundialmente 
reconhecido 



c 

benefícios 
da certificação com base na norma 

ABNT NBR ISO 37001:2017? 

Apesar das Organizações possuírem um 
Programa de Integridade, a maioria das 
delas irá encontrar alguns gaps entre seu 
programa de integridade e os requisitos 
da norma ABNT NBR ISO37001:2017, 
tanto em documentos e registros 
emitidos quanto em práticas adotadas.  

A minha Organização possui um Programa de Integridade 

já posso solicitar a certificação? 



benefícios 
da certificação com base na norma 

ABNT NBR ISO 37001:2017? 

Um Organismo Certificador independente irá 
realizar uma auditoria  para verificar o grau de 
aderência dos procedimentos, processos e 
documentos da Organização em relação aos 
requisitos da norma. 

O que é a Certificação na norma 
ABNT NBR ISO37001:2017? 

A certificação é válida por 3 anos e com 
necessidade de execução de auditorias anuais 
de acompanhamento. Após o período de 3 anos, 
novo ciclo de auditorias deve ser iniciado. 



benefícios 
da certificação com base na norma 

ABNT NBR ISO 37001:2017? 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
Avaliação de 

Risco 

Compromisso da 
Alta Direção 

Política 
Antissuborno e 
Procedimentos 

Treinamentos 

Controles  

Due 
Diligence 

Canais de 
Denúncia  

Medições e 
Monitoramento 

Ações Corretivas e 
Melhorias 

Bases de sustentação da ABNT NBR ISO 37001:2017 



COMO PODEMOS 
AUXILIAR SUA 
ORGANIZAÇÃO 



como podemos  
auxiliar sua organização 

As medidas precisam ser apropriadas 
ao risco de suborno e ter chance 

razoável de sucesso em seu objetivo 

de prevenir, detectar e responder a 
suborno. 

A nossa forma de atuação permite a  
implementação, pela organização, de 
políticas, procedimentos e controles que 
sejam PROPORCIONAIS E SUFICIENTES, 
de acordo com os riscos de suborno 
identificados. 



como podemos  
auxiliar sua organização 

Executando 
diagnóstico de gap 

Auxiliando no 
planejamento de 
implantação 

Auxiliando na elaboração 
da documentação 
necessária 

Orientando  na 
implantação dos 
processos 

Treinando profissionais 
da empresa nos 
requisitos da norma 

Treinando  auditores 
internos 

Executando auditorias 
internas  

Auxiliando nas ações 
corretivas oriundas de 
auditorias 

Acompanhando  o 
processo de certificação 



COMPROMISSO ÉTICO 

“A QUALTEC  está empenhada em conduzir todos os 
aspectos dos seus negócios com integridade e com 
compromisso com a Ética, envolvendo o cumprimento 
com os princípios do estado de direito e com a  Lei de 
Anticorrupção 12.846/2013). 
 
Os mesmos valores e crenças devem orientar o 
comportamento de todos os indivíduos, empresas e 
instituições com as quais nos relacionamos para 
realizar nossas atividades e que representam agentes 
intermediários agindo em nome da QUALTEC.” 
 
Cláudio Martelletti Grillo Filho 
Diretor 



Contatos 

Fernanda: fernanda@qualtec.com.br 
Marta: marta@qualtec.com.br 
qualtec@qualtec.com.br 
 
 Telefone: 16 3610 0373 

Obrigado! 


