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Informação pública

Governança

Diretrizes

Comunicação & Treinamentos

Monitoramento & Riscos

Canal de Denúncias

Gestão de Consequências

2004

Lançamento da 1ª primeira versão do Código de Conduta para orientar os empregados

Nosso caminho de
Ética & Compliance

2006

Criação do Canal de Denúncias para relatos de irregularidades contábeis

2009

Ampliação do escopo de atuação do Canal de Denúncias: Ética, Direitos Humanos e Meio Ambiente

Formalização e importância
crescente de um princípio
fundamental

2013

Política Global Anticorrupção, criação da Integridade Corporativa
e novo aumento do escopo de atuação do Canal de Denúncias

2020

Formação do Comitê de Auditoria
Supervisão da qualidade de demonstrações financeiras, controles internos,
compliance, integridade e gerenciamento de riscos
Instituição da Diretoria de Compliance
Reúne Integridade Corporativa, Canal de Denúncias e Auditoria Interna,
com reporte direto ao Conselho de Administração

2021

Lançamento global do Programa de Ética & Compliance
Instituição de um novo capítulo na promoção da cultura da ética
Consolidação das atividades de promoção da conduta ética e do comportamento anticorrupção
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Ética & Compliance - garantindo a melhoria contínua
Este é o Relatório dos principais resultados alcançados no primeiro
semestre de 2021 pelo nosso Programa de Ética & Compliance,
lançado globalmente em março deste ano. Ética e integridade
são as bases que permeiam nossos valores e, por isso, devem
ser praticadas, cultivadas e acompanhadas no dia a dia.
A Vale existe para melhorar a vida e transformar o futuro. Juntos.
O nosso propósito nos convida a agir com ética e integridade.

A Ética deve vir sempre antes do
Compliance. Primeiro investimos na
cultura, com a governança, regras claras
e boa comunicação. Depois vamos falar
dos controles, riscos e, se necessário,
do tratamento de exceções: denúncias
e consequências.

Pilares que compõem
o Programa de Ética & Compliance
Governança
Conta com o Conselho de
Administração, o Comitê de
Auditoria, o Comitê de Conduta
e Integridade e a Diretoria de
Compliance para representar
o tom do topo da empresa.

Diretrizes
São as regras que estão
detalhadas no Código
de Conduta, nas políticas
e nas normas da Vale.

Comunicação
& Treinamentos

Monitoramento
& Riscos

Promove ações que orientam
os empregados sobre como
superar dilemas e tomar as
melhores decisões de forma
ética e responsável.

Acompanha a aderência
da empresa às diretrizes
do Programa, monitorando
processos e gerenciando
riscos.

Canal de
Denúncias

Gestão de
Consequências

É utilizado para reportar casos
de suspeita ou má conduta
ética. Em nenhuma
circunstância, haverá quebra de
confidencialidade, intimidação
ou retaliação do denunciante.

Permite a aplicação de medidas
disciplinares para os desvios de
conduta confirmados na
empresa.

O Programa de Ética & Compliance será monitorado
por uma auditoria externa a cada dois anos.
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Governança
A Vale acredita que tudo começa com ética e integridade. Responsável pelo
Programa de Ética & Compliance, a Diretoria de Compliance atua em
conjunto com o Comitê de Conduta e Integridade. É supervisionada pelo
Comitê de Auditoria e se reporta ao Conselho de Administração da Vale.
Fazem parte da Diretoria de Compliance a Auditoria Interna, o Canal de
Denúncias e a Integridade Corporativa, áreas que atuam com autonomia
e independência na condução do Programa.

Conselho de
Administração
Comitê de Conduta
e Integridade

Comitê de
Auditoria

Diretoria de
Compliance
Auditoria
Interna

Canal de
Denúncias

Integridade
Corporativa

Áreas responsáveis pelo
Programa de Ética & Compliance

Governança Vale:

o tom do topo
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Formalização

Nova versão do Código de Conduta
disponível em 9 idiomas e disponibilizado
em audiolivros para deficientes visuais
Nova edição do Manual Global Anticorrupção

Diretrizes
As diretrizes do Programa de Ética & Compliance
desdobram nossos valores em princípios éticos
e regras que orientam a conduta dos que
trabalham na Vale ou atuam em seu nome.

para desdobrar as regras e diretrizes da Política
Global Anticorrupção de forma simples e acessível
Novo Regimento do Comitê de Conduta e Integridade
estabelecendo a inclusão de um membro externo
Aprovação da primeira versão da
Política de Gestão de Consequências da Vale para
padronizar e dar mais transparência ao processo
de gestão de consequências globalmente

Já são mais de 55.000 assinaturas
no Termo de Compromisso. 94% dos
líderes e mais de 80% dos empregados.

Facilitando a Compreensão
Os princípios éticos do novo
Código são explicados nas cartilhas,
que garantem o entendimento
e facilitam a aplicação.
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Comunicação & Treinamentos
Cartilhas
educativas

Ética é uma prática diária, que exige exercício constante
a cada decisão. Agir com integridade e responsabilidade
requer discernimento. As ações de treinamento e comunicação
em massa do Programa orientam sobre como superar dilemas
e tomar as melhores decisões, de forma ética e responsável.
Para aumentar o engajamento dos empregados foram
realizadas ações de comunicação, com linguagem simples
e acessível, aproximando o tema da realidade cotidiana. Uma
vez engajados, são capacitados de acordo com suas
necessidades.
A estratégia de treinamentos do Programa estabelece ações
obrigatórias para todos os empregados da Vale, considerando
sua exposição aos riscos relacionados à ética e compliance.

Iniciativas e resultados
Evento de lançamento
Um dos 5 vídeos mais vistos do stream da Vale

9ao vivo
mil+ 7 mil =16 mil
replay

Cartilhas educativas
Valores da Vale desdobrados em princípios éticos
Disponíveis para 100% dos empregados

Filmes "Conduta de Cinema"
4 episódios de curta duração sobre temas relevantes
Disponíveis para 100% dos empregados
com acesso a computador

Filmes "Conduta de Cinema"

Audiência

Canal de Denúncias
Ações específicas para o canal

Canais corporativos
Comunicados nos canais corporativos e operacionais
Novas páginas sobre ética no Portal ESG e na intranet

empregados alcançados

Conteúdos
Introdução, A vida em primeiro lugar, Respeitar
nosso planeta e as comunidades, Valorizar quem
faz a nossa empresa, Agir com integridade, Fazer
acontecer e Canal de Denúncias

Temas
Ética, Canal de Denúncias, Assédio,
Corrupção & Fraude

Ações
Filme, tutorial, materiais de apoio para
liderança, novas páginas na intranet e no
vale.com, rodas de conversa com as áreas

Visitas

+28 mil acessos na intranet desde janeiro
40% maior que o tempo médio das visitas
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Monitoramento & Riscos
O acompanhamento contínuo, por meio de controles e testes
definidos, garante o funcionamento do Programa na prática.
Com esse modelo, é possível identificar as oportunidades de
melhoria e de revisão de processos.
O Programa de Ética & Compliance conta com 16 controles que
fazem parte da matriz de riscos e protegem a empresa do risco
de corrupção. Seis desses controles são classificados como
controles-chave e estão relacionados a aprovações de investimentos
socioambientais, condições específicas de doações e patrocínios,
fornecedores em geral, fornecedores de alto risco, contratação
de agentes públicos e treinamentos do Programa.

Alguns números do 1º semestre de 2021
Controles

73

testes de aderência
ao Programa

Investimentos socioambientais

1.458

transações aprovadas
pela Integridade Corporativa

Fornecedores e terceiros

+66 mil
fornecedores ativos

+ 1.600

classificados como alto risco

637

com contratos ativos

+14 mil background checks
Fornecedores classificados como de
alto risco de corrupção estão sujeitos
a regras e procedimentos específicos

Qualquer fornecedor, ao ser cadastrado
na Vale, precisa passar por verificações
de antecedentes - background checks
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Canal de Denúncias
Destaques do Canal
Ferramenta exclusiva para reportar casos de suspeita ou má conduta ética.
Pode ser usado por qualquer pessoa, dentro ou fora da Vale.

2.975 relatos recebidos no Canal
no primeiro semestre de 2021

Transparência em cada fase do processo, garantindo:
Sigilo absoluto
das informações
compartilhadas

+

Proteção
da identidade
do denunciante
e do denunciado

+

Anônimas
Identificadas

2.975

relatos
42%

Dados de 01/1/21 a 30/6/21

41%

das denúncias confirmadas
estão relacionadas a conflitos
de relacionamento

68%

das alegações foram anônimas

48%

dos casos relatados por meio do site

Das 1.399 denúncias apuradas, 39%
foram confirmadas

23%
32%

2.975

10%

Formulário
eletrônico
Hotline
E-mail

=

Apuração justa
e independente
dos fatos

Reclamações
direcionadas

Estatísticas
Fontes de
recebimento

Ausência
de intimidação
ou retaliação
ao denunciante

68%

Externo
Interno

48%
Mais importante do que a identificação
é a precisão do relato, com informações
suficientes que permitam a apuração
completa.

715

77%

Na classificação, são separadas as reclamações
que se referem a empregados ou processos da
Vale (internas) e as que se referem a questões
externas, incluindo terceiros.
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Canal de Denúncias
Denúncias
apuradas

Estatísticas

Classificação das
denúncias confirmadas

15%
12%

Relatos
encerrados
15%

Denúncias apuradas
Reclamações
Fora do escopo ou
Informações insuficientes

Não confirmadas
Confirmadas
Inconclusivas

46%

1.399

12%

546

39%

2.508

Demais temas
ŸSegurança corporativa (5%)
ŸConflito de interesses (3%)
ŸMeio ambiente (1%)
ŸCorrupção (0%)
ŸOutros (3%)

56%

29%

4,3
3,5

A média de relatos no Brasil
é bem superior à média dos
outros países onde a Vale atua

3,2

1,2

Vale

Brasil

Moçambique

Número de relatos mensais por 1.000 empregados
* Indústria

41%

Relações interpessoais
Saúde e segurança ocupacional
Fraude
Relações com terceiros

27%

Hoje, 29% dos relatos recebidos são reclamações,
e não denúncias. A recomendação é que, antes
de fazer uma reclamação, o denunciante reflita.
Se o problema puder ser resolvido por meio
do diálogo aberto e transparente, deve recorrer
a um gestor ou ao RH. Mas sempre que quiser
estabelecer um diálogo de forma anônima, por
qualquer razão, o Canal de Denúncias deve
ser utilizado.

Dados de 01/1/21 a 30/6/21

8%

3,24 - Referência 2020 - ICTS*

1,25 - Referência 2019 - NAVEX

0,3

0,4

Canadá

Indonésia

0,5
Malásia

Outros
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Gestão de Consequências
Ferramenta disponível para corrigir desvios éticos e falhas de conduta. Após
a apuração isenta dos fatos, feita com garantia de independência e sigilo,
permite a aplicação de uma ação justa para os casos confirmados.
A aplicação de medidas disciplinares é conduzida de forma equitativa, conforme
a legislação local e os termos dos acordos coletivos de trabalho.
Desvios de conduta identificados no dia a dia, não relatados no Canal de Denúncias,
também podem gerar consequências.

Consequências em ações
Consequências
para pessoas
físicas

73

26

Ações de
desligamento

Desmobilizações
de terceiros

59

Feedbacks

Advertências,
suspensões e outras
medidas

57

13

84

101

Notificações
e sanções contratuais

Distratos e/ou
bloqueios de contrato

Treinamentos
e reciclagens

Processos
aprimorados

Consequências
para pessoas
jurídicas

Dados de 01/1/21 a 30/6/21

114

Melhoria
de
processos

Monitoramento & Riscos

Canal de Denúncias

Gestão de Consequências

Para saber mais, clique aqui e confira
a página de Ética & Compliance
em vale.com/esg ou acesse o QR code ao lado.
Diretoria de Compliance

Fotografias: Ricardo Teles

