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POLÍTICA DE COMPLIANCE E ANTISSUBORNO 

 

Esta Política tem por objetivo estabelecer conceitos, indicar objetivos e apontar as responsabilidades 
que regem o funcionamento da estrutura de compliance e controles internos da PHG Service, se 
comprometendo a: 

 
 Cumprir todos os requisitos de legislação, regulamentações e demais requisitos legais aplicaveis às 

operações da empresa; 
 

 Qualificar, envolver e conscientizar todos os colaboradores quanto as suas responsabilidades no 
programa de integridade da empresa, promovendo a melhoria contínua do sistema de gestão;  

 
 Proibir o suborno e demais atos ilicitos, sob pena de sanções descritas no Código de Ética e Conduta da 

empresa. 

 
 Encorajar o levantamento de preocupações com base na boa-fé ou em uma razoável convicçõa na 

confiança, sem medo de represálias 
 

O representante da empresa designado para a função de “Compliance Officer” possui autoridade, 
livre acesso e independência sobre todos os setores da empresa, conforme descrito no Manual de Gestão 
de Compliance – MGC-001. 

 
 
 
 

PRISCILLA DA CUNHA E SILVA 
Sócia - Proprietária e Compliance Officer da PHG Service Instrumentação Eireli 
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