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KPMG pode ajudar as empresas 
do agronegócio que pretendem 
obter a certificação



Pensando em reconhecer as empresas de agronegócio que, notadamente, 
desenvolvem boas práticas de governança, compliance, ética e 
sustentabilidade, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) lançou, em 2017, o Selo Agro+Integridade.A KPMG, por meio 
de uma equipe multidisciplinar, desenvolveu uma abordagem integrada, 
contemplando: Compliance e Controles Internos, Gestão de Riscos, 
Auditoria Interna e Governança Corporativa e Sustentabilidade, e pode 
ajudar a sua empresa a obter o Selo Agro+Integridade. 

+ Compliance
no agronegócio 
Transparência e ética são pré-requisitos fundamentais 
para a condução e a evolução dos negócios, 
principalmente em meio a tantos casos de corrupção.



Objetivos do 
Agro+Integridade

Dentre os benefícios na 
implementação do Selo Agro+ 
Integridade estão: 

Estimular a implementação de um Programa de Compliance, 
Ética e Sustentabilidade, em seu amplo espectro, qual seja: 
econômico, social e ambiental.

Conscientizar empresas do agronegócio sobre seu papel no 
enfrentamento às práticas concorrenciais corruptas e antiéticas.

Reconhecer práticas de governança, compliance, ética e 
sustentabilidade nas empresas do agronegócio no mercado 
nacional, no relacionamento entre si e no setor público.

Mitigar riscos de compliance nos relacionamentos da indústria 
do agronegócio.

1. Ampla divulgação do nome da empresa no site do Mapa

2. Utilização do Selo Agro+ em seus produtos e meios de comunicação e publicidade

3. Prevenção e detecção dos riscos de compliance, regulatórios etc.

4. Proteção ao Board / CEO / CFO e diretoria executiva

5. Proteção à marca, à imagem e à reputação das organizações

6. Maior competitividade e atratividade do negócio

7. Proteção a perdas, fraudes e abusos

8. Alinhamento com os objetivos estratégicos

9. Boas práticas de governança corporativa

Governança
Corporativa

Melhoria de
Controles

Melhoria de
Processos

Compliance Processo de
Transformação

Selo Agro+

Integridade

Eficácia da
Estrutura de
Compliance

Eficácia Operacional



Principais 
requisitos
Os requisitos para o Selo Agro+ Integridade estão segregados 
em quatro enfoques específicos com os requisitos para 
habilitação e um com os requisitos para avaliação, sendo:

1. Anticorrupção 2. Trabalhista 3. Sustentabilidade 4. Exigências
Setoriais

5. Avaliação

» Programa de 
Compliance;

» Código de Ética e 
Conduta aprovado e 
divulgado.

» Canal de Denúncias 
efetivo.

» Programa de 
treinamentos 
relacionados ao 
Programa de 
Compliance e Código de 
Conduta.

» Participante do Pacto 
Empresarial pela 
Integridade e contra a 
Corrupção, promovido 
pelo Instituto Ethos.

» Não constar na lista 
de trabalho escravo ou 
análogo à escravidão do 
Ministério do Trabalho.

» Não ter ocorrência de 
infrações trabalhistas 
relacionadas a 
trabalho infantil.

» Certidão Negativa de 
Crimes Ambientais 
junto à Justiça Federal e 
à Justiça Estadual.

» Não ter ocorrência 
de infrações junto à 
área de Fiscalização 
Agropecuária

» Relatório de 
sustentabilidade com 
certificação ABR/BCI

» Programa de Gestão Sustentável 
(foco em meio ambiente)



Modelo de Programa de 
Compliance alinhado às 
boas práticas

VI – Registros 
Contábeis 
Precisos

IV - Treinamento

VII - Controles 
internos efetivos

XII - Procedimentos 
para interrupção de 
irregularidades ou 

infrações 

XIII – Due 
Diligence de 
fornecedores

IX - Estrutura 
de Compliance 
independente

V - Análise 
Periódica de 

Riscos

II - Padrões 
de Conduta, 

Código de Ética 
e Política de 
Compliance

X - Canais de 
Denúncia 

XIV – Processo 
de Fusões, 

Aquisições e 
Reestruturações 

Societárias

XV – Monitoramento 
Contínuo do 
Programa de 
Compliance

XI - Medidas 
Disciplinares 

III - Padrões de 
Conduta, Código de 
Ética e Compliance 

para Terceiros

XVI – Promoção 
da Cultura Ética e 
de Compliance no 

Mercado 

I - Comprometimento 
da Alta 

Administração

VIII - Procedimentos  
para Prevenir 

Fraudes e Ilícitos

Monitoramento contínuo do 
Programa de Compliance, 
visando seu aperfeiçoamento na 
prevenção, detecção e combate 
à ocorrência dos atos lesivos.

Aplicáveis a todos os 
empregados e administradores, 
independentemente de cargo, 
e a terceiros, tais como 
fornecedores, prestadores de 
serviço, agentes intermediários 
e associados

Monitoramento contínuo do Programa de 
Compliance, visando seu aperfeiçoamento na 
prevenção, detecção e combate à ocorrência 
dos atos lesivos

Por meio de 
palestras, 
seminários, 
workshops, debates 
e eventos da 
mesma natureza



Diagnóstico

Implantação

Monitoramento
Como a 
KPMG pode 
ajudar Sobre a KPMG  

A KPMG é uma rede global 
de firmas independentes 
que prestam serviços 
profissionais de Audit, Tax e 
Advisory. Estamos presentes 
em 154 países, com 200.000 
profissionais atuando em firmas- 
membro em todo o mundo.No 
Brasil, são aproximadamente 
4.000 profissionais distribuídos 
em 13 Estados e Distrito 
Federal, 22 cidades e escritórios 
situados em São Paulo (sede), 
Belém, Belo Horizonte, Brasília, 
Campinas, Cuiabá, Curitiba, 
Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, 
Joinville, Londrina, Manaus, 
Osasco, Porto Alegre, Recife, 
Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, 
Salvador, São Carlos, São José 
dos Campos e Uberlândia.

Orientada pelo seu propósito de 
empoderar a mudança, a KPMG 
tornou-se uma empresa referência 
no segmento em que atua.

Compartilhamos valor e 
inspiramos confiança no 
mercado de capitais e nas 
comunidades há mais de 100 
anos, transformando pessoas e 
empresas e gerando impactos 
positivos que contribuem para 
a realização de mudanças 
sustentáveis em nossos clientes, 
governos e sociedade civil.

» Avaliar o cenário atual do Programa de 
Compliance da organização em relação aos 
requisitos legais e regulatórios.

» Apresentar relatório de maturidade do 
Programa de Compliance.

» Elaborar gráficos das percepções de 
compliance e KPIs.

» Desenvolver benchmarking de mercado.

» Avaliar a governança e cultura de 
compliance.

» Desenvolver recomendações e planos de 
ação para melhorias e alinhamento aos 
requerimentos do Selo Agro+ Integridade.

» Acompanhar a 
implementação dos 
requisitos da lei (PMO). 

» Avaliar a efetividade 
do Programa de 
Compliance à luz dos 
requisitos legais - Selo 
Agro+ Integridade.

» Testes de controles 
internos.

» Investigação 
independente e 
apuração de denúncias.

» Certificar a organização 
para o Programa Selo 
Agro+ Integridade.

» Implantação do Programa de Compliance, 
de acordo com os parâmetros requeridos 
pelo Selo Agro+, de maneira completa ou 
modular: 

» Estabelecer a governança e cultura de 
compliance.

» Identificar e mensurar os riscos e controles 
de compliance aliados ao desenvolvimento 
de indicadores de monitoramento.

» Mapear e avaliar as transações que 
oferecem riscos de compliance (red flags).

» Desenvolvimento de Políticas de Compliance 
(Código de Conduta, Política Anticorrupção, 
Brindes, Presentes, Hospitalidades, Hotline 
etc.)

» Definir papéis e responsabilidades dos 
envolvidos na Função / Programa de 
Compliance.

» Elaborar comunicação e aplicar treinamentos 
de compliance para colaboradores, parceiros 
e fornecedores.

» Implementar e fazer a gestão de Canal de 
Denúncias / Linha Ética.

» Estabelecer processos e controles 
internos que permitam a pronta 
elaboração e confiabilidade dos relatórios e 
demonstrações financeiras.

» Realizar due diligences e background check.

» Estabelecer o processo de gestão de 
terceiros e classificar e monitorar os riscos 
de terceiros. 

» Implementar metodologia e tecnologia de 
Compliance Analytics.

» Assessoria na implementação dos requisitos 
de sustentabilidade do Programa Selo Agro+ 
Integridade.



Para mais informações, por favor, entrem em contato com um dos profissionais da KPMG:

Emerson Melo
Sócio
Risk Consulting
Tel: (11) 3940-4526
emersonmelo@kpmg.com.br

Carolina Paulino
Sócia-diretora
Risk Consulting
Tel: (11) 3940-4096
cpaulino@kpmg.com.br

Rodrigo Lazzarini
Sócio-diretor 
Risk Consulting
Tel: (16) 3323-6650
rlazzarini@kpmg.com.br

Ricardo Zibas
Sócio-diretor 
Risk Consulting
Tel: (11) 3940-1795
rzibas@kpmg.com.br
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