
Instituto Brasileiro de Certificação e Monitoramento



O IBRACEM

 Reconhecida, em 2015, pelo Governo Federal como Entidade de
Interesse Público, através do Ministério da Justiça;

 Sem cunho político e sem qualquer relação com órgãos
governamentais;

 Metodologia desenvolvida e validada, após 12 anos de pesquisa,
pela FGV-Projetos (SP).



IBRACEM
Instituto Brasileiro

de Certificação e Monitoramento  Promoção da ética, da integridade e do desenvolvimento
econômico social;

 Avaliação da conformidade legal, monitoramento e certificação de
pessoas jurídicas, pessoas físicas e imóveis;

 Recursos tecnológicos de business intelligence e big data analytcs,
que permitem a realização de avaliações com alto potencial de
escala;

 Realiza a busca e captura de documentos públicos, cruzamento,
análise e validação de dados e informações, com a geração de
diversos indicadores e classificação de risco.



GESTÃO DA 
CONFORMIDADE 

LEGAL NO BRASIL

Com alguma frequência significativa, muitas empresas nem 
sabem que estão em situação de irregularidade, dada a 
complexidade do sistema tributário do nosso país. 

• Em média, apenas 15% das empresas brasileiras estão 
regulares e 85% estão com irregularidades*. 
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*Fonte: Pesquisa FGV-SP 2015 e IBRACEM 2016 - 2019

Receita Federal, FGTS e Prefeituras.



OBJETIVO DO PROGRAMA 
DE CERTIFICAÇÃO E 
MONITORAMENTO

ASSEGURAR ELEVADOS PADRÕES ÉTICOS
E DE INTEGRIDADE – PREVENINDO:

 Sonegação fiscal;

 Lavagem de dinheiro;

 Infrações ambientais;

 Ocorrências criminais;

 Violação de direitos dos trabalhadores; Trabalho Infantil; 
Trabalho Escravo; dívidas trabalhistas;

 Sanções (CGU) nacionais e internacionais;

 Situações graves de dificuldade financeira;

De acordo com as principais diretrizes normativas:

- Lei Federal nº 12.846/13 e Decreto 8.420/15 (Anticorrupção);

- ISO 17.000 e 17.065 (Avaliação da Conformidade e Certificação);

- ISO 19.600 (Gestão de Compliance);

- ISO 31.000 (Gestão de Riscos);

- ISO 37.001 (Gestão Antissuborno).
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OBRIGADO

dani@ibracem.org.br https://ibracem.org.br/


