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O que é o programa de integridade 

O Programa de Integridade da ATSNET visa promover a ética e a integridade no ambiente de trabalho 

e na condução de negócios. Com ele, a ATSNET e seus administradores firmam seu compromisso na 

adoção de melhores práticas de mercado, aprimorando continuamente seus processos e controles, 

sempre cumprindo a legislação vigente em todos os seus aspectos.  

 

O PI ATSNET é composto das seguintes etapas que constituem ações contínuas e cíclicas: 

 Comunicação e Treinamento do Programa 

 Identificação de Riscos 

 Monitoramento das medidas de mitigação de riscos 

 Medidas de Remediação e Aplicação de Penalidades 

 Ajustes de Controles Internos 

 

Com a adoção destas etapas, a ATSNET garante o monitoramento constante e imediato ajuste dos 

controles em caso de identificação da ocorrência de evento indesejado.  

 

Para garantir a aplicação correta dos programas, a ATSNET dispõe dos seguintes materiais: 

 

 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE - Documento com diretrizes básicas do 

Programa. 

 

 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE - Acordo expresso entre os administradores, 

colaboradores e parceiros da ATSNET, que define parâmetros de conduta e valores a serem 

praticados. 

 

 NORMA DE MAPEAMENTO DE PROCESSO E IDENTIFICAÇÃO DE RISCO – Manual que orienta 

como identificar e tratar os riscos inerentes a cada rotina mapeada. 

 

 TREINAMENTOS – Os materiais de treinamento estão disponíveis através web e serão liberados 

periodicamente para todos os colaboradores. Sua execução é obrigatória e todos devem 

preencher o questionário de participação ao final de cada curso. 
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 ORIENTAÇÃO PARA DENUNCIAS - Este material orienta o colaborador para a observação de fatos 

merecedores de atenção e como poderão ser relatados aos setores internos da Empresa ou 

mesmo as autoridades legais. 

 

 TRANSPARÊNCIA - Semestralmente a ATSNET publica para seus colaboradores um relato dos 

fatos significativos para a empresa, aprovação das demonstrações pela auditoria externa, 

programas sociais em desenvolvimento além de outros assuntos relevantes. 

 
 
Qualquer denúncia poderá ser encaminhada ao Diretor Presidente através do e-mail 
ouvidoria@atsnetsolucoes.com.br. 


