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SUAPE    COMPARTILHA 

Projeto criado pelo núcleo de Inovação de Suape

“Inovação é a exploração de ideias e

possibilidades que possam trazer

mudançaspositivasao nosso trabalho e

rotina”.

Evento interno composto 

por uma mesa redonda 

sobre inovação.

Juntos podemos discutir 

ideias, métodos e 

ferramentas que irão 

agregar e promover um 

maior engajamento de 

colaboradores.



SUAPE    COMPARTILHA 

✓ Identificar desafios 

✓Conectar oportunidades 

✓Entender desafio e as 

oportunidade

✓Criar um projeto de solução

Por meio de uma atividade 

dinâmica, os participantes 

discutem propostas que podem 

ser adotadas para agilizar vários 

processos.

O programa consiste em uma 

série de ações internas e externas 

que fomentam transformação nas 

atividades da empresa.



Como fazer isso? 

✓ Compartilhando com a Apresentação Expositiva do Tema

✓ Praticando com Dinâmica contextualizada 

✓ Coletando Desafios e Soluções (post-its)

Dinâmica



Melhoria Implantada



SEMANA

COMPLIANCE



LANÇAMENTO DA CAMPANHA 
Seja Compliance! 





1° DIA 

INTEGRIDADE
Jornada Épica: Ética e Integridade

Aurora Barros e Hélio Pereira



"Não quero que a empresa veja o Compliance como algo hostil. 

Nossa intenção é seguir com bons propósitos, acreditando na boa fé 

de todos. Queremos integrar a condução de bons processos internos 

a um departamento de Compliance amigo, fazendo com que a 

empresa atinja toda a sua produtividade e tenha a eficiência e 

segurança necessárias para fiscalizações e auditorias"

O Presidente de Suape Leonardo 

Cerquinho defendeu a boa relação 

da Unidade de Compliance com os 

demais setores da empresa.

2° DIA 

Apoio da Alta 

Administração



"O sistema de governança está preocupado em 
como você deve melhorar a qualidade das decisões. 
Esse é o grande desafio das novas gestões. O 
Compliance deve ser visto dentro do conceito de 
governança que surgiu na década de 70 e vem sendo 
cada vez mais introduzido na administração pública. 
É focar na estratégia de longo prazo e avaliar como 
os executivos e a empresa estão agindo para 
melhorar o seu desempenho, focando sempre nas 
estratégias"

2° DIA

GOVERNANÇA

Marcelo Bruto 
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco  



"É preciso estar atento ao conteúdo compartilhado e 

curtido. Também fiquem atentos ao contexto das 

fotos, pensando sempre na segurança das 

informações compartilhadas. É preciso entender a 

importância das redes sociais e como a sua postura 

está diretamente relacionada ao seu trabalho"

2° DIA

ÉTICA NAS REDES SOCIAIS

Gisele Conde
Ouvidora e Presidente do Conselho de Ética de Suape 



Relacionamento  Empresas Privadas com 

Governo 

"O Compliance é o setor onde o colaborador deve 

encontrar acolhimento. É preciso deixar claro se 

determinada postura pode ou não ser adotada, mas 

devemos sempre aproximar as pessoas. [...]

Hoje, já se entende que todos os colaboradores da 

empresa possuem responsabilidades e não apenas os 

líderes, fortalecendo assim o conceito de cidadania 

corporativa"

Margarida Smitch
Compliance Officer da OEC – Odebrecht Engenharia e Construção

Reflexões Ética e Integridade 

"Precisamos ter um equilíbrio entre 

hierarquia e autoridade, competência técnica 

e decisão política. É preciso mudar 

comportamentos e fazer refletir sobre a 

importância de seguir as regras para ter o 

mundo dos negócios com ética”.

Sandra Vespasiano
Instrutora de Compliance público no Cefospe

3º DIA 



3º DIA 

Inteligência Artificial
"A inteligência artificial é um caminho sem volta. Áreas que lidam com um 

grande volume de leis e regulamentos dependem muito da capacidade dos seus 

times de se manterem em constante processo de aprendizado para se adequar 

às novas regras. A inteligência cognitiva de novas plataformas de computação 

pode ajudar nesse sentido. Com o suporte dessa nova tecnologia de 

computação cognitiva, as áreas de Compliance ou controles internos, poderão 

acessar e revisar um volume exponencial de documentos com precisão e 

velocidade incríveis“.

Álvaro Pinheiro
Coordenador de Sistemas da PGE – Procuradoria Geral do Estado 



Interatividade

No final da programação, o conteúdo 

ministrado nas palestras foi testado em 

um jogo interativo, em tempo real, onde 

os colaboradores responderam a 

perguntas em seus celulares. 

A colaboradora Thácia Joana, da 

Diretoria de Planejamento e Gestão, 

atingiu a maior pontuação e foi premiada 

com o livro Ética e vergonha na cara, de 

Clóvis de Barros Filho e Mário Sérgio 

Cortella.



Atendimento Demanda de Órgãos 

Externos 

O Target é uma plataforma digital feita para facilitar a execução e o controle das

ações e resultados de seu planejamento estratégico. As informações são lançadas no sistema,

que cria e acompanha automaticamente indicadores de desempenho em todas as áreas.

A plataforma Target foi criada para potencializar a atuação da alta gestão, permitindo visualizar as

ações e resultados de forma simples e rápida, proporcionando reuniões mais ágeis e

encaminhamento automático das decisões para todos os envolvidos.

CONTRATO SUAPE Nº 030/2019 - ADESÃO À ARP Nº 033/2018.    

ATI assinado em 20/06/2019.



O Compliance monitora o atendimento dos

prazos de resposta e em caso de atraso o

sistema altera a cor do encaminhamento

para vermelha que significa em atraso o que

permite ao Compliance adotar as devidas

providências. O responsável pela demanda

anexa o ofício também no sistema

possibilitando que o Compliance também

analise seu conteúdo.

Período de Julho à Novembro 2019

Demandas Registradas.............98

Concluídas no prazo .......85

Fora do prazo ...........4

Em Andamento ......9

9

4

85

Total

Andamento

Atrasado

Concluído



controleinterno@suape.pe.gov.br

+55 81 3527 5039


