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1. OBJETIVO 

Este Regulamento tem como objetivo estabelecer regras para o pagamento de prêmio referente ao 

Programa “Viu Algo, Diga Algo!”. 

O Programa “Viu Algo, Diga Algo!”, trata-se de uma ação específica do Canal Ninja e aborda o 

pagamento de prêmio como incentivo ao uso do canal, caso a denúncia seja considerada substanciada, 

após a devida apuração interna conduzida pela área de Compliance e deliberação do Comitê de 

Integridade, nos termos do Regimento Interno do Programa de Integridade KaBuM! 

2. APLICAÇÃO 

Aplica- se a todos os Colaboradores diretos do KaBuM!, independentemente de nível hierárquico, bem 

como aos fornecedores e prestadores de serviço do grupo KaBuM!. 

3. DEFINIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

3.1. Definições 

Canal Ninja: canal onde colaboradores e terceiros podem fazer denúncias que serão tratadas de 

maneira estritamente confidencial, salvaguardando a identidade do denunciante, do denunciado e 

de todas as pessoas envolvidas na investigação, bem como seu conteúdo. 

3.2. Responsabilidades 

Denunciante: conhecer e cumprir as diretrizes desse Regulamento; reportar violações éticas e/ou 

a legislação vigente de boa-fé; e acompanhar o status da denúncia através da Canal Ninja, 

fornecer informações adicionais quando solicitado pela área de Compliance para viabilizar a 

apuração interna, bem como informar os dados necessários para pagamento do prêmio, quando 

aplicável. 

Nota: a abertura de denúncias falsas com objetivo de prejudicar terceiros por razões 

pessoais é considerada uma violação ética e poderá ensejar a aplicação de medidas 

disciplinares.  

Compliance: gerenciar e suportar o processo de apuração interna, planejar e conduzir as 

investigações, acionando as áreas suporte, quando necessário; apresentar a conclusão da 

apuração interna para deliberação do Comitê de Integridade; armazenar as evidências levantadas 

no Canal Ninja para fins de registro e monitoramento; dar retorno ao denunciante através do Canal 

Ninja e solicitar o pagamento do prêmio, no caso de denúncias substanciadas.  
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Demais áreas participantes de investigações: reportar imediatamente violações éticas ao(a) 

Diretor de Governança Corporativa ou ao(a) Coordenador(a) de Compliance, para que sejam 

registradas no sistema e devidamente apuradas; e apoiar a equipe de investigação na condução 

da apuração e no levantamento das evidências necessárias. 

Comitê de Integridade do KaBuM! (*): deliberar sobre o resultado e conclusão da investigação; 

e aprovar os pagamentos de prêmio a colaboradores KaBuM! e terceiros.  

(*) O Comitê de Integridade é composto pelos seguintes membros: Diretor de Governança 

Corporativa, Diretor de Recursos Humanos, Diretor Financeiro e Diretor Jurídico.  

Departamento Pessoal: para os casos de pagamento para colaboradores KaBuM, 

operacionalizar a emissão do cartão benefício para pagamento do prêmio ao denunciante, 

conforme solicitação da área de Compliance.  

Tesouraria: para os casos de pagamentos para terceiros, operacionalizar o depósito do prêmio 

na conta bancária do denunciante, conforme solicitação da área de Compliance. 

Empresa Prestadora de Serviços: conhecer e concordar em aderir ao Regulamento do 

Programa Viu algo, diga algo! 

4. REGRAS DA PROGRAMA 

4.1. Denúncias 

As denúncias poderão ser feitas somente através dos canais mencionados abaixo: 

 Internet: através dos links:  www.canalconfidencial.com.br/kabum (Canal Ninja) 

 Telefone: através de ligação gratuita para o número 0800-377-8057 (Canal Ninja) 

 Diretamente ao Diretor(a) de Governança Corporativa ou ao Coordenador(a) de 

Compliance do KaBuM! 

Diretamente ao gestor direto do denunciante, que terá a obrigação de reportar a área 

de Compliance 
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4.2. Escopo do Canal 

O Canal Ninja poderá ser utilizado para reportar violações éticas e/ou a legislação vigente, tais 

quais: 

 Discriminação, Assédio Moral e Sexual 

 Fraudes, desvios e furtos 

 Violação de ao Código de Conduta Ética e Políticas internas da empresa 

 Corrupção e/ou suborno 

 Vazamento de dados e questões de segurança da informação 

 Favorecimento indevido de colaboradores e/ou fornecedores 

 Conflitos de Interesse 

 Abusos e desvios do seu gestor direto, em desconformidade com a legislação e/ou com 

as normas internas da empresa  

 Atos ilícitos 

NÃO deve ser reportado através do Canal Ninja:  

 Questões de ouvidoria de RH, clima organizacional, gestão de pessoas e 

desenvolvimento de carreira (para esses casos, o colaborador deve procurar o apoio 

do time de Recursos Humanos) 

 Reclamações sobre sobrecarga de trabalho e horas extras 

 Modelo de gestão da área 

 Questionamentos sobre o motivo de demissão/desligamento 

 Pagamento de reembolsos, benefícios (VT, VR, participação e afins) 

 Questionamentos sobre férias, salário, verbas rescisórias e/ou similares 

 Informações sobre vagas (dúvida sobre processo seletivo etc.) 

 Reclamações de consumidores 
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4.3. Procedimento de Investigação Interna 

As denúncias realizadas através do Canal Ninja são inicialmente recebidas por uma empresa 

externa, garantindo a independência e autonomia do Canal. Após a triagem, a denúncia é enviada 

para a área de Compliance, que dará início ao processo de apuração interna e coletará as 

evidências necessárias.  

Todas as denúncias serão devidamente apuradas com sigilo e confidencialidade, nos termos do 

Regimento Interno do Programa de Integridade Corporativo e do Procedimento de Investigações 

Internas. O acesso as informações recebidas por meio do Canal, é restrito à área de Compliance 

e à equipe envolvida na apuração interna. Se preferir, a denúncia pode ser realizada de maneira 

anônima sem que o denunciante precise se identificar (*). 

(*) Caso o denunciante prefira realizar a denúncia de maneira anônima, após a deliberação 

do Comitê de Integridade, a área de Compliance irá contatá-lo através do Canal Ninja 

informando sobre o encerramento das investigações e resultado, neste momento o 

denunciante poderá se identificar para o recebimento do prêmio. O denunciante deve informar 

os dados para pagamento do prêmio em até 15 dias. Na ausência de resposta, a área de 

Compliance encerrará o caso sem pagamento do prêmio. 

Finalizada a apuração interna, a área de Compliance submeterá o caso à análise e deliberação do 

Comitê de Integridade.  

O prazo para conclusão da apuração e retorno ao usuário é de até 60 dias, prorrogáveis se 

necessário, devido à complexidade da apuração. 

4.4.  Acompanhamento da denúncia e devolutivas 

Na abertura da denúncia, será fornecido um número de acesso e senha para acompanhamento 

através do site. Os denunciantes devem acompanhar constantemente a evolução dos casos. Em 

regra, não há contato proativo por canais alternativos (especialmente em denúncias anônimas). 

Toda comunicação com o denunciante ocorrerá diretamente no Canal Ninja. Todos os 

denunciantes receberão retorno quanto a denúncia realizada. As possíveis devolutivas são: 
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 Solicitação de maiores informações/Inconclusivo: para viabilizar a apuração 

interna, a área de Compliance poderá solicitar maiores detalhes/informações ao 

denunciante (ex.: datas, testemunhas, pessoas envolvidas, departamento etc.). Por 

isso, ao fazer uma denúncia é importante fornecer a descrição completa do fato e todos 

os detalhes possíveis, além de acompanhar o status com o número de protocolo 

fornecido da abertura da denúncia. Na ausência de resposta do denunciante, a área de 

Compliance encerrará o caso como inconclusivo. 

 Inaplicável ao canal: após análise, a área de Compliance pode verificar que a situação 

reportada não é escopo do Canal Ninja. Nesse caso, a área de Compliance irá encerrar 

o caso e direcionar o denunciante quanto a área competente. 

 Caso concluído – substanciado: Foram encontradas evidências que confirmam a 

denúncia. Nesse caso, o Comitê de Integridade pode recomendar a aplicação de 

medidas disciplinares aos envolvidos, nos termos da legislação trabalhista vigente. 

 Caso concluído – não substanciado: Não foram encontradas evidências claras ou 

as evidências encontradas não corroboram o fato. Por isso, o Comitê de Integridade 

deliberou pelo arquivamento da denúncia. 

 

4.5. Prêmio 

O prêmio será concedido ao denunciante que se identificar - seja no momento do relato ou após a 

investigação finalizar (veja o item 4.3, acima) - caso a denúncia seja considerada substanciada, após 

a devida apuração interna conduzida pela área de Compliance e deliberação do Comitê de 

Integridade.  

Em caso de dúvidas, o colaborador também pode entrar em contato com a área de Compliance do 

KaBuM! através do e-mail compliance@kabum.com.br ou consulte nosso Guia Prático para Registro 

de Denúncias, anexo a este Regulamento. 

4.5.1. Colaboradores KaBuM! 

O prêmio será pago por meio de cartão benefício com valor equivalente ao dobro do salário do 

denunciante (desde que essa equação não ultrapasse o teto de R$ 6.000,00) e com validade de 

03 meses, a contar de sua emissão.  

Para operacionalizar o pagamento será necessário que: 
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(i) A apuração interna tenha sido concluída pela área de Compliance e o Comitê de 

Integridade do KaBuM! tenha considerado a denúncia substanciada, nos termos do 

Regimento Interno do Programa de Integridade e desse Regulamento; 

(ii) O Comitê de Integridade do KaBuM! tenha aprovado o pagamento; 

(iii) A área de Compliance solicite o cartão benefício ao Departamento Pessoal e, após 

emitido, o entregue ao denunciante.  

A área de Compliance irá contactar o denunciante, através do Canal Ninja, para informá-lo sobre 

a entrega do cartão. 

4.5.2. Colaboradores terceiros, fornecedores e/ ou parceiros de negócio 

O prêmio terá valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e será depositado pelo KaBuM! diretamente 

na conta bancária do denunciante.  

(i) A apuração interna tenha sido concluída pela área de Compliance e o Comitê de 

Integridade do KaBuM! tenha considerado a denúncia substanciada, nos termos do 

Regimento Interno do Programa de Integridade e desse Regulamento; 

(ii) O Comitê de Integridade do KaBuM! tenha aprovado o pagamento; 

(iii) A área de Compliance formalize a solicitação do deposito à Tesouraria. 

Para pagamento do prêmio o denunciante deve informar:  

 Nome completo  

 CPF 

 Dados bancários (banco, agência e número da conta) 

Nota 01: o denunciante deve ser o titular da conta em que o prêmio será depositado, não 

serão realizados depósitos em contas de terceiros. 

Nota 02: No caso de denúncias anônimas, após a deliberação do Comitê de Integridade, 

a área de Compliance irá contatar o denunciante, através do Canal Ninja, informando 

sobre o encerramento das investigações e resultado, neste momento o denunciante 

poderá se identificar para o recebimento do prêmio. O denunciante deve informar os dados 

para deposito em até 15 dias. Na ausência de resposta, a área de Compliance encerrará 

o caso sem pagamento do prêmio. 
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É importante lembrar que: 

(i) A premiação é aplicável apenas a colabores terceiros de empresas que aderirem ao 

Viu algo, Diga Algo!, nos termos desse Regulamento.  

(ii) As informações do Canal Ninja são confidenciais e o acesso é restrito à área de 

Compliance do KaBuM!. Nenhuma informação será compartilhada com a empresa 

empregadora.  

5. REFERÊNCIAS 

Abaixo os documentos que deverão ser consultados para o tema de pagamento de prêmio da Programa 

Viu Algo, Diga Algo!: 

 Código de Conduta Ética 

 Regimento Interno do Programa de Integridade 

 Guia Prático para registro de denúncias – Canal Ninja 

 P.CR.03 - Procedimento de Investigações Internas (*) 

(*) aplicável apenas para os colaboradores KaBuM! participantes no processo de investigação 

das denúncias. 

Ressaltamos que as Políticas & Procedimentos vigentes deverão ser consideradas, quando houver 

denúncia sobre descumprimento destas. 

6. ANEXOS 

 Guia Prático para registro de denúncias – Canal Ninja 

7. VIGÊNCIA 

A vigência deste documento inicia-se a partir de sua divulgação oficial e todas suas diretrizes devem 

ser cumpridas. 

8. EXCEÇÕES 

Qualquer exceção a esse Regulamento deverá ser aprovada pela Presidência.  
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9. APROVAÇÕES 

 Maria Lúcia Gonçalves de Queiroz - Coordenadora de Compliance e Riscos (Elaboração) 

 Longinus Timochenco - Diretor de Governança Corporativa (Gestor responsável) 

 Marieanne Prado - Coordenadora de Controles Internos (Responsável por garantir a revisão 

e aprovação do documento pelas áreas de negócios participantes) 

 

O selo de Controles Internos formaliza que a área de Controles Internos conduziu o processo de revisão 

deste documento e colheu todas as aprovações dos envolvidos via e-mail ou formalizada em ATA de 

reunião (padrão). 

Nota: o documento original, com todas as assinaturas, ficará armazenado na área de 

Controles Internos. Portanto este documento será publicado sem as assinaturas, a fim de 

manter o sigilo dos dados pessoais dos signatários. 
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