02/12/2021

Comunicado aos Associados, aos Mantenedores e demais Stakeholders

A Abstartups, associação sem fins lucrativos, vem por meio deste comunicado informar sobre a
criação no último semestre de uma área interna de compliance que tem o objetivo de alinhar a
associação ao novo cenário mundial de combate à corrupção e consolidação da ética, bem como
para melhorar a sua governança e transparência nos processos e controles internos.
Assim, a Abstartups preocupada em construir essa relação mais transparente e ética de forma
contínua decidiu ter um setor de compliance para fazer checagens de padrões de conformidade
periodicamente. O comprometimento da alta direção da associação tem sido importante para a
efetivação dessa área dentro da associação. A integridade nas relações público-privadas e,
consequentemente, com o Programa de Compliance é a base para a criação de uma cultura
organizacional em que funcionários, colaboradores e terceiros efetivamente prezam por uma
conduta ética e de combate à corrupção.
Em respaldo ao combinado na última carta publicada no nosso portal da transparência, viemos
declarar o comprometimento da associação em ter cumprido as seguintes providências:
(i) já realizado: contratação da Grant Thornton, empresa de auditoria externa independente, para
apuração dos fatos ocorridos, de forma a identificar e corrigir possíveis falhas nos processos
internos da associação;
(ii) já realizado: inserção de um canal de transparência em nosso website, para fins de publicação
periódica de comunicados acerca do progresso das ações e providências adotadas pela ABStartups
para melhoria de práticas de gestão e compliance.
(iii) já realizado: criação de um setor de compliance, com abertura de vaga para contratação de
profissional responsável especializado, visando a adoção das melhores práticas de governança e
compliance para a ABStartups;
(iv) já realizado: criação e implementação de novo Código de Conduta, visando estabelecer regras
e valores que orientem as ações de todos nossos colaboradores;
(V) já realizado: a contratação de empresa especializada e independente para auditoria contábil,
fiscal e financeira, que já foi escolhida e está em fase de assinatura do contrato.
Durante todo o prazo de mandato da nova gestão da associação, cujos resultados serão
periodicamente comunicados em assembleia geral a todos os associados, mantenedores e demais
interessados, será realizada uma auditoria anual com essa empresa escolhida.
Reiteramos nosso compromisso de transparência e responsabilidade com todos nossos associados,
mantenedores e demais parceiros do ecossistema, e continuamos disponíveis para quaisquer
dúvidas e esclarecimentos através de nossos canais de comunicação, bem como o setor de
compliance da Abstartups.
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