
BUSCA PELO SELO PRÓ-ÉTICA

O Pró-Ética é uma iniciativa de fomento à adoção 

voluntária de medidas de integridade pelas empresas. 

O Selo é o reconhecimento público da efetividade das 

medidas e do compromisso da administração na 

prevenção, detecção e remediação de atos de 

corrupção e fraude. 

O programa nasceu em 2010, por iniciativa da 

Controladoria-Geral da União – CGU e do Instituto 

Ethos, veio se aprimorando e, em 2015, sedimentou a 

metodologia de avaliação. 

As empresas que se submetem a avaliação e obtém o Selo podem usar a marca Pró-Ética, um 

reconhecimento público que gera publicidade positiva para empresa. 

A CGU é o órgão de controle interno do Governo Federal que realiza a defesa do patrimônio público (dos 

cidadãos), promove transparência na gestão pública dos recursos e, audita a gestão promovendo correição, 

prevenção e combate à corrupção - evitando, assim, o mau uso dos recursos dos cidadãos. 

A busca pelo reconhecimento do Selo estimula as empresas a adotarem posturas que vão melhorar a 

sociedade e, se melhora a sociedade melhora o País, melhora para o cidadão e para mundo, como já dizia 

Confúcio sobre Ética e Política. 

Ética e integridade são valores essenciais de uma sociedade justa e harmônica, alinhada a esses valores, a 

REGIUS irá se inscrever para a edição 2022/2023 para se submeter a avaliação para obtenção do Selo Pró-

Ética. Um reconhecimento importantíssimo para a entidade que faz a gestão dos recursos de terceiros por 

longo tempo, com o objetivo de assegurar qualidade de vida dos nossos Participantes na fase pós-laboral e, 

ainda, tem o seu compromisso de proteção social dessas pessoas. 

Imbuídos desse intuito, os Diretores e os Conselheiros da Entidade decidiram revisitar o seu o programa de 

compliance e integridade para evidenciar, de acordo com as dimensões requeridas para a obtenção do Selo, 

sua postura institucional pautada nos princípios éticos e de integridade. 

“Integridade e ética – É preciso ser e transparecer.” 

Nilza Rodrigues de Morais

Diretora-Presidente

Governança
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