
 
Edenred Brasil é destaque na 1ª edição do Guia Exame de 

Compliance  
Ranking que avalia as empresas com os sistemas de compliance mais eficientes do 

Brasil confere destaque à companhia, na categoria de Serviços 

 

A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, comerciantes e           

empregados, é destaque na 1ª edição do Guia Exame de Compliance, na categoria de              

Serviços. A publicação é pioneira no Brasil e tem como objetivo avaliar e reconhecer              

publicamente as melhores práticas de conformidade ética, destacando as         

organizações com os sistemas de Compliance mais eficientes do Brasil.  

 

O levantamento é feito com base em dados fornecidos pelas próprias companhias e             

auditados pela EXAME, pelo Instituto FSB Pesquisa e pela Fundação Dom Cabral. No             

levantamento, a Edenred apresentou as práticas que fazem parte da rotina de sua             

área de Compliance e que são amplamente divulgados em seu Programa, como            

estrutura da área de Compliance e Comunicação, uso de tecnologia em Compliance,            

maturidade e eficiência do Compliance, estrutura do Código de Ética e sistemas de             

combate à corrupção. 

  

“A Edenred Brasil mantém o mais alto nível de integridade em seus negócios para que               

todos ganhem: a empresa, os clientes e a sociedade. Acreditamos que conexões            

confiáveis nascem e crescem por meio de relações saudáveis e éticas. Por isso, temos            

um programa robusto de Compliance que é a base para todas as nossas decisões e               

atividades, trazendo segurança e ganhos à nossa ampla rede de conexões.           

Certamente este reconhecimento vem para reafirmar que estamos no caminho certo”,           

afirma Graziella Adas, Diretora Jurídica, Riscos e Regulatório da Edenred Brasil. 

 

A empresa conta ainda com o Canal de Ética, com total garantia de anonimato, para               

que os colaboradores possam relatar atitudes que não são condizentes com os valores             

do Grupo. Recentemente, lançou uma série de vídeos de Compliance para           

compartilhar com o público geral informações sobre suas melhores práticas e valores            

 
 

 
 
 

No Brasil, a Edenred é integrada pelas marcas Ticket®, Ticket LogMD, Accentiv’®, Repom® e Edenred Soluções Pré-Pagas. 



 
que pautam suas decisões, atividades e condutas, oferecendo um arcabouço teórico           

útil para toda a sociedade.  
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