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Pilares do Compliance 

Estruturando 
 

1. Apoio da alta 
administração 

2. Análise e gestão de 
Riscos “da portaria à diretoria” 

3. Código de Conduta – 
Políticas 

4. Controles Internos – 
Processos formalizados 

Pilares do Compliance 

Implementando e Controlando 

 

5. Treinamento e Comunicação 

6. Canais de Denúncia 

7. Investigações Internas 

8. Due Diligence – Avaliação 
prévia de terceiros / parceiros 

9. Monitoramento 

10. Auditoria 
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Compliance Aplicado 
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Vamos imaginar que sua organização-instituição tenha os 
seguintes setores ou departamentos: 
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• Administração / Documentos 
• RH – D. Pessoal 

• Financeiro / Tesouraria / Compras 
• Limpeza & Conservação / Manutenção / Vigilância 

• Armazenagem / Logística / Transporte 
• Comunicação & Marketing 

• Comercial / Vendas / Clientes 
• .......... 

O que todos estes setores possuem em comum? 

mailto:gustavo@mentoris.com.br


Administrativo 
Documentação 

RH - D. Pessoal   

Financeiro / 
Tesouraria / 

Compras 

Limpeza 
Conservação 
Manutenção 

Vigilância 

Armazenagem 
Logística 

Transporte 

Comunicação e 
Marketing 

Comercial                
D. Vendas 

PESSOAS 

PROCESSOS 

? 

O que pessoas e 
processos representam 
nas instituições? 



PESSOAS  

PROCESSOS 

RISCOS 
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Nota: Probabilidade

  EXTREMA        5 5 10 15 20 25

 PROVÁVEL       4 4 8 12 16 20

   MODERADA      3 3 6 9 12 15

  POUCO PROVÁVEL  2 2 4 6 8 10

 IMPROVÁVEL      1 1 2 3 4 5

EVENTO - O que? 1 2 3 4 5 Nota: Impacto
INSIGNIFICANTE PEQUENO MÉDIO GRANDE EXTREMO 

Matriz de Riscos  -  Pontuação

Ação: 

Ação: 

Ação: 
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Risco Identificado
Recomendações para 

Mitigar os Riscos 
Responsável Prazo

Classificação - Nota do 

Risco

1. Colete todas as informações possíveis das áreas mais 
críticas e setores;    

3. Compreenda as informações: a Análise de Riscos é um 
Pilar estratégico, em meio a outros igualmente importantes. 
Mas sem este, nada relevante será feito. 

2. Organize todos os dados coletados nos setores, por área; 
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Risco Ação 

Crítico ou Alta Prioridade: ação gerencial imediata, com 
medidas necessárias e URGENTES: “ou faz ou paga.” 

Média Prioridade: ações construídas dentro de um 
tempo aceitável, com possibilidades de treinamento, 
provisão de recursos, etc; 

Baixa Prioridade ou irrelevante: nenhuma ação 
necessária ou apenas quando as demais estiverem 
satisfeitas. São geralmente questões de baixo impacto. 
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Resumo estratégico de ações e critérios 

 Com base na sua exposição a riscos: 
a) Determine os processos necessários / planejamento para cada 

grupo da Matriz e sua implementação em cada setor; 
b) Levante os meios/recursos necessários para assegurar que a 

gestão, operação e monitoramento desses processos sejam 
eficazes;  

c) Assegure o acesso contínuo às informações e o pessoal 
necessário para executar e monitorar os processos;  

d) Conscientize os colaboradores sobre a importância de um 
sistema de análise e gestão de riscos, compartilhando 
responsabilidades.   
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Princípios & Provocações: 

• As organizações devem criar políticas claras e 
precisas, que definam sua conduta e a ética dos 
funcionários e diretoria (“The Tone of The 
Top”). Devem selecionar, desde a diretoria, 
pessoas e parceiros cujo caráter ético esteja de 
acordo com a missão, princípios e valores da 
organização. OWENS, J.   => Governança. 

 

EM QUAL SETOR ESSE PRINCÍPIO PARECE SER O MAIS DIFÍCIL DE SER APLICADO?  

POR QUÊ? 
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Princípios & Provocações: 

• A responsabilidade dos DIRIGENTES que 
permitem (e financiam) a propaganda antiética 
é maior do que a dos fabricantes, pois é por 
meio da publicidade que determinado produto 
ou serviço é percebido. (Arruda, M. Cecília / OESP) 

Existem limites para sua publicidade?  
=> desejo x necessidade - MKT 

 

EM QUAL SETOR ESSE PRINCÍPIO PARECE SER O MAIS DIFÍCIL DE SER APLICADO?  

POR QUÊ? 
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Princípios & Provocações: 
 

• A Ética nos Negócios seria relativamente simples se o 
gestor ou funcionário estivesse sempre diante de 
escolhas entre ‘certo e errado.’ Muitas vezes, trata-se de 
dois (ou mais) ‘certos’, ou duas opções indesejáveis. 
JOHNSON, H.L.  

 

– O que fazer diante dessas situações? O “ganha-ganha” 
possui limites? E a “flexibilização”?  

=> Controles Internos 
 
 

EM QUAL SETOR ESSE PRINCÍPIO PARECE SER O MAIS DIFÍCIL DE SER APLICADO?  
POR QUÊ? 
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Princípios & Provocações: 
(quando o profissional se sente ‘injustiçado...’) 

• A política de promoções deve estimular o 
desenvolvimento profissional e humano dos 
funcionários. Com a ética, evitam-se preconceitos, 
favoritismos e outros comportamentos que 
incentivam a discriminação. (Arruda, M. Cecília / OESP) 

 

E as “indicações” da diretoria, como ficam? 
=> RH – D. Pessoal 

 
EM QUAL SETOR ESSE PRINCÍPIO PARECE SER O MAIS DIFÍCIL DE SER APLICADO?  

POR QUÊ? 
 

 

mailto:gustavo@mentoris.com.br


www.mentoris.com.br <> gustavo@mentoris.com.br 

                Gestão e Compliance: aplicando os conceitos de 
compliance na estrutura de sua organização 

Princípios & Provocações: 

 

• Ocorrem distorções de comportamento quando 
o dinheiro é considerado poder, a ponto de 
corromper o que for, para se tornar absoluto. 
MAGNET, M. Ethics and the master of the universe. Fortune. 

 

Quais seriam os limites para o estabelecimento de 
‘metas’ e alvos? 

 

EM QUAL SETOR ESSE PRINCÍPIO PARECE SER O MAIS DIFÍCIL DE SER APLICADO?  

POR QUÊ? 
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E você nisso tudo? 

Quais seriam os pontos fortes para sua 
organizaçãoINICIAR um Programa de 

Compliance?  
 

E seus ‘casos & causos’: como sua 
organização está enfrentando o desafio 

ético do século XXI? 
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Muito obrigado! 

 
Gustavo Brandão 

Consultor 
 

gustavo@mentoris.com.br 

www.mentoris.com.br  

41 98834.0160 
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