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RESUMO 
 
 
 
O tema foi escolhido devido a sua importância frente as frequentes notícias 

divulgadas, pela mídia em geral, de casos relacionados às diversas formas de erros, fraudes e 
corrupções que estão expostas às instituições financeiras. Assim, de forma a evitar e 
minimizar os efeitos destes atos, que, em alguns casos, podem atingir a imagem da empresa 
gerando descredibilidade e, em última instância, até a descontinuidade dos negócios e, com 
isso, sérios reflexos na sociedade, as autoridades competentes buscam minimizar os diversos 
riscos envolvidos através de leis e regulamentos.  No Brasil, tem se estruturado e implantando 
metodologias de controles internos de maneira a minimizar os impactos financeiros das 
perdas decorrentes de riscos operacionais.  Nos últimos anos, devido aos inúmeros 
escândalos, percebe-se uma evolução dessas legislações, o que demonstra uma constante 
preocupação dos órgãos reguladores. Como consequência disso, existe a necessidade de um 
acentuado aperfeiçoamento dos sistemas de controles pelos profissionais de auditoria, 
compliance e controles internos.  Este estudo busca demonstrar a importância da função de 
compliance, como um dos pilares de governança dentro das instituições financeiras. A 
metodologia utilizada foi de pesquisa bibliográfica. A conclusão é que um sistema de 
controles adequado ao porte da instituição contribui para fortalecimento da imagem perante os 
stakeholders minimizando o risco de descontinuidade dos negócios. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Governança Corporativa, Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Controles 
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ABSTRACT 

 
 
 
The theme was chosen because of its importance by frequent news reports, the 

media in general, cases related to various forms of error, fraud and corruptions that are 
exposed financial institutions. Thus, in order to prevent and minimize the effects of these acts, 
which in some cases can reach the company's image generating discrediting and, ultimately, 
to the disruption of business and, with it, serious repercussions in society, the authorities seek 
to minimize the various risks involved through laws and regulations. In Brazil, has been 
structured methodologies and implementing internal controls to minimize the financial impact 
of losses from operational risks. In recent years, due to the numerous scandals, realizes an 
evolution of these laws, which shows a constant concern of regulators. As a result, there is a 
need for a marked improvement of control systems for professional audit, compliance and 
internal controls. This study seeks to demonstrate the importance of the compliance function, 
as one of the pillars of governance within financial institutions. The methodology used was 
the literature research. The conclusion is that a system of controls appropriate to the size of 
the institution contributes to strengthening the image with stakeholders while minimizing the 
risk of business interruption. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

O tema foi escolhido devido a sua importância frente às frequentes notícias 

divulgadas, pela mídia nacional e internacional, de casos relacionados às diversas formas de 

fraudes e corrupções, praticadas individualmente ou por organizações, além dos erros 

cometidos por funcionários em instituições financeiras. Assim, de forma a evitar e minimizar 

os efeitos destes atos, que, em alguns casos, podem atingir a imagem da empresa gerando 

descredibilidade e, em última instância, até a descontinuidade dos negócios e, com isso, sérios 

reflexos na sociedade, as autoridades competentes buscam minimizar os diversos riscos 

envolvidos através de leis e regulamentos.  

 
  

No caso das instituições financeiras no Brasil têm se estruturado e implantando 

metodologias de controles internos de maneira a minimizar os impactos financeiros das 

perdas decorrentes de riscos operacionais, através das deliberações emitidas pelo Conselho 

Monetário Nacional, a partir de 1994, após o primeiro Acordo da Basiléia de 1988. Nos 

últimos anos, devido aos inúmeros escândalos, percebe-se uma evolução dessas legislações, o 

que demonstra uma constante preocupação dos órgãos reguladores. Desvios no cumprimento 

destas legislações podem constituir infração grave, com sérias consequências não só para a 

organização, mas também para seus empregados e clientes.  Como consequência disso, existe 

a necessidade de um acentuado aperfeiçoamento dos sistemas de controles pelos profissionais 

de auditoria, compliance e controles internos.   

 

O presente estudo busca demonstrar a importância da função de compliance, 

como um dos pilares de governança corporativa e relacioná-lo com as áreas de auditoria 
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interna, gerenciamento de riscos, controles internos, jurídico e com as demais áreas de forma 

a garantir, de acordo com as melhores práticas de governança, suas segregações de funções, 

delimitações e interações nas diversas formas de atuação, assim como suas respectivas 

responsabilidades dentro das instituições financeiras indo além das exigências legais pelos 

órgãos reguladores. 

 

A metodologia utilizada neste trabalho é o resultado de pesquisa bibliográfica, que 

contou com o apoio de parte da legislação disponibilizada pelas autoridades fiscalizadoras 

brasileiras, livros de especialistas, além de sites na Internet e publicações relacionadas ao 

tema Compliance em Instituições Financeiras objetivando responder à seguinte questão: 

 

De que forma a função de compliance contribui para a gestão de uma 
instituição financeira?  

 

Hipótese: Contribui para fortalecer sua imagem perante os stakeholders 

minimizando o risco de descontinuidade dos negócios através da implantação de sistemas e 

métodos de controles que visam à observação das normas referentes ao mercado em que 

atuam e aos procedimentos internos. 

 

A dissertação está estruturada em 7 capítulos, a seguir:  

 

Capítulo 1 –  Introdução: são apresentados a situação problema, a justificativa, os 

objetivos e a metodologia de pesquisa utilizada.  

No capítulo 2,  os conceitos básicos de governança corporativa foram revisitados, 

através da bibliografia disponível, com foco na necessidade e de acordo com as melhores 
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práticas de governança corporativa,  de segregar as funções relacionadas ao Conselho de 

Administração, Comitê de Auditoria, Auditoria Interna, Alta Administração, Gestão de 

Riscos, Controles Internos, Compliance e Jurídico. 

Capítulo 3 – Este capítulo tem a intenção de demonstrar os pontos de intersecção 

entre o compliance e as diversas áreas, assim como suas responsabilidades.  Esse somatório 

de esforços é o caminho para o atingimento de uma cultura de compliance na instituição. 

Capítulo 4 – Busca de maneira simplificada demonstrar quais os trabalhos que o compliance 

executa numa instituição financeira.  

 
Capítulo 5 – Neste capítulo, dentre os inúmeros motivos para ser e estar em compliance foram 

abordados assuntos de riscos de não compliance e os temas sobre lavagem de dinheiro e 

corrupção;  

 
Capítulo 6 – Breve referência à necessidade de apoio da Alta Administração para que o 

programa de compliance seja aceito pelo corpo funcional.  

 
Capítulo 7 –  Considerações Finais: são expostas as conclusões feitas com base na análise 

comparativa entre as melhores práticas de governança corporativa e parte da legislação 

envolvida; 

 
Finalmente, são apresentadas as bibliografias utilizadas. 
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2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 
 

De acordo com a Deloitte1 uma estrutura de Governança deve contemplar: 

 

Estrutura de suporte aos acionistas: 
 
 

• Conselhos: apoio na definição de estratégia e apetite 
ao risco; 

 
• Comitê de auditoria: controle de gestão; 

 
• Auditoria interna: verificação da adequação da matriz 

de riscos, da eficácia dos controles internos, da 
aderência a normas internas e aos marcos regulatórios 
e da aderência às estratégias e valores da organização; 

 
• Auditoria externa. 

 

 
Estrutura de suporte à gestão: 
 
 

• Gerenciamento de risco: matriz e classificação de 
risco; 
 

• Controles internos: resposta aos riscos identificados; 
 

• Compliance: criação de ambiente e cultura de 
cumprimento de marcos regulatórios e normas 
relacionadas a princípios e valores; 

 
• Jurídico: identificação e interpretação de leis que 

impactem os negócios. 
 

 

                                                 
1 SENAS, Alexandre pela Deloitte Touche Tohmatsu. Abertura de Capital: O Fundamental Papel do 
Compliance para a Transparência de Processos e a Valorização da Sua Empresa no Mercado de Ações 
Nacionais e Internacionais, apresentação realizada no 3º Congresso de Compliance pelo IBC Brasil. 
São Paulo: em 2013. 
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2.1 Governança Corporativa 

Segundo o Código de Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa - IBGC (2009, p. 19): 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações 
são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos 
entre proprietários, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de 
controle. As boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios 
em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de 
preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital 
e contribuindo para sua longevidade.  

 

De acordo ainda com o IBGC (2009), os princípios básicos de Governança 

Corporativa são transparência (disclosure), equidade (fairness), prestação de contas 

(accountability) e responsabilidade corporativa (compliance).  Sendo, respectivamente, os 

dois primeiros, voltados para os stakeholders, onde as informações divulgadas devem atender 

aos interessados e não apenas o que a lei ou os regulamentos obrigam e o tratamento justo de 

todos. Com relação aos agentes de governança, estes devem prestar contas dos seus atos e 

omissões e ter responsabilidade corporativa devendo estar de acordo com as normas e zelar 

pela sustentabilidade das organizações na sua longevidade.  

 

2.2 Conselho de Administração  

 

Segundo o Código de Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa - IBGC (2009, p. 29):  

O Conselho de Administração, órgão colegiado encarregado do processo de 
decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico, e 
o principal componente do sistema de governança. Seu papel é ser o elo 
entre a propriedade e a gestão para orientar e supervisionar a relação desta 
última com as demais partes interessadas.  
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Toda organização deve ter um Conselho de Administração eleito pelos 
sócios, sem perder de vista as demais partes interessadas, seu objeto social e 
sua sustentabilidade no longo prazo.  
O Conselho de Administração deve sempre decidir em favor do melhor 
interesse da organização como um todo, independentemente das partes que 
indicaram ou elegeram seus membros.  
 
 

Ainda segundo o IBGC (2009), dentre as responsabilidades, relacionadas a este 

estudo, destacam-se a discussão, aprovação e monitoramento de decisões que envolvam 

estratégia; apetite e tolerância a risco; práticas de governança corporativa; sistema de 

controles internos (incluindo políticas e limites de alçada); e código de conduta. 

Adicionalmente, é responsável por apoiar e supervisionar continuamente a gestão da 

organização com relação aos negócios, aos riscos e as pessoas. Não deve interferir em 

assuntos operacionais, mas deve ter a liberdade de solicitar todas as informações necessárias 

ao cumprimento de suas funções. 

 

 
 

2.2.1 Comitê de Auditoria 

  

Com base no IBGC (2009), os Comitês são órgãos acessórios ao Conselho de 

Administração. Sua existência não implica a delegação de responsabilidades. Dentre os 

comitês que podem ser formados está o de Auditoria, que estuda os assuntos de sua 

competência, prepara as propostas e recomenda, ao Conselho, o voto. Somente o Conselho 

pode tomar decisões.  

 
 

Ainda segundo o Código de Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa - IBGC (2009, p. 45): 

Recomenda-se a instituição do Comitê de Auditoria para analisar as 
demonstrações financeiras, promover a supervisão e a responsabilização da 
área Financeira, garantir que a Diretoria desenvolva controles internos 
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confiáveis (que o comitê deve entender e monitorar adequadamente), que a 
Auditoria Interna desempenhe a contento o seu papel e que os auditores 
independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da 
Diretoria e da Auditoria Interna. O Comitê deve ainda zelar pelo 
cumprimento do código de Conduta da organização, quando não houver 
Comitê de Conduta designado pelo Conselho de Administração para essa 
finalidade. 
O Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria devem, 
permanentemente, monitorar as avaliações e recomendações dos auditores 
independentes e internos sobre o ambiente de controles e os riscos. Cabe 
também a ambos garantir que os diretores prestem contas das ações tomadas 
em relação a essas recomendações. 

 
 
Segundo o Guia de Orientação para Melhores Práticas de Comitês de Auditoria – IBGC 
(2009): “Aos comitês de auditoria estão afetas atividades próprias da função “administração”: 
supervisão dos controles internos, avaliação dos riscos e supervisão de sua gestão, 
acompanhamento da atuação dos auditores independentes e supervisão dos trabalhos da 
auditoria interna.” 
 
 
 

 
2.3 Auditoria Interna 

 

Com base no IBGC (2009), a Auditoria Interna, alinhada com a estratégia da 

organização, tem a responsabilidade de monitorar e avaliar a adequação do ambiente de 

controles internos e das normas e procedimentos estabelecidos pela gestão. Cabe a esses 

auditores atuar proativamente na recomendação do aperfeiçoamento dos controles, das 

normas e dos procedimentos, em consonância com as melhores práticas de mercado. A gestão 

da organização é diretamente beneficiada pela melhoria do ambiente de controles decorrente 

de uma atuação ativa da Auditoria Interna. Este órgão deve perseguir a melhoria de processos 

e práticas a partir do aperfeiçoamento do ambiente de controles, além de apontar as 

irregularidades. 

 
 
Segundo Bergamini Junior (2005, p.165):  

 
 As atribuições do auditor interno são bem conhecidas, contudo o seu papel 
vem evoluindo: inicialmente, sua função estava ancorada na análise das 
transações visando inibir fraudes; a seguir esteve focada na avaliação dos 
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controles internos, de forma abrangente, com o objetivo genérico de reduzir 
os erros; a abordagem atual está centrada na avaliação dos controles internos 
sob a ótica de risco com a finalidade de otimizar o processo de gestão. 
  
A Auditoria Interna com foco em riscos aplica testes elaborados com base 
nos riscos de negócio identificados no levantamento de informações; os 
testes são  focalizados nos controles que minimizam os riscos relevantes; a 
finalidade é antecipar e prevenir riscos de negócios na origem; e a maior 
parte do tempo é gasto em levantamento e análise de informações. 
 
A nova abordagem exige uma visão mais ampla e aprofundada dos controles 
internos, considerando todos os controles utilizados nos processos, tanto os 
administrativos quanto os contábeis. A ênfase dos trabalhos está em uma 
postura mais comprometida com a produtividade organizacional e os ganhos 
de eficiência e está voltada para a verificação da qualidade da gestão dos 
negócios da empresa.  

 

 

2.4 Gestão 

 

De acordo com o Código de Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa - IBGC (2009, p. 54):  

O diretor-presidente é responsável pela gestão da organização e coordenação 
da Diretoria. Ele atua como elo entre a Diretoria e o Conselho de 
Administração. É responsável pelas diretrizes fixadas pelo Conselho de 
Administração e deve prestar contas a este órgão.  

Cada um do diretores é responsável por suas atribuições na gestão. Deve 
prestar contas ao diretor-presidente e, sempre que solicitado, ao Conselho de 
Administração, aos sócios e demais envolvidos, com a anuência do diretor-
presidente.  

O diretor-presidente, em conjunto com os outros diretores e demais áreas da 
companhia, é responsável pela elaboração e implementação de todos os 
processos operacionais e financeiros, após aprovação do Conselho de 
Administração.  

 

 

2.5 Gerenciamento de Risco 

 
As responsabilidades da gestão de risco são: identificar, medir, gerenciar e 

controlar os riscos das instituições. Essa gestão é fundamental para a instituição compreender 
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os riscos assumidos, dimensionando-os e adequando-os aos seus objetivos relacionados ao 

risco versus retorno de suas operações. Acompanha a estrutura de controles internos das 

instituições, por meio de ferramentas como análise geral de riscos, gestão integrada de riscos, 

controles e dicionários de riscos, avaliando a arquitetura de controles versus os riscos 

(operacional, legal, de crédito, de mercado e outros) envolvidos na operação. (Coimbra e 

Manzi, 2010) 

 
 
2.6 Controles Internos 

 
 

De acordo com o Código de Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa - IBGC (2009, p. 56):  

O diretor-presidente, em conjunto com a Diretoria e auxiliado pelos demais 
órgãos de controle vinculados ao Conselho de Administração, é responsável 
pela elaboração e proposição para aprovação do Conselho de sistemas de 
controles internos. 

Esses sistemas são voltados a monitorar o cumprimento dos processos 
operacionais e financeiros, assim como os riscos de não conformidade. A 
eficácia desses controles deve ser revista, no mínimo, anualmente. Os 
sistemas de controles internos deverão estimular que os órgãos da 
Administração encarregados de monitorar e fiscalizar adotem atitude 
preventiva, prospectiva e proativa na minimização e antecipação de riscos. 

 

 
2.7 Compliance 

 

Segundo Assi (2012), compliance significa estar em conformidade com leis e 

regulamentos externos e internos. Portanto, entende-se por atender aos normativos dos órgãos 

reguladores como manter a empresa em conformidade. Quando surgiu a atividade de 

compliance, principalmente nas instituições financeiras, a maioria direcionou para a área do 
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jurídico, por tratar-se de implementação de normativos, mas o tempo e as necessidades 

demonstraram que esse cargo vai além de normas e políticas: devem-se incluir os processos.  

O profissional de compliance tem uma série de atribuições, além de elaborar e publicar 

normativos e procedimentos, direcionando as responsabilidades aos gestores das áreas. 

 

Segundo Coimbra e Manzi (2010), as responsabilidades do compliance são: 

assegurar, em conjunto com as demais áreas, a adequação, o fortalecimento e o 

funcionamento do sistema de controles internos, procurando mitigar riscos de acordo com a 

complexidade de seus negócios, bem como disseminar a cultura de controles para assegurar o 

cumprimento das leis e regulamentos existentes.  Além disso, verifica e monitora as alterações 

no ambiente regulatório, tais como normas do órgão regulador, autorregulação, entre outras, 

bem como as alterações produzidas por novos produtos lançados, e informa às áreas 

envolvidas as alterações nas estruturas de controles internos. 

O Compliance como Pilar da Governança em Mercados Regulados: 

 

Fonte: ALVES, Jorge pelo Banco Votorantim. Compliance para Mercados Regulados, 
apresentação realizada no 3º Congresso de Compliance pelo IBC Brasil, em 2013, São Paulo. 
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2.8 Jurídico 

 

A área jurídica da empresa responde à área de gestão, em alguns casos ao diretor 

administrativo ou ao presidente da empresa e não detém, via de regra, a independência e a 

neutralidade necessária ao exercício da função de compliance. 

 

 

 

 

 

Fonte: SENAS, Alexandre pela Deloitte Touche Tohmatsu. Apresentação realizada no 3º 
Congresso de Compliance pelo IBC Brasil. São Paulo: em 2013. 
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3. RELACIONAMENTO ENTRE O COMPLIANCE E AS ÁREAS 
 

 

Este capítulo tem a intenção de demonstrar os pontos de intersecção entre o 

compliance e as diversas áreas, assim como suas responsabilidades.  Esse somatório de 

esforços é o caminho para o atingimento de uma cultura de compliance na instituição. 

 

A International Organization of Securities – IOSCO, em documento de outubro de 

2003, “The Function of Compliance – Study on what the Regulations of the Member’s 

Furisdictions Provide for the Function of Compliance Officer”, identifica o Compliance 

Officer como o agente responsável por aconselhar todas as linhas de negócios da instituição, 

bem como todas as áreas de suporte, no que diz respeito à regulação e às políticas 

corporativas aplicáveis à indústria em que atua a organização, sempre zelando pelos mais 

altos padrões éticos de comportamento comercial.  Além disso, o compliance coordena, com 

outras áreas de controle, a efetiva comunicação com reguladores e facilita a estruturação de 

produtos, o desenvolvimento de negócios, buscando encontrar soluções criativas e inovadoras 

para questões tanto regulatórias como internas.  

 

3.1 Alta Administração 

 

É imprescindível que haja o comprometimento da Alta Administração da 

instituição com as atividades de Compliance, pois esse relacionamento valida todo o trabalho 

de Compliance. A Alta Administração deverá acompanhar periodicamente o programa de 

Compliance implementado na instituição que – juntamente com um sistema de Controles 

Internos adequado à estratégia de negócios adotada – maximizará o retorno do investimento, 
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proporcionará segurança ao ambiente  operacional e maior confiabilidade na instituição. 

Devido a esse suporte, a área de Compliance, ganha adequada estrutura administrativa de 

apoio, independência funcional e respeito para evitar conflitos de interesses e assegurar a 

isenta e atenta leitura dos fatos, buscando conformidade por meio de ações preventivas e 

corretivas. (Candeloro, Rizzo e Pinho, 2012, p. 69) 

 

Ainda segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012) a prática, e a disseminação, da 

ética e integridade nos negócios, pela Alta Administração, ditará o padrão de comportamento 

desejado que, indo além do cumprimento de leis e regulamentos, construirá a cultura 

organizacional.  

 
 
3.2 Auditoria Interna 

 

Segundo Coimbra e Manzi (2010), conforme conceito do IIA – Institute of 

Internal Auditors, dos EUA, a auditoria interna é uma atividade independente, de avaliação 

objetiva e de consultoria, destinada a acrescentar valor e melhorar as operações de uma 

organização. A auditoria interna assiste a organização na consecução dos seus objetivos, 

mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, na avaliação da eficácia da gestão de 

risco, do controle e dos processos de governança. 

 

As atividades desenvolvidas pelo compliance e auditoria são complementares. A 

auditoria interna efetua os seus trabalhos de forma aleatória e periódica, por meio de 

amostragens, a fim de certificar o cumprimento das normas e processos instituídos pela Alta 

Administração, bem como a eficácia dos controles. 
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O compliance, por sua vez, executa as suas atividades de forma rotineira e 

permanente, sendo responsável por monitorar e assegurar que as diversas áreas e unidades da 

organização estejam em conformidade com a regulação aplicável ao negócio. O compliance 

dedica, igualmente, grande parte dos seus esforços com atividades de comunicação e 

treinamento, com vistas à criação de uma cultura de compliance.  

 

Essas áreas contribuem para a identificação de fragilidades nos controles internos 

e promovem uma cultura de correção dos pontos de não conformidade, por meio de reporte 

para a Alta Administração. O compliance engloba o acompanhamento dos pontos falhos 

identificados na auditoria até a sua regularização, configurando essa uma das interseções das 

duas áreas.  

 

O compliance faz parte da cultura organizacional, podendo executar processos e 

implantar controles. Ao contrário da auditoria, responsável por avaliar a estrutura de controles 

internos, devendo, assim, não se envolver na execução de processos e na definição de 

controles. Portanto, a área de compliance, assim como as demais unidades da organização, 

devem ser objetos de avaliação da auditoria interna. 

 

Por meio da auditoria do compliance, é possível avaliar se a função foi estruturada 

de acordo com o porte da organização, se há independência para que a área desenvolva um 

trabalho preventivo de identificação de possíveis não conformidades. E, principalmente, 

avaliar se as demais áreas da organização estão assumindo as suas responsabilidades em 

relação ao compliance.  
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3.3 Gestão de Riscos 

 

O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 

editou, em setembro de 2004, um documento intitulado Iniciativas de Gerenciamento de 

Risco – Estrutura Integrada (“Enterprise Risk Management – Integrated Framework” ), cujo 

foco é o gerenciamento do risco. Este documento pode e deve ser aplicado às instituições 

financeiras como ferramenta para o gerenciamento dos riscos associados às suas operações. 

Desse modo, pode diminuir perdas potenciais. Sabe-se que é necessária a existência de uma 

robusta estrutura para efetivamente identificar, avaliar e gerenciar riscos. 

 

Segundo Coimbra e Manzi (2010), nos últimos anos, as organizações têm 

efetuado enorme investimento em estruturas de gerenciamento de riscos corporativos. 

Contudo, determinados riscos ainda não são cobertos, como por exemplo, os de conformidade 

(riscos de sanções legais ou regulamentares, perdas financeiras ou reputacionais decorrentes 

da falta de cumprimento de disposições legais etc). 

 

Ainda segundo Coimbra e Manzi (2010), a implementação de um programa de 

análise dos riscos de conformidade assegura de forma eficiente à alocação de recursos de 

compliance em áreas de maior risco. Uma adequada gestão de risco de compliance pode 

incluir, não somente as transações diárias das operações da organização, mas também os 

níveis de conformidade dos sistemas, processos, pessoas com as políticas e procedimentos 

internos e externos.  
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3.4 Controle Interno 

 

Segundo Coimbra e Manzi (2010), a estruturação da área de controles internos 

tem como objetivos:  

• otimizar os processos internos das organizações, com 

objetivos de buscar alternativas viáveis para a redução de custos e aumento 

de receitas; 

• desenvolver e implantar processos, para atender aos 

objetivos de negócios da organização; 

• adotar critérios de medição de resultados baseados em 

resultados concretos e na identificação de vantagens competitivas; 

• avaliar o nível de exposição aos riscos dos processos e 

os respectivos controles existentes, apontando eventuais melhorias nos 

controles de forma que os riscos estejam devidamente minimizados e 

gerenciados; e 

• racionalizar processos, visando eliminar eventuais 

duplicidades, retrabalhos e atividades improdutivas bem como 

oportunidades de automatização. 

Ainda segundo Coimbra e Manzi (2010), como resultados esperados de um 

sistema de controles internos, podemos citar os seguintes: 

• diminuir a possibilidade de danos na reputação de uma 

organização; 
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• assegurar que a instituição está cumprindo as leis e 

regulamentações; 

• garantir a salvaguarda dos bens, exatidão e 

fidedignidade dos registros; 

• manter a exposição aos riscos, conforme os limites 

aceitos pela organização. 

Em linhas gerais, a função de compliance envolve a avaliação de que todas as 

normas, procedimentos, controles e registros que compõem o ambiente de controles internos 

estão funcionando adequadamente para minimizar os riscos das atividades exercidas pelas 

organizações, enquanto isso a área de controles internos abrangem sistemas, processos, 

procedimentos, pessoas e tecnologia. 

  

3.5 Jurídico  

 

Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), em algumas instituições, compliance e 

Jurídico encontram-se sob a mesma diretoria, uma vez que o perfil dos profissionais que 

desempenham as duas funções é muito semelhante; porém, o Jurídico administra risco legal e 

não risco de Compliance. O Departamento Jurídico define a roupagem por meio da qual o 

negócio pode ser conduzido, dentro do arcabouço regulatório do país onde a atividade se 

desenvolve.  Embora as duas áreas tenham como função principal fazer com que a instituição 

cumpra normas, sejam elas estabelecidas pela administração, pelos órgãos reguladores ou 

pelas leis do judiciário vigentes no país, o compliance tem uma área de atuação mais ampla, 

incluindo o Código de Ética, melhores práticas e demandas internacionais. 
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Ainda conforme Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), algumas funções podem ser 

extremamente antagônicas, o que gera um grande potencial de conflito de interesses.  O 

Jurídico funciona como órgão consultivo da instituição e, no intuito de viabilizar negócios, 

pode flexibilizar o entendimento de determinada lei.  Já o compliance tem a função de zelar 

pela completa observância das leis, para evitar riscos de sanções e processos judiciais. Além 

disso, o compliance pode vetar um determinado ato que, mesmo legal no sentido jurídico, 

pode ir contra os valores éticos da instituição. Por exemplo, uma instituição financeira pode 

optar por não financiar uma empresa que potencialmente cause danos ao meio ambiente e que, 

sob o aspecto jurídico, poderia ser aceitável.  Assim, há uma tendência que essas áreas se 

complementem, mas sem ligação hierárquica, mesmo porque, o Jurídico não tem a 

independência funcional necessária à função de compliance. 

 

3.6 Área Comercial 

 

A área comercial pode se beneficiar da atuação de Compliance tanto no suporte às 

decisões operacionais e estratégicas como na consultoria permanente com relação à 

conformidade das operações.  A atuação do Compliance pode, também, prevenir os 

integrantes da área comercial de sofrerem penalidades aplicáveis pelos reguladores, 

autorreguladores ou pela própria instituição, no caso da inobservância involuntária das 

normas, regulamentos e até das políticas internas. Outra atividade importante que o 

Compliance desenvolve com a área de negócios, embora a responsabilidade recaia 

inteiramente sobre o gerente de relacionamento, é o suporte na condução do processo 

“Conheça seu Cliente”, que é de fundamental importância na prevenção à lavagem de 

dinheiro. (Candeloro, Rizzo e Pinho, 2012) 
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3.7 Recursos Humanos  

 

Faz parte das responsabilidades do Compliance o aculturamento à missão, visão e 

valores determinados pela instituição.  Além disso, o Código de Ética e as melhores práticas 

também devem estar instituídos em todos os níveis hierárquicos, sem distinção entre as 

funções. A área de Recursos Humanos tem a responsabilidade de garantir a adesão de todos 

ao Código de Ética, sejam funcionários, temporários ou terceirizados. Esse comprometimento 

é obtido através de treinamentos específicos presenciais ou e-learnings.  A organização dos 

treinamentos de Compliance necessitará do apoio e da condução da logística pela área de 

Recursos Humanos, que normalmente se encarrega do controle de participação dos 

funcionários e ainda assegura que todos passem pelos treinamentos obrigatórios. (Candeloro, 

Rizzo e Pinho, 2012) 

 

3.8 Órgãos Reguladores, Autorreguladores e Associações de Classe 

 

Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), parcerias e relacionamentos externos 

são vitais para o bom desempenho das atividades do compliance. Auditores externos, órgãos 

reguladores e de fiscalização, autorreguladores, associações de classe e comissões de 

compliance são, em alguns casos, fatores determinantes para a boa solução de conflitos que 

podem surgir no exercício da atividade, atuando como consultores e orientadores.  

 

Outro fator importante é estabelecer o compliance como ponto focal e canalizador 

de entradas e saídas de informações e demandas regulatórias e autorregulatórias, o que 

propicia uma comunicação interna coordenada, efetiva e consistente, evitando falha no 
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cumprimento das solicitações externas, incorreto tratamento de informações confidenciais e 

ausência dos devidos retornos, tanto para a auditoria interna, quanto para os próprios 

reguladores ou autorreguladores. O compliance terá maior chance de sucesso à medida que, 

entre outras qualidades, consiga conhecer e compreender os órgãos reguladores e 

autorreguladores. Estando familiarizado com os objetivos, poderes e funções desses 

organismos, o compliance conseguirá estabelecer uma relação apropriada com todos, por 

vezes até estreita e de confiança e cooperação plena. O relacionamento próximo será 

evidência de uma cultura e ambiente de compliance saudáveis. 

 

O regulador e o autorregulador precisam perceber que há uma vontade real da 

instituição de estar em conformidade, e que esse desejo não é somente da área de compliance, 

em si, mas também da Alta Administração e, consequentemente, de todo o corpo funcional da 

instituição.  No caso do mercado financeiro brasileiro, os órgãos reguladores são: Banco 

Central do Brasil (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Os órgãos autorreguladores são: BM&FBovespa Supervisão de Mercados (BSM), 

Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP), Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) e Associação dos Analistas e Profissionais de 

Investimentos do Mercado de Capitais (APIMEC). Adicionalmente, no caso das instituições 

financeiras públicas ou de economia mista existe a necessidade de atender, além de outros 

órgãos, principalmente, a Controladoria Geral da União (CGU) e ao Tribunal de Contas da 

União (TCU). 
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4. O TRABALHO DE COMPLIANCE 

 

O compliance consegue atingir seus objetivos por meio do estabelecimento de 
políticas, procedimentos, monitoramento e teste de aderência às políticas e programas de 
treinamento. 

 

4.1 Proteção Contínua com Monitoramento e Testes 

 

Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), a elaboração de um programa de 

monitoramento inicia-se com a identificação do arcabouço regulatório aplicável aos negócios 

da instituição e análise dos riscos a que estão sujeitos, priorizando a relevância da norma aos 

negócios. O passo seguinte é o início das discussões sobre a implementação da norma, dos 

procedimentos a ela relacionados e controles e a serem estabelecidos. 

 

A alimentação dessa base de dados com o arcabouço regulatório deve ser 

contínua, mediante o estabelecimento de um processo de acompanhamento diário de leis, 

regulamentações, regulações, normas, códigos e melhores práticas, uma vez que nenhuma 

regulação nova, revogada ou alterada deve ficar de ora do programa de monitoramento.  

 

O monitoramento avalia rotineiramente a eficiência e a eficácia dos controles de 

compliance implantados nas diversas linhas de negócios, para também avaliar a aderência às 

regras, procedimentos, melhores práticas e politicas internas. Resumindo: um inventário do 

arcabouço regulatório (“base de normas”) aplicável aos negócios da instituição é o ponto de 

partida para um programa de monitoramento e testes.  
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O Compliance Officer é responsável por assegurar que as atividades de 

monitoramento e testes estejam implantadas e devidamente documentadas, bem como 

periodicamente avaliadas em sua eficácia. Além disso, deverá o Compliance Officer 

identificar desvios, descolamentos e violações; documenta-los corretamente e desenvolver 

ações corretivas, em conjunto com as linhas de negócios, certificando-se de que tais ações 

tenham sido adotadas.  

 
4.2 A Importância das Políticas 

 

Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), comandos claros e precisos são 

fundamentais para a eficiência de um resultado, assim os funcionários não poderão alegar 

falta de conhecimento ou transparência das regras corporativas. 

 

No processo de elaboração de políticas devem ser considerados os benefícios em 

tê-las, o foco de atuação, a abrangência, a linguagem, a objetividade, o embasamento legal, 

assim como o fato de uma política global poder eventualmente servir de ponto de partida para 

a redação de políticas locais mais específicas.  

 

Antes de divulgadas, as políticas passam por um processo interno de aprovação e, 

posteriormente, deverão ser disponibilizadas na intranet da instituição ou entregue 

pessoalmente à área envolvida. 
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4.3 Código de Conduta  

 
  

Esse deve ser um dos primeiros documentos elaborados, pois é um instrumento da 

instituição para tornar públicos seus valores e determinar o comportamento que espera de seu 

corpo funcional. 

 

A resolução de muitos conflitos de interesses está contemplada nesse código, mas, 

quando houver desconforto com uma solução, ou uma nova situação surgir, o compliance 

deverá ser comunicado para a orientação ou ação, se for o caso. Candeloro, Rizzo e Pinho 

(2012) 

 

 
4.4 Procedimentos Internos  

 

Segundo Popper (1981), nenhum grupamento humano pode existir hoje em dia 

sem ter definidos as suas leis, seus objetivos e suas obrigações, e divulgá-los entre os 

membros do seu grupo. Da boa elaboração destas leis e regulamentos e de sua eficiente 

divulgação e controle depende em grande parte o sucesso do grupo nos seus objetivos fixados.  

Além disso, os dirigentes de empresa, por sua vez, também não deixaram de perceber que a 

boa elaboração e divulgação dos objetivos, normas e rotinas administrativas da firma são 

indispensáveis para uma administração moderna e altamente competitiva. 

 
 

Popper (1981), complementa que um manual nunca poderá ser considerado 

completo e terminado. Ele cresce e se transforma com a empresa através dos múltiplos fatores 

que contribuem para que esta se torne um agrupamento de extrema complexidade.  De um 
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modo geral, manuais começam a justificar-se numa empresa quando, devido a seu tamanho, 

os funcionários começam a perder a visão do conjunto, desconhecer as atividades e 

finalidades dos outros setores, não conseguem mas acompanhar todas as rotinas exigidas para 

o funcionamento básico da empresa e começam a ter dúvidas a respeito de sua própria 

autoridade e responsabilidade, devido à criação de novos setores e seções. A necessidade de 

iniciar um manual surge muitas vezes da descoberta de uma falha ou lacuna na organização 

com referência a comunicações internas ou da falta de cumprimento de normas, ou então dos 

desconhecimentos destas normas por boa parte do quadro de funcionários. Para isto ele deve 

conter todas as políticas administrativas e rotinas de trabalho da empresa, agrupadas de tal 

forma que a pessoa que o consulte não tenha dificuldades em encontrar o assunto desejado, 

tenha certeza de que a rotina ou processo descrito seja o que realmente está em vigor e sendo 

posto em prática, e ainda que a descrição seja feita em linguagem clara e concisa, não 

deixando margem para dúvidas ou incompreensões.  Uma das regras básicas para a 

estruturação de um manual: são as atividades básicas da empresa e não os seus departamentos 

que devem servir de ponto de partida para a estrutura do Manual.  

 

Segundo Assi (2012), procedimentos são normas ou regulamentos utilizados em 

organizações e que visam às melhores práticas de administração para os negócios da 

companhia.  Todas as áreas, departamentos e diretorias podem possuir essas normas ou 

procedimentos devidamente formalizados e validados, preferencialmente com periodicidade 

determinada. Os procedimentos devem estar alinhados à cultura organizacional e aos 

objetivos da empresa.  

Pode-se dizer que a soma dos procedimentos de uma empresa formam um manual 

de procedimentos, que é um conjunto de regras operacionais de determinada área com 

objetivo de regulamentar seus processos internos. Todos os colaboradores são usuários dos 
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procedimentos. Como pré-requisitos, podemos dizer que um bom procedimento deve conter a 

seguinte estrutura (melhores práticas): 

• Título: deve ser fácil entendimento; 

• Número: divisão numérica por área e subárea, por exemplo; 

• Introdução: objetivo, breve descritivo da aplicação do 
procedimento; 

• Métodos: campos onde são descritas as atividades referentes ao 
tema dos procedimentos passo a passo; 

• Responsabilidades: devem estar claramente distribuídas ao longo 
do procedimento; 

• Anexos: podem-se inserir fluxos, formulários etc; 

• Assinaturas: áreas “proprietárias” do procedimento, logo, áreas 
responsáveis pelo texto. 

 
 

4.5 Listas de Atividades Proibidas 

 

Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), a elaboração dessa lista é 

responsabilidade do Compliance, que deve mantê-la atualizada e divulga-la a toda a 

instituição, especialmente à área comercial, que é a porta de entrada do cliente. Dessa lista 

constarão profissões e atividades que a instituição considera suscetíveis a atos de corrupção, 

fraude e lavagem de dinheiro. Devem ser checados todos os potenciais clientes – no caso de 

clientes já existentes, periodicamente, pois pode haver mudança de perfil.  No caso de pessoa 

jurídica, é a atividade que deve primeiro ser verificada; caso esteja na lista de atividades 

proibidas, o processo de aceitação não continuará.  Essa lista é composta por clientes com 

restrições na instituição, clientes suspeitos informados ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (Coaf), que protagonizaram notícias desabonadoras na mídia etc.  
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4.6 Treinamentos 

 

Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), é responsabilidade da área de 

Compliance assegurar que os treinamentos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo sejam periodicamente ministrados, no mínimo anualmente, e que 

sejam adequados e atualizados de acordo com as normas vigentes e políticas institucionais.  

 

Independentemente da forma como o treinamento é ministrado, seja on-line ou 

presencial, o importante é que haja a disseminação da cultura de prevenção à lavagem de 

dinheiro em todos os níveis da instituição.  O Banco Central determina que as instituições 

financeiras devem promover treinamento obrigatório para que seus funcionários saibam 

detectar operações que caracterizem indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613.  

 

Os manuais de normas e procedimentos devem ser elaborados por compliance de 

maneira clara e objetiva. Devem ser suficientes para que o funcionário possa desenvolver seu 

trabalho, sabendo o que fazer, como fazer e por que fazer. Especialmente no que diz respeito 

aos procedimentos para aceitação ou manutenção do cliente na instituição, devem constar 

todas as etapas e as orientações para avaliar um cliente, bem como as ferramentas que deverão 

ser utilizadas com essa finalidade. 
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5. MOTIVOS PARA APERFEIÇOAMENTO DOS CONTROLES E IMP LANTAÇÃO 
DA FUNÇÃO DE COMPLIANCE 

 

Muitos são os motivos para implantação das diversas formas de controles em uma 

instituição financeira.  Ser proativo é a melhor maneira de se prevenir dos diversos riscos 

envolvidos. Os riscos devem ser assumidos, mitigados, controlados ou evitados. Dentre eles 

pode-se citar: risco de não compliance que envolve os risco operacionais e, para exemplificar, 

o combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e um causa mais ampla que 

atinge o mundo inteiro: a corrupção.  Num primeiro momento o custo de organizar é grande, 

mas passada esta etapa os ganhos são de eficiência e eficácia para a instituição e de 

proatividade nas respostas aos órgãos externos. 

 

5.1 Riscos de Não Compliance 

 

Segundo ACREFI (2010), é o risco de sanções legais ou regulatórias, de perda 

financeira ou de reputação que uma instituição pode sofrer como resultado de falhas no 

cumprimento da aplicação de leis, regulamentos, código de conduta e das boas práticas 

bancárias, além de riscos de perda da licença de operação, continuidade da entidade e 

processos administrativos, criminal, multas, etc. 

 

5.1.2 Risco Operacional   

 

Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), apesar de se tratar de um dos riscos 

que mais impactos pode causar a uma instituição, a gestão do risco operacional ganhou maior 

visibilidade somente nos últimos anos, após os escândalos contábeis, as fraudes, as crises 
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financeiras e os atos terroristas em diversas partes do mundo.  O risco operacional está 

presente em todos os processos conduzidos pela instituição e decorre de falhas operacionais 

que podem acontecer nas diferentes etapas dos processos. 

Em 29 de junho de 2006, o CMN divulgou a Resolução 3.380, que dispõe sobre a 

implementação da estrutura de gerenciamento do risco operacional. Essa iniciativa inseriu o 

mercado brasileiro no contexto da preocupação crescente com fatores de risco e, 

especialmente, com o impacto do risco operacional na alocação de capital das instituições 

financeiras.  

 

Definição de Risco Operacional, pela Resolução 3.380/2006: “Risco operacional é 

a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.” 

 

Essa definição inclui o risco operacional em sua plenitude, significando que todos 

os processos, desde o objetivo a ser alcançado até os meios para se chegar lá, são possíveis 

geradores de perdas e sujeitos aos controles e acompanhamentos pertinentes, através de 

modelos de gestão baseados em normas, procedimentos e controles. 

Entre os eventos de risco operacional, incluem-se: 

 

• fraudes internas; 

• fraudes externas; 

• demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

• práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 

• danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; 
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• interrupção das atividades da instituição e paralização dos 
negócios; 

• falhas em sistemas de tecnologia da informação; 

• falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das 
atividades na instituição. 

 

 

5.2 O Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

 

O Banco Central do Brasil, autoridade administrativa, encarregada de promover a 
aplicação da Lei 9.613, atua nas seguintes áreas: 

 

• bancos múltiplos, bancos comerciais e caixas econômicas; 

• bancos de investimentos e desenvolvimento; 

• financeiras; 

• corretoras e distribuidoras; 

• sociedades de arrendamento mercantil; 

• sociedades de crédito imobiliário; 

• associações de poupança e empréstimo; 

• cooperativas de crédito; 

• administradoras de instituições financeiras; 

• administradoras de consórcios e seus administradores; 

• auditores independentes; 

• exportadores, importadores e agências de turismo; 

• pessoas físicas ou jurídicas que atuem, sem autorização do Banco 
Central, em atividades por ele supervisionadas. 
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Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012), a principal diferença entre 

financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro diz respeito à origem dos recursos 

envolvidos: o financiamento do terrorismo utiliza recursos para propósito político ilegal, mas 

o dinheiro em si não necessariamente tem origem ilícita. Por outro lado, a lavagem de 

dinheiro envolve recursos advindos de atividade ilícita. O propósito da lavagem é fazer com 

que o dinheiro resultante de uma atividade ilícita possa ser usado legalmente.  

A falta da implantação de políticas de prevenção sujeita as instituições a 

receberem recursos advindos do crime, o que causa danos à sua reputação. Uma imagem 

institucional comprometida pode trazer perdas financeiras, imposição de multas por órgãos 

reguladores, penalidades administrativas, legais e até perda de licença para operar. 

Os criminosos que mais lavam dinheiro são os traficantes de drogas, 

estelionatários, políticos corruptos, membros de quadrilhas, terroristas e golpistas.  Estima-se 

que a lavagem de dinheiro envolva hoje entre 2% e 5% do PIB mundial, ou entre US$ 800 

bilhões e US$ 2 trilhões.  

Somente após 1998, dez anos após a Convenção de Viena, o Brasil editou a Lei 

9.613, de 3 de março de 1998, que torna crime à lavagem de dinheiro oriunda de crimes 

antecedentes e prevê penalidades. Desde então, normas e procedimentos adicionais vêm sendo 

instituídos pelas autoridades governamentais, órgãos regulatórios e autorreguladores, em um 

esforço conjunto para prevenir, dificultar e combater essa prática de maneira eficiente. 

O caminho para o combate à lavagem de dinheiro proveniente de atividades 

criminosas é, seguramente, a cooperação internacional, o envolvimento e a mobilização de 

todos nós na observância da legislação vigente, das políticas de prevenção, das ferramentas de 

controle e monitoramento e dos instrumentos de detecção e análise de operações suspeitas.  
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O limite de multas para as instituições que descumprirem regras de manutenção 

de registros e de comunicação de operações financeiras, que atualmente é de R$ 200 mil, 

passa para R$ 20 milhões.  

Essa Lei dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e 

valores, a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos que serão a seguir 

descritos e cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF. Dispõe, ainda 

sobre a identificação dos clientes, a manutenção de registros, a comunicação de operações 

financeiras suspeitas às autoridades competentes e a responsabilidade administrativa pelo não 

cumprimento dessas determinações.  

A Circular 3.461 consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na 

prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei 9.613.  

As instituições devem implementar políticas e procedimentos internos de 

controles destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei 9.613. 

Devem: 

• especificar, em documento interno, as responsabilidades dos 
integrantes de cada nível hierárquico da instituição; 

• contemplar a coleta e registro de informações tempestivas sobre 
clientes que permitam a identificação dos riscos de ocorrência da prática dos crimes de 
lavagem de dinheiro; 

• dar ampla divulgação interna. 

 

A política de aceitação de clientes tem como objetivo final mitigar o risco de 

reputação da instituição, assegurando que os negócios sejam conduzidos com clientes 

idôneos, que não se utilizarão da instituição para legitimar recursos adquiridos de forma 

criminosa.  
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Essa política consiste em um conjunto de regras, normas e procedimentos 

aplicados na avaliação dos clientes, de forma a constatar a legalidade da procedência dos 

recursos movimentados na instituição. Fica claro que, paralelamente à procedência dos 

recursos, uma análise da reputação do cliente deverá ser conduzida. 

Desde o início da relação de negócios o responsável pelo cliente é o gerente de 

relacionamento ou gerente da conta. A área comercial, pela assunção dessa responsabilidade, 

precisa estar ciente de que os negócios são bons se realizados com bons clientes, e que essa 

ligação comercial não trará à instituição problemas de imagem.  

 

5.3 Combate à Corrupção  

 

 

De acordo com o site, Tranparency International the global coalition against 

corruption, a corrupção é a maior ameaça que a humanidade enfrenta, destruindo vidas e 

comunidades, prejudicando os países e as instituições, gerando revolta popular e ameaçando 

desestabilizar ainda mais as sociedades e aumentar os conflitos violentos.  

 

Tranparência Internacional, um movimento global, que compartilha uma visão de 

mundo no qual governos, empresas, sociedade civil e na vida diária das pessoas são livres de 

corrupção. O mapa abaixo, retirado do site, demonstra o índice de percepção de corrupção 

referente ao ano de 2012.  A escala varia de 0 (muito corrupto) a 100 (muito limpo). Dois 

terços dos países apresentam pontuação abaixo de 50, o que indica um problema grave de 

corrupção. Os governos precisam integrar ações de combate à corrupção em todos os aspectos 

da tomada de decisões. Eles devem priorizar melhores regras que tornem os gastos públicos e 
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as contratações mais transparentes e fazer com que os órgãos públicos sejam mais 

responsáveis. (livre tradução) 

 

Conforme informação retirada do site da CGU, órgão ligado à Presidência da 

República, responsável pelos temas relacionados às políticas anticorrupção, seu objetivo é 

detectar casos de corrupção e desenvolver mecanismos de prevenção no âmbito da 

Administração Pública Federal. 

 

Segundo Candeloro, Rizzo e Pinho (2012) compete a CGU, por meio da 

Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, acompanhar a 

implementação das convenções e dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil que 

tenham como objeto a prevenção e o combate à corrupção. 

A CGU recomenda um conjunto de práticas para ajudar as empresas a 

contribuírem com o cumprimento das recomendações da OCDE, entre as quais estão:  
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• aderir a Código de Melhores Práticas Corporativas; 

• oferecer cursos e seminários sobre temas ligados à corrupção; 

• executar programas de integridade centrados em código de ética; 

• garantir que as pessoas que integram suas estruturas conheçam as 

leis as quais estão vinculadas. 

A aplicação de políticas de conformidade, códigos de ética, sistemas de controle e 

monitoramento, auditorias internas e externas mais especializadas e com maior assiduidade 

são imprescindíveis. 

A Lei Anticorrupção, nº 12.846 de agosto de 2013, foi assinada recentemente com 

o propósito conforme a seguir:  

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre a responsabilização objetiva administrativa e 
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 
nacional ou estrangeira. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias e 
às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma 
de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer 
fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, 
que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas 
de fato ou de direito, ainda que temporariamente. 

 

Diante desta lei, os artigos 7º e 19, podem ser destacados. O primeiro por fazer 

referência à minimização de sanções em função de controles internos adotados e o segundo 

por proibir o recebimento de empréstimos de instituições financeiras públicas, conforme 

abaixo:  

Art. 7o  Serão levados em consideração na aplicação das sanções: 

VIII – a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de 
códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica; 
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Art. 19.  Em razão da prática de atos previstos no art. 5o desta Lei, a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por meio das respectivas 
Advocacias Públicas ou órgãos de representação judicial, ou equivalentes, e 
o Ministério Público, poderão ajuizar ação com vistas à aplicação das 
seguintes sanções às pessoas jurídicas infratoras: 

IV – proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou 
empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras 
públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo mínimo de 1 (um) e 
máximo de 5 (cinco) anos. 

 

 

 

 

 

6. APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E CULTURA ORGANIZACI ONAL 

 

Conforme a Cartilha Função de Compliance da FEBRABAN (2013): 
  

Para que a “função de compliance” seja eficaz, é necessário o 
comprometimento da Alta administração e que esta faça parte da cultura 
organizacional, contando com o comprometimento de todos os funcionários. 
Todos são responsáveis por compliance. Um programa de compliance eficaz 
pode não ser o suficiente para tornar uma empresa à prova de crises. Mas 
certamente aprimorará o sistema de controles internos e permitirá uma 
gestão de riscos mais eficiente. 
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7. CONCLUSÃO 

 

No Brasil, pelo fato de ainda não existir uma lei ou regulamentação que determine 

a criação da função de compliance, apesar de ser um assunto já consolidado em diversos 

países, faz com que as empresas, com estruturas mais complexas, busquem métodos e 

sistemas para se sentirem mais protegidas dos diversos riscos expostos. Assim, atualmente, no 

mercado, devido muitas empresas estrangeiras terem suas filias no Brasil, já existe um 

movimento favorável, em nosso país, e um entendimento da segregação da função de 

compliance em relação às outras áreas e de sua importância para as empresas que buscam 

mitigar o risco de não compliance atrelado à reputação e ao risco regulatório e legal. 

Este trabalho buscou direcionar para as instituições financeiras devido ao grande 

número de exigências externas junto aos órgãos reguladores e autorreguladores e por, cada 

vez mais, estarem exportas aos mais variados riscos devido ao grau de complexidade de suas 

operações. No entanto, compliance, por ser um dos pilares de Governança Corporativa, à 

medida que fortalece o sistema de controles das empresas, os princípios, são aplicáveis à 

qualquer empresa, o que dependerá do tamanho da organização, complexidade e arcabouço 

regulatório.  O custo inicial pode parecer alto, porém os benefícios são para toda a empresa. 

Nada que uma boa reestruturação de departamentos não resolva, já que muitas vezes o 

trabalho de compliance encontra-se espalhado por várias áreas, mas sem um responsável que 

centralize e monitore os reais riscos envolvidos. 

Entretanto, para que um programa de compliance funcione, primeiramente deve 

receber o apoio da Alta Administração para que a cultura organizacional aceite a mudança. 
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