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O termo Compliance indica uma estrutura dentro da 
organização que consiga detectar e prevenir ilegalidades 
e promover uma cultura que incentive o cumprimento das 
normas e leis e, principalmente, uma conduta ética na 
instituição.

Compliance

O termo Environmental, Social and Governance (ESG) 
indica o conjunto de boas práticas empresariais 
relacionadas à sustentabilidade como meio estratégico de 
atratividade financeira e uma cultura íntegra de 
governança.

ESG



TENDÊNCIA MUNDIAL 
Quem seguir sobreviverá!

A preocupação crescente com os pilares: ambientais, sociais e de 
governança corporativa mudaram a rota dos negócios.

“As empresas que não se adaptarem à isso ficarão para trás.”



Garantir os 
direitos dos 

acionistas, com 
regras de 

compliance e de 
governança

Desenvolver a 
relação com o 
meio social, 

junto de 
colaboradores e 
consumidores

Buscar o 
desenvolvimento 
sustentável, em 
harmonia com o 
meio ambiente



Redução da emissão de 
poluentes

Preservação de áreas 
florestais

Reabilitação de áreas 
degradadas

Recompensação 
ambiental

Outras medidas 
compensatórias

Direitos humanos

Segurança do trabalho

Inclusão social

Bem da sociedade em 
geral

Políticas de boas 
práticas  

•ESG

•AMBIENTAIS

•SOCIAIS

•GOVERNANÇA

“A visão de sustentabilidade é 
ambientalmente correto, 

socialmente justo e 
economicamente viável.”



 

Fatores de riscos relacionados à 
responsabilidade ambiental, social e de 
governança.

Gerenciamento dos fatores de riscos

GERENCIAR

risco

risco
risco

Prevenir e evitar impactos negativos 
que recaem sobre o valor das ações 
para os investidores e associados.



Por que as empresas estão adotando ESG:
Investidores têm preferido alocar capital em 
organizações que já internalizaram essa agenda 
ambiental, social e de governança;

Atrair investimentos

Reduzir riscos Reduz risco legal e regulatório, menos processos 
trabalhistas, evita desvios de capital, de suborno e de 
corrupção;

Aumentar a rentabilidade Por ter um maior controle financeiro, há como esperar 
uma maior performance pela empresa;

Competitividade É explicado pela mudança do comportamento dos 
consumidores, que valorizam as práticas ligadas à 
preservação do meio ambiente e à garantia de 
diversidade dos colaboradores;



Por que as empresas estão adotando ESG:

Menos risco para 
o investidor

Reduz o risco para o investidor porque as 
empresas sofrem menos com intervenções 
estatais e com mudanças legais repentinas; 

Marketing Marca corporativa mais forte;

Resiliência Aumenta resiliência;

Ambiente corporativo
saudável 

Retenção e satisfação de talentos;

Sustentabilidade A inovação sustentável gera valor para os acionistas e 
demonstra um significativo potencial de desempenho 
financeiro a longo prazo.



ESTUDO DE CASO - Países Emergentes

Os investimentos de países emergentes devem se mostrar congruentes a ESG, seguindo as 
exigências globais, considerando que suas ações demonstram maior risco financeiro.
 
No Brasil: o extrativismo, o agronegócio, a mineração são exemplos de meios econômicos 
importantes do país que tem impactos ambientais e sociais, de forma que a implementação 
dos parâmetros da ESG se faz ainda mais fundamentais.
 
Diante deste contexto, a adequação deve ser de curto prazo, utilizando-se de elementos já 
existentes dentro das instituições. 

O sistema de compliance é o caminho natural para que isso ocorra.



“A governança corporativa quando aliada ao compliance vai garantir à empresa eficiência em seus 
processos de forma a permitir a perpetuação do negócio e sua sustentabilidade econômica e financeira, 

pois essa ligação está diretamente relacionada ao desenvolvimento e à consolidação de uma cultura 
organizacional permeada por valores éticos, integridade e controle interno.”



COMPLIANCE

CONCEITO

BENEFÍCIOS PROGRAMA

To comply
 = estar em

 conformidade

Negócios = prática de agir 
de acordo com normas 

internas e externas 

O termo Compliance indica uma 
estrutura dentro da organização que 

consiga detectar e prevenir ilegalidades e 
promover uma cultura que incentive o 

cumprimento das normas e leis e, 
principalmente, uma conduta ética na 

instituição.

5 Pilares (Controladoria Geral da União):

1. Comprometimento e apoio da alta direção;

2. Instância responsável pelo programa;

3. Gerenciamento de riscos;

4. Regras e Instrumentos Normativos;

5. Monitoramento e melhoria contínua.

• Reduzir a incidência de fraudes e 
desconformidades, que geram 
desvios de recursos;

• Evitar risco de sanções legais, 
perdas financeiras e de reputação;

• Garantir a conduta ética entre os 
colaboradores, além de aumentar a 
produtividade e eficiência.

“Uma organização que é reconhecida por boa 
reputação e por ser fiel aos valores éticos é vista de 

forma muito mais positiva pelo mercado.”



Comprometimento e apoio da alta 
direção

“TONE AT THE TOP”

✔ Estar permanentemente engajada com o Programa, a fim de demonstrar 
comprometimento;

✔ Fomentar e disseminar a cultura ética e em observância com os normativos internos e 
leis vigentes;

✔ Incentivar a condução das relações corporativas de forma transparente, enfatizando 
os benefícios ao combate à corrupção;

✔ Pautar suas decisões e ações em comportamentos éticos e íntegros;

✔ Garantir que o Programa exista de fato e não se limita ao papel.

✔ Demonstrar de forma constante em suas atitudes, ações, falas e comunicações: o 
comprometimento e o apoio ao Programa;



Instância responsável pelo 
Programa

“Compliance Officer”

O papel de um Compliance Officer é gerenciar e operacionalizar o Programa

Garantir todos os pilares

Recursos suficientes

Rotina da empresa

Supervisão adequada

Apoio da alta administração

Comprometimento de todos



Gerenciamento de Riscos
“Riscos são eventos com impactos negativos no atingimento de um objetivo.”

Buscar compreender os riscos aos quais a empresa está submetida e 
suas possíveis implicações para poder mitigá-los

Definir os riscos

Priorização dos riscos

Estratégias de gestão

Documentação

Supervisão

Revisões periódicas 



Regras e Instrumentos Normativos
Esses documentos são revisados, validados e aprovados periodicamente pela alta direção

Planos, Manuais, Políticas e Procedimentos formais que visam identificação, 
prevenção e mitigação de riscos, bem como mecanismos e ferramentas que 
conferem mais eficácia e adequação ao Programa

Plano de Compliance

Mapeamento dos Riscos 

Estratégias de Mitigação

Código de Conduta Ética

Políticas Interna e Externa

 Canal de Denúncia 



Monitoramento e melhoria contínua
Trata-se das estratégias de monitoramento contínuo, as quais podem ser entendidas 
como o planejamento e engajamento constantes para o aprimoramento do Programa

Tem a finalidade de assegurar a manutenção e o aprimoramento do Programa. 

Supervisão

Treinamentos

Revisões

Comunicação

Due diligence

 Auditoria



•O objetivo do Compliance não é a sustentabilidade, mas colabora para que o 
negócio seja sustentável e ético. 

•A ética e a sustentabilidade  permeiam o Compliance, assim como as 
ações ESG. 

•Como é importante que as empresas adotem os preceitos 
ESG, que isto seja feito usando os melhores recursos 
disponíveis. 

•Compliance é certamente o melhor caminho nesta 
nova empreitada.

CONCLUSÃO 
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“Algumas pessoas sentem a chuva. Outras só ficam molhadas.”
Bob Dylan
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