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O QUE É

GOVERNANÇA
CORPORATIVA

(Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. IBGC 

– Instituto Brasileiro de Governança Coorporativa).

“Governança corporativa é o sistema pelo qual

as empresas e demais organizações são

dirigidas, monitoradas e incentivadas,

envolvendo os relacionamentos entre sócios,

conselho de administração, diretoria, órgãos

de fiscalização e controle e demais partes

interessadas.

As boas práticas de governança corporativa

convertem princípios básicos em recomendações

objetivas, alinhando interesses com a

finalidade de preservar e otimizar o valor

econômico de longo prazo da organização,

facilitando seu acesso a recursos e

contribuindo para a qualidade da gestão da

organização, sua longevidade e o bem comum”.



Princípios
fundamentais
governança
corporativa
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(El Cumplimiento y la Función de cumplimiento en los 

bancos, Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, 

abril 2005).

“Compliance é definido como uma função

independente dentro da organização que permite

identificar, aconselhar, alertar, monitorar e

relatar os riscos de conformidade. Ou seja, o

risco de receber sanções por violações legais ou

regulatórias, sofrendo perdas financeiras ou

perdas de reputação ("Riscos de Conformidade"

como consequência de não cumprimento das leis,

regulamentos, padrões, padrões de autorregulação

da organização e códigos de conduta ("Obrigações

de Conformidade") aplicável às suas atividades”.
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Compliance

O QUE É



01.
ISO 19.600: 2015 - Sistemas de Gestão de

Compliance

Não certificável: aponta que a conformidade é o resultado de uma

organização cumprindo com suas obrigações, e o torna

sustentável, introduzindo-o na cultura, comportamento e atitude

da organização

das pessoas que trabalham nele.

02.
ISO 31.000: 2018 - Sistema de Gestão

Anticorrupção

Não certificável: estabelece uma série de regras e diretrizes

que devem ser cumpridas para que qualquer organização,

independentemente do setor de atividade e suas dimensões,

implemente modelos ou programas de gestão de riscos de forma

eficaz.

03.

04.

05.

ISO 26.000: 2010 - Responsabilidade Social 

Corporativa

Fornece orientações sobre a relação entre uma organização, suas

partes interessadas e a sociedade, sobre o reconhecimento dos

temas e questões centrais de responsabilidade social e sobre a

esfera de influência da organização.

ISO 45.001:2018 - Sistemas de Gestão da 

Segurança e Saúde no Trabalho

Certificação SA 8000: 1997 -

Responsabilidade Social

Os Elementos da Norma: 1. Trabalho Infantil; 2. Trabalho

Forçado ou Obrigatório; 3. Saúde e Segurança; 4. Liberdade

de Associação e Direito à Negociação Coletiva; 5.

Discriminação; 6. Práticas Disciplinares; 7. Horário de



Marcos 

Legais

no Brasil

ALTERNATIVE IMPERATIVE 

INTELLECTUAL CAPITAL QUICK

1998 2015 2019

2013 2016

Lei de Combate à 

Corrupção (Lei n. 

12.846/13)

Estatuto Jurídico da 

Empresa Pública, da 

Sociedade de 

Economia Mista e de 

suas Subsidiárias  ( 

Lei n. 13.303/16)

Sistema de Governança 

do Ministério da Justiça e 

Segurança Pública - SG-

MJSP (Portaria 86/2019 

MJ)

Programa de 

Integridade (Decreto 

n. 8.420/15)

Lei de combate aos 

crimes de lavagem de 

dinheiro (Lei n. 9.613/98)

Lei n. 14.133/21: Art. 25, §4º: "§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá 

prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, 

contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de 

comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.”.



Programas de 

Integridade

Decreto n.

8.420/15

Art. 41.  Para fins do disposto neste Decreto, programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de 

conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira.

Parágrafo Único.  O programa de integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das 

atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando 

garantir sua efetividade.
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https://www.dol.gov/ilab/complychain/



Mayor diversidad y nuevas formas

de organización del trabajo

(fórmulas de economía colaborativa, gig economy,

on demand, teletrabajo, telepresencia,

robotización de las RRLL, etc.) plantean nuevos

riesgos que deben ser previstos y gestionados

para evitar contingencias asociadas a su

materialización.

02.

Creciente complejidad y volumen de 

producción normativa sociolaboral

(leyes, reglamentos, convenios colectivos,

instrucciones técnicas inspección de trabajo,

nuevos criterios jurisprudenciales, etc.).

01.

Incumplimiento normativo laboral foco

de múltiples riesgos

(actas de sanción/liquidación, demandas de los

trabajadores despido/cantidad, pérdida de

bonificaciones/subvenciones, pérdida de reputación

corporativa, etc.).

03.

Raúl Rojas Rosco 

NECESSIDADE
Compliance 

Laboral.



Função do

Compliance officer
ISO 

19.600

A Norma ISO 19600 define a "Função de Conformidade" como a pessoa com

responsabilidade pelo gestão de compliance, equivalente ao Compliance

Officer.

A missão fundamental do Compliance Officer será a prevenção e gestão dos

riscos associados com eventuais violações regulatórias em qualquer área

jurídica da empresa.

As responsabilidades e tarefas do Compliance Officer incluem a

participação na preparação dos modelos, políticas ou procedimentos da

organização e gestão de riscos, garantindo o seu bom operação; o

estabelecimento de sistemas adequados de auditoria, vigilância e

controle para verificar o grau de conformidade regulamentar na

organização; análise, gestão, bem como prevenção de riscos derivadas de

possíveis violações regulamentares; ou fornecer treinamento contínuo aos



Requisitos para atuação

Compliance officer
ISO 

19.600

• Compromisso prévio e acesso direto ao corpo diretivo.

• Desenvolvimento de políticas e objetivos de compliance compatíveis com

a direção estratégica da organização.

• Manter a independência e possuir a autoridade necessária para exercer

as funções atribuídas.

• Ter recursos suficientes, treinamento adequado e experiência em

conformidade.

• Garantia de indenidade?



TRIPÉ DOS

PROGRAMAS

DE

COMPLIANCE

DETECTAR

PREVENIR REMEDIAR



Estar em compliance X 
Ser compliant

MUDANÇA DE PERSPECTIVA

Há uma grande tendência de caracterizar o

compliance como uma atividade operacional

(“estar em compliance”) e não estratégica

(“ser compliant”), alinhada à identidade

organizacional e a comportamentos éticos.

Estar em compliance é cumprir a legislação e

as políticas internas por mera obrigação ou

para reduzir eventuais penalidades, caso a

organização sofra uma punição. Ser compliant

é o cumprimento consciente e deliberado da

legislação e de políticas internas, guiado

pelos princípios e valores que compõem a

identidade da organização, visando sua

longevidade.



Estar em compliance X 
Ser compliant

MUDANÇA DE PERSPECTIVA

Nesse sentido, buscamos ressaltar também como

finalidade do sistema de compliance a integridade,

não no sentido estrito das medidas voltadas para a

prevenção de ilícitos, mas como a coerência entre

pensamento, discurso e ação, buscando fortalecer a

cultura e a reputação da organização. Aqui, o

termo é empregado com a conotação proposta por

Erhard e Jensen de “honrar a palavra” – não

necessariamente cumpri-la, em virtude dos

imprevistos do dia a dia –, reconhecendo-se os

interesses das diferentes partes interessadas

(stakeholders) da organização para evitar que eles

sejam surpreendidos por decisões ou mudanças de

planos. (Compliance à luz da governança

corporativa / Instituto Brasileiro de Governança
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BLUEWASHING

Bluewashing é termo similar ao greenwashing,

porém, aplicável ao campo social. Ou seja, é a

prática corporativa na qual a empresa se

autodenomina “azul”, ou seja, socialmente

responsável, mas, na verdade, desrespeita os

direitos sociais de forma grave e constante.

(Bluewashing | PET Administração UFC -

www.petadm.ufc.br/?page_id=3630)

O termo bluewashing é uma expressão que poderia

ser muito bem representada pela figura do

denominado “compliance de fachada” ou “compliance

de papel”. As empresas apresentam-se como

observadoras da legislação trabalhista e

socialmente responsáveis, mas, na realidade,

descumprem reiteradamente os preceitos que dizem

observar (in Manual do compliance trabalhista, p.



Riscos e

desafios dos

programas de 

compliance Agravamento de 

punições em 

decorrência de 

programas mal 

executados

Falsa percepção 

de transferência 

de 

responsabilidade 

dos 

administradores 

para o compliance

officer

Agravamento de 

punições em 

decorrência de 

programas mal 

executados



JURISPRUDÊNCI
A
SOBRE A 
TEMÁTICA

TRT da 3.ª Região; Processo: 0002230-94.2014.5.03.0008 RO; Data de Publicação:

01/07/2016; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Emerson Jose Alves Lage;

Revisor: Jose Eduardo Resende Chaves Jr.

PROGRAMA DE COMPLIANCE. MONITORAMENTO DA CONTA CORRENTE

DO EMPREGADO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO X, DA CF/88. A adoção de

programa de compliance, pelo empregador, não institui, em seu beneplácito,

carta branca que autorize o monitoramento diuturno da vida

bancária/financeira - do empregado e auditoria em sua conta bancária. As

instituições bancárias ou financeiras devem adotar medidas que lhes permitam o

controle das operações bancárias e financeiras. No entanto, estas medidas devem

observar os limites e alcances da norma que instituiu esse tipo de monitoramento,

tendo em vista os fins nelas também previstos. As empresas que praticam esse

método de gestão devem cuidar de estabelecer os critérios ou parâmetros do

programa de compliance de modo a preservar a intimidade e a vida privada do

empregado, tal como assegurado pela CF, no art. 5º, inciso X. Não se pode olvidar

que a subordinação do trabalhador ao empregador é jurídica, vale dizer, nos

estritos limites e contornos da lei (e aqui se incluem não só as cláusulas

contratuais como também todo universo de normas ou regulamentos atinentes à

regulação da relação jurídica empregado-empregador). Logo, no caso de adoção

de programa de compliance, como um verdadeiro código de conduta e

procedimentos no âmbito empresarial, e como tal, com roupagem de norma

contratual, impõe-se a observação dos limites constitucionais e legais de proteção

à privacidade da pessoa.
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If you think compliance is expensive, try non-

compliance

“Há estudos que analisam o custo-benefício da implantação

de programas de compliance em organizações e que

chegaram à conclusão de que, para cada US$ 1 gasto, são

economizados US$ 5, com a mitigação de processos legais,

danos à reputação e perda de produtividade”.

Arnold Schilder



PILARES DOS PROGRAMAS DE 
COMPLIANCE

Suporte da

Alta 

Administraç
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Políticas e Códigos 
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SUPORTE DA ALTA 
ADMINISTRAÇÃO
WALKING THE TALK (Carolyn Taylor)

Tone from

The top

“Os executivos seniores de uma empresa e o conselho de

administração devem apoiar e se envolver totalmente com os esforços

de conformidade da empresa. Se a gerência sênior não apoiar

ativamente e cultivar uma cultura de conformidade, uma empresa terá

um programa de conformidade de papel, mas não efetivo. Os

funcionários irão seguir o exemplo de seus chefes. Se os patrões

levarem a conformidade a sério, os funcionários são muito mais

propensos a levá-la a sério. E se eles não, os funcionários não.

Simples assim” (SNYDER, “Compliance is a Culture, Not Just a

Policy”).

Medidas: declarações escritas para os empregados; interação

constante com os colaboradores; envolvimento na prevenção; e,

exemplos e cumprimento das regras.



Avaliação de riscos
Compliance Risk Assessment - CRA



COMPLIANCE RISK 
ASSESSMENT
CRA

GESTÃO DE RISCOS

Mapeamento dos riscos de 

compliance
01

Requisito de validade e 

eficácia dos programas de 

compliance

03

O que são riscos? São ameaças

aos valores de uma organização,

sejam estes econômicos,

reputacionais, legais ou

regulatórios, mercadológicos ou

operacionais.

02
Avaliação e monitoramento 

de riscos internos e 

externos

04



ETAPAS DE 
IMPLEMENTAÇÃO

Compliance

Risk 

Assessment

Regulamentação

Monitoramento

Atualização

Lacunas

Tecnologia

Monitoramento do cumprimento dos regulamentos e obrigações

pertinentes ao negócio.02.

Identificação de todos os regulamentos e legislações aplicáveis à

atividade econômica desenvolvida.01.

Acompanhamento das alterações legislativas e regulamentares, com a

avaliação dos requisitos necessários ao fiel cumprimento das

obrigações.
03.

Identificação das lacunas nos manuais de treinamento, políticas e

documentação de procedimentos.04.
Implementação de ferramentas tecnológicas de fluxo de trabalho para

riscos, relatórios e desconformidades.05.



Matriz de riscos exemploCompliance

Risk 

Assessment

01.



MONITORAMENTO E 
AUDITORIA



William Edwards Deming

.

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não

se define, não se define o que não se entende, e não há

sucesso no que não se gerencia”.

AUDITORIA



Ciclo de Melhoria contínua

1) Objetivos 2) Caminho 3) Método

1) Treinamentos 2) Execução 3) Coleta de Dados

Análise ou verificação dos

resultados alcançados

Realização de ações corretivas



A u d i t o r i a

AUDITORIA
TRABALHISTA
Auditoria trabalhista é a análise de documentos,

rotinas e realização de cálculos e conferências,

visando a conformidade com a legislação

vigente e melhoria de processos, que culmina

com a publicação de um relatório onde serão

apresentadas as não conformidades, as

possíveis penalidades e as soluções.

O QUE É?



G e s t ã o d e

T e r c e i r o s
due diligence
- Relacionamento com terceiros/empresas

parceiras.

- Avaliação prévia à contratação.

- Investigação da saúde financeira da empresa,

estrutura societária e práticas anti-éticas.

- Análise feita com base nos fatores de risco e

relevância da negociação.

- Due Diligence na terceirização.

- Necessidade de documentação da atividade,

com o armazenamento das informações

obtidas.

IMPORTÂNCIA DA



Due diligence
Jurisprudência

COMPLIANCE TRABALHISTA DA TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO.
O princípio ético de integridade empresarial e as práticas de compliance trabalhista impõem, como decorrência
lógica do princípio da legalidade, que a empresa zele pelo rigoroso cumprimento da legislação trabalhista em
relação a todos os trabalhadores que laborem a seu benefício, registrando com transparência os dados desses
trabalhadores para a facilitação da auditoria do trabalho, porquanto constitui ato lesivo à Administração Pública
dificultar atividade de investigação ou fiscalização pelos órgãos estatais (Inteligência dos art. 5°, II da
Constituição, art. 5°, V da Lei 12.846/2013 e arts. 41 e 42 do Decreto 8.420/2015). (TRT da 3.ª Região; PJe:
0010615-86.2017.5.03.0085 (RO); Disponibilização: 09/08/2018; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Jose
Eduardo Resende Chaves Jr.)



CÓDIGOS DE CONDUTA E

REGULAMENTOS



Códigos de conduta
Políticas de Compliance

“O código de conduta é a expressão dos princípios éticos e valores da organização, devendo comunicar com clareza diretrizes

e orientar a atuação de todos, principalmente em relação a processos críticos de negócios. Representa a formalização das

expectativas a respeito do comportamento e da conduta dos sócios, administradores, colaboradores, fornecedores e

demais partes interessadas.

Seu conteúdo deve se focar em aspectos essenciais, no sentido de fomentar a transparência, disciplinar as relações

internas e externas da organização, administrar conflitos de interesses, proteger o patrimônio físico e intelectual e

consolidar as boas práticas de governança corporativa. Não se deve esperar que o código contenha detalhamentos para

todas as situações possíveis, que devem estar previstas em políticas específicas. Não se trata de uma “lei” a ser cumprida por

dever, mas sim por desejo e efetivo comprometimento.

Para tanto, o código deve ser discutido e elaborado com a participação mais ampla possível de seus administradores,

colaboradores e representantes de partes interessadas relevantes. A ampla participação no processo de elaboração do

código de conduta pode trazer maior engajamento, prevenindo o descumprimento dos seus preceitos por falta de identificação

com o conteúdo ou incompreensão” (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), “Compliance à luz Governança

Corporativa”)



Códigos de conduta
Políticas de Compliance

ROSCO, em seu artigo “Labour Compliance: Una nueva generación de códigos éticos”, apresenta quais seriam os cuidados
ou elementos que devem ser observados para assegurar a força vinculante de um código de conduta e sua validade
probatória em eventual processo judicial, in verbis:

a) Claridad y precisión. El código debe contener conductas claras y precisas para que puedan ser aprehendidas y cumplidas

por sus destinatarios.

b) Comunicación y publicidad. La empresa deberá comunicar el código a sus destinatarios de forma fehaciente, es decir, con

la constancia debida de su recepción mediante la firma del mismo.

c) Contenido limitado por la vulneración de Derechos Fundamentales. El empresario poderá exigir todas aquellas

conductas que estime necesarias, en su libre ejercicio de las facultades de dirección que le son conferidas, pero con el límite de

la vulneración de derechos fundamentales de los empleados.

d) Intolerancia de las conductas prohibidas por el Código Ético. La tolerancia empresarial de ciertos comportamientos

incumplidores del código interno provoca, por la doctrina de los actos propios, una mayor dificultad en sancionar dichas

conductas infractoras pero permitidas por la empresa.

e) Régimen disciplinario ante incumplimientos del Código. Finalmente, para dotar de eficacia al sistema normativo auto-

impuesto por la empresa será necesario articular un concreto régimen de sanciones en caso de incumplimiento, vinculado tanto

por el contemplado en el Estatuto de los Trabajadores como por el convenio colectivo que fuera de aplicación
(www.raulrojas.es)



Códigos de conduta
Jurisprudência

“Embora seja indubitável que o código de conduta era de notório conhecimento de todos
os funcionários da reclamada, tendo o reclamante informado, inclusive, que participou de
sua elaboração, a prova oral revelou que a reclamada fazia vista grossa para a conduta
relativa ao conflito de interesses, uma vez que a testemunha Clécio informou que tem
conhecimento que a Lafarge vendeu caminhões para alguns de seus funcionários e que estes
passaram a ser utilizados em suas próprias obras tal como na usina em Sete Lagoas; que as
máquinas tinham seus preços orçados na região e eram enviados e-mails ao reclamante e ao
Sr. Jeferson, líder administrativo para posterior análise final de Maurício no setor de
suprimentos”. (TRT da 3.ª Região; Processo: 0002192-97.2014.5.03.0003 RO; Data de
Publicação: 21/07/2017; Órgão Julgador: Primeira Turma; Relator: Luiz Otavio Linhares
Renault; Revisor: Convocado Antonio Carlos R.Filho)



Códigos de conduta
Jurisprudência

EMENTA: JUSTA CAUSA. USO DE RECURSOS DO EMPREGADOR EM EMPREENDIMENTO
PARTICULAR. O desrespeito ao código de conduta da empresa, com utilização de recursos da
empregadora para a prática de empreendimento particular, caracteriza quebra da fidúcia
necessária para a manutenção do contrato de trabalho. Justa causa mantida.

(TRT da 3.ª Região; Processo: 0002109-71.2013.5.03.0050 RO; Data de Publicação:
19/12/2014; Disponibilização: 18/12/2014, DEJT/TRT3/Cad.Jud, Página 621; Órgão Julgador:
Nona Turma; Relator: Maria Stela Alvares da S.Campos; Revisor: Ricardo Antonio Mohallem)



Códigos de conduta
Jurisprudência

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.015/2014. NULIDADE DO ACÓRDÃO
REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO JURÍDICA SUSCITADA E NÃO ENFRENTADA.
TESE JURÍDICA VINCULADA À RUPTURA DA BOA-FÉ: CONTRATAÇÃO PELO EMPREGADO DE EMPRESAS COM
AS QUAIS MANTINHA RELACIONAMENTO COMERCIAL. ATUAÇÃO CONFLITANTE COM OS INTERESSES DO
GRUPO EMPRESARIAL. NORMAS DE GOVERNANÇA EMPRESARIAL E DE COMPLIANCE. DESCUMPRIMENTO.
OMISSÃO CONFIGURADA. A análise dos autos revela que a empresa agravante defendeu, como fundamento
autônomo para a resolução do contrato de trabalho, a quebra da boa-fé que deve presidir o vínculo de
emprego, em razão da contratação pelo trabalhador - que atuava na condição de gerente - de empresas com as
quais mantinha, por intermédio de outra empresa de sua propriedade, relações comerciais paralelas.
Constatada possível violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do Agravo de
Instrumento para determinar o processamento do Recurso de Revista . Agravo de Instrumento conhecido e
provido (RR - 469-16.2011.5.02.0055, 5ª Turma, Relator: DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, Julgamento:
07/11/2018, Publicação: 23/11/2018).



Códigos de conduta
Políticas de Compliance

O código de conduta deve ser utilizado para complementar as obrigações legais e regulamentares,

considerando-se os objetivos éticos da companhia e as práticas esperadas, de forma clara e direta. A

linguagem utilizada deve ser simples, com a apresentação de regras, diretrizes e definições, facilitando a tomada

de decisões.

Importante que o código seja elaborado com extrema cautela, uma vez que suas disposições passarão, sob o

aspecto trabalhista, integrar os contratos de trabalho e, eventuais alterações futuras, poderão encontrar barreira

no princípio da inalterabilidade contratual lesiva, conforme previsão do art. 468, caput, da CLT

Exemplos:

https://ri.gerdau.com/ptb/8532/codigo-de-etica-gerdau-port.PDF
https://www.br.alcon.com/sites/dev.br.alcon.com/files/Codigo-Conduta-Novartis.pdf
http://www.votorantimcimentos.com/SiteCollectionDocuments/2017-Codigo-de-Conduta.pdf

https://ri.gerdau.com/ptb/8532/codigo-de-etica-gerdau-port.PDF
https://ri.gerdau.com/ptb/8532/codigo-de-etica-gerdau-port.PDF
https://www.br.alcon.com/sites/dev.br.alcon.com/files/Codigo-Conduta-Novartis.pdf
http://www.votorantimcimentos.com/SiteCollectionDocuments/2017-Codigo-de-Conduta.pdf
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