
1 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE 

 

 

 

THIAGO CAMILO ALBERTON 
 

 

 

 

 

PROPOSTA DE FRAMEWORK INTEGRATIVO DOS PROGRAMAS DE 

GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021  



2 
 

 

THIAGO CAMILO ALBERTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE FRAMEWORK INTEGRATIVO DOS PROGRAMAS DE 

GESTÃO DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE 

 

 

 

 
Dissertação apresentada como 
requisito parcial para a obtenção do 
grau de Mestre no Curso de Mestrado 
Profissional em Governança e 
Sustentabilidade, do Programa de 
Pós-Graduação do Instituto Superior 
de Administração e Economia - ISAE. 

 
Orientador: Professor Dr. Norman de 
Paula Arruda Filho 
 
Coorientador: Professor Dr. Josué 
Alexandre Sander 
 
 
 
 

CURITIBA 

2021 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

 

Bibliotecária: Ana Rocco CRB9/1934 

  



4 
 

 
 
 
  



5 
 

AGRADECIMENTOS 
 

O resultado deste estudo não seria possível sem o imenso apoio que minha 
esposa Thalita me proporcionou, durante as longas horas de trabalho, cuidando 
do nosso filho Miguel. Agradeço também a minha mãe-madrinha Doracy, que 
sempre acreditou que eu chegaria até aqui.  

Por fim, agradeço o incrível suporte dos meus orientadores, Dr. Norman e 
Dr. Josué, que acreditaram no potencial dessa pesquisa e me guiaram para 
contornar seus obstáculos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6 
 

RESUMO 
 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar as relações entre os 
componentes dos programas de gestão de riscos, controles internos e 
compliance. Para este fim, foi empregado o método qualitativo de análise de 
documentos, utilizando métodos de codificação e categorização, tendo como 
base teórica os documentos de referência amplamente reconhecidos para a sua 
implementação, quais sejam: ISO 19600:2014 – Sistema de Gestão de 
Compliance, ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos, Evaluation of Corporate 
Compliance Programs, Código de Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, COSO – Enterprise Risk Management – 2017 e COSO – Internal 
Control Framework - 2013. Como resultado deste trabalho, identificou-se uma 
relação direta entre os componentes destes programas, o que permitiu a sua 
categorização de forma a simplificar o seu entendimento e consequentemente a 
sua gestão e implementação. Foram identificados 41 componentes, os quais 
foram categorizados em 7 categorias: Princípios Objetivos, Análise de Risco, 
Estruturação, Disseminação, Monitoramento e Resposta.  Este estudo propicia 
uma visão sistêmica dos componentes destes programas, contribuindo para o 
aprofundamento do debate acerca de suas interdependências. Este estudo não 
envolveu questões práticas acerca do funcionamento conjunto destes 
programas, o que poderá ser objeto de estudos futuros. 

 
Palavras-chaves: Compliance. Controles internos. Gestão de Riscos. 
Governança Corporativa. Relação. 
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ABSTRACT 
 
This research has the objective to analyze the relations between the components 
of risk management, internal control, and compliance programs. For this purpose, 
it was used the qualitative method with documentation analysis, using 
codification, and categorization, analyzing the reference guidance documentation 
of these programs, namely: ISO 19600: 2014 - Compliance Management 
System, ISO 31000: 2018 - Risk Management, Evaluation of Corporate 
Compliance Programs, Code of Best Corporate Governance Practices, COSO - 
Enterprise Risk Management - 2017 and COSO - Internal Control Framework - 
2013. As a result, it was identified a direct relation between the components of 
these programs, allowing their categorization with a view to simplify their 
understanding, and consequently their management, and implementation. 41 
components were identified, which were categorized into 7 categories: Princípios, 
Objectives, Risk Analysis, Structuring, Dissemination, Monitoring, Governance, 
and Response. The present research provides a systemic view of them, 
contributing to the enhancement of the debate regarding their interdependencies. 
This study has not involved practical issues regarding the programs functioning, 
which can be subject of future researches. 

 
Keywords: Compliance. Internal Control. Risk Management. Corporate 
Governance. Relations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

Lista de Quadros 
 

Quadro 1 – Documentos de referência ............................................................ 50 

Quadro 2 – Componentes identificados durante a codificação ........................ 52 

Quadro 3 – Número de Extratos gerados ........................................................ 53 

Quadro 4 – Componentes identificados durante a codificação ........................ 54 

Quadro 5 – Exemplo de componente identificado durante a codificação 

(Responsabilidade) .......................................................................................... 56 

Quadro 6 – Novas categorias de análise criadas ............................................ 60 

Quadro 7 – Componentes da categoria “princípios” ........................................ 64 

Quadro 8 – Abordagem baseada em risco ...................................................... 65 

Quadro 9 – Comprometimento da Alta Administração .................................... 67 

Quadro 10 – Conflito de interesses ................................................................. 69 

Quadro 11 – Incentivos ................................................................................... 70 

Quadro 12 – Independência ............................................................................ 72 

Quadro 13 – Responsabilidade (Accountability) .............................................. 74 

Quadro 14 – Transparência ............................................................................. 75 

Quadro 15 – Revisão contínua ........................................................................ 76 

Quadro 16 – Componentes da categoria “objetivos” ....................................... 78 

Quadro 17 – Código de conduta ...................................................................... 79 

Quadro 18 – Objetivos ..................................................................................... 80 

Quadro 19 – Partes interessadas .................................................................... 84 

Quadro 20 – Sustentabilidade ......................................................................... 87 

Quadro 21 – Componentes da categoria “análise de risco” ............................ 88 

Quadro 22 – Identificação de Risco ................................................................. 89 

Quadro 23 – Avaliação de Risco ..................................................................... 91 

Quadro 24 – Apetite de Risco .......................................................................... 93 

Quadro 25 – Tratamento do risco .................................................................... 95 

Quadro 26 – Priorização de risco .................................................................... 96 

Quadro 27 – Perfil de Risco ............................................................................. 97 

Quadro 28 – Componentes da categoria “estruturação” ................................. 99 

Quadro 29 – Desenho ................................................................................... 101 

Quadro 30 – Integração ................................................................................. 102 

Quadro 31 – Planejamento ............................................................................ 103 



9 
 

Quadro 32 – Políticas e procedimentos ......................................................... 106 

Quadro 33 – Recursos adequados ................................................................ 107 

Quadro 34 – Controle interno ........................................................................ 108 

Quadro 35 – Componentes da categoria “disseminação” ............................. 111 

Quadro 36 – Comunicação ............................................................................ 112 

Quadro 37 – Cultura ...................................................................................... 115 

Quadro 38 – Treinamento.............................................................................. 118 

Quadro 39 – Componentes da categoria “monitoramento” ........................... 120 

Quadro 40 – Auditoria interna ........................................................................ 121 

Quadro 41 – Canal de denúncia .................................................................... 123 

Quadro 42 – Diligência devida ....................................................................... 125 

Quadro 43 – Efetividade ................................................................................ 126 

Quadro 44 – Indicadores ............................................................................... 128 

Quadro 45 – Monitoramento .......................................................................... 130 

Quadro 46 – Registros .................................................................................. 132 

Quadro 47 – Teste ......................................................................................... 134 

Quadro 48 – Informação ................................................................................ 135 

Quadro 49 – Componentes da categoria “Resposta” .................................... 137 

Quadro 50 – Deficiências .............................................................................. 137 

Quadro 51 – Gestão de consequências ........................................................ 139 

Quadro 52 – Investigações ............................................................................ 140 

Quadro 53 – Remediação.............................................................................. 141 

Quadro 54 – Governança .............................................................................. 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



10 
 

Lista de abreviaturas ou Siglas 
 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

BSA – Bank Secrecy Act 

BIS - Bank for International Settlements 

CGU – Controladoria Geral da União 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  

DOJ – U.S. Department of Justice 

DPA – Deferred Prosecution Agreement 

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral 

EPA – Environmental Protection Agency 

ERM - Enterprise Risk Management 

FCPA – Foreign Corrupt Practices Act (US) 

FINCEN – Financial Crimes Enforcement Network 

GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 

GRC – Governance, Risk, and Compliance 

HHS - Department of Healgh and Human Services 

IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

ISO – International Organization for Standardization 

OCEG – Open Compliance and Ethics Group 

PAR – Processo Administrativo de Responsabilização 

PNF – Parquet National Financier 

SEC – United States Securities and Enchange Comission 

SOX – The Sarbanes Oxley Act 

 

 
 
 
 
 



11 
 

SUMÁRIO 
1 Introdução .................................................................................................... 14 

1.1 Problema de pesquisa ............................................................................ 19 

1.2 Objetivos ................................................................................................. 19 

1.3 Justificativa ............................................................................................. 20 

1.4 Delimitação ............................................................................................. 22 

2 Referencial Teórico ..................................................................................... 23 

2.1 Programas de Gestão de risco ............................................................... 23 

2.2 Programas de Controles Internos ........................................................... 29 

2.3 Programas de Compliance ..................................................................... 36 

2.4 Documentos orientadores ....................................................................... 45 

2.4.1 ISO 19600:2014 – Sistema de Gestão de Compliance ..................... 45 

2.4.2 ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos ................................................ 46 

2.4.3 Evaluation of Corporate Compliance Programs ................................ 47 

2.4.4 Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa ............... 47 

2.4.5 COSO – Enterprise Risk Management - 2017 .................................. 48 

2.4.6 COSO – Internal Control Framework - 2013 ..................................... 49 

3 Metodologia ................................................................................................. 50 

4 categorias de análise para uma visão integrada ...................................... 61 

4.1 Princípios ................................................................................................ 63 

4.1.1 Abordagem baseada em risco .......................................................... 64 

4.1.2 Comprometimento da Alta Administração ......................................... 65 

4.1.3 Conflito de interesses ....................................................................... 68 

4.1.4 Incentivos .......................................................................................... 69 

4.1.5 Independência .................................................................................. 71 

4.1.6 Responsabilidade (Accountability) .................................................... 72 

4.1.7 Transparência ................................................................................... 74 



12 
 

4.1.8 Revisão Contínua ............................................................................. 75 

4.2 Objetivos ................................................................................................. 77 

4.2.1 Código de conduta ............................................................................ 78 

4.2.2 Objetivos ........................................................................................... 80 

4.2.3 Partes interessadas .......................................................................... 81 

4.2.4 Sustentabilidade ............................................................................... 85 

4.3 Análise de Risco ..................................................................................... 87 

4.3.1 Identificação de Risco ....................................................................... 89 

4.3.2 Avaliação de Risco ........................................................................... 90 

4.3.3 Apetite de Risco ................................................................................ 92 

4.3.4 Tratamento do Risco ......................................................................... 94 

4.3.5 Priorização de Risco ......................................................................... 95 

4.3.6 Perfil de Risco ................................................................................... 96 

4.4 Estruturação ........................................................................................... 98 

4.4.1 Desenho ........................................................................................... 99 

4.4.2 Integração ....................................................................................... 102 

4.4.3 Planejamento .................................................................................. 103 

4.4.4 Políticas e procedimentos ............................................................... 104 

4.4.5 Recursos adequados ...................................................................... 106 

4.4.6 Controle interno .............................................................................. 108 

4.4.7 Governança .................................................................................... 109 

4.5 Disseminação ....................................................................................... 110 

4.5.1 Comunicação .................................................................................. 111 

4.5.2 Cultura ............................................................................................ 113 

4.5.3 Treinamento .................................................................................... 116 

4.6 Monitoramento ...................................................................................... 119 

4.6.1 Auditoria Interna ............................................................................. 120 



13 
 

4.6.2 Canal de Denúncia ......................................................................... 122 

4.6.3 Devida diligência ............................................................................. 124 

4.6.4 Efetividade ...................................................................................... 125 

4.6.5 Indicadores ..................................................................................... 127 

4.6.6 Monitoramento ................................................................................ 129 

4.6.7 Registros ......................................................................................... 131 

4.6.8 Teste ............................................................................................... 133 

4.6.9 Informação ...................................................................................... 135 

4.7 Resposta ............................................................................................... 136 

4.7.1 Deficiências .................................................................................... 137 

4.7.2 Gestão de Consequências .............................................................. 138 

4.7.3 Investigações .................................................................................. 140 

4.7.4 Remediação .................................................................................... 141 

4.8 Síntese analítica ................................................................................... 142 

5 Considerações finais ................................................................................ 144 

6 REFERÊNCIAS ........................................................................................... 147 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
Nos últimos anos, a área de Compliance passou a ter destaque como a 

responsável pela disseminação de uma cultura ética, especialmente em 

decorrência de atos envolvendo corrupção e suborno de agentes públicos, que 

resultaram em prejuízos financeiros expressivos a inúmeras empresas. 

A repercussão destes casos é tão significativa que a U.S. Securities and 

Exchange Commission (SEC) criou uma página listando os casos em que as 

sanções previstas no Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) foram aplicadas 

desde 19781, para subsidiar estudos sobre o que foi considerado uma 

irregularidade e quais foram as consequências, medida esta que tem caráter 

pedagógico e orientativo. 

Mais recentemente, em fevereiro de 2020 o U.S. Department of Justice 

(DOJ) em conjunto com o Parquet National Financier (PNF), órgão equivalente 

ao Ministério Público francês, aplicou multa de USD 4 bilhões à Airbus (CASSIN) 

em decorrência de subornos pagos a agentes públicos de diferentes países, tais 

como Taiwan, Indonésia, Malásia, Nepal, Russia, China e Colômbia, por meio 

de sua divisão de marketing e estratégia. O esquema envolvia pagamento em 

dinheiro e outras formas de vantagens para agentes públicos e executivos de 

empresas estatais, incluindo o oferecimento de hospitalidades, tais como 

participação em jogos de golfe, mergulho, viagens de cruzeiro, passeios a 

cavalo, aulas de surf e caiaque, cocktails e recepções por meio de jantares 

(HOLLINGER, BEIOLEY e SHUBBER, 2021). 

Este caso demonstra a extraterritorialidade de normas relacionadas à 

prevenção ao suborno e à corrupção. A Airbus é uma empresa sediada nos 

Países Baixos, tendo sido penalizada por um órgão americano em decorrência 

de atos de uma subsidiária envolvendo agentes públicos de países diversos, com 

base em uma legislação americana que possui alcance extraterritorial, em 

virtude da empresa possuir operações nos Estados Unidos da América e estar 

listada nas bolsas americanas. 

 
1 https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml 

https://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml
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A efetividade dos Programas de Compliance é uma condição atenuante ou 

atrelada a termos de compromisso para cessação de práticas irregulares, 

prevista na legislação para a redução de sanções decorrentes de violações a 

diferentes normas, tais como: a Lei 12.846/13, que dispõe sobre a 

responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 

contra a administração pública, nacional ou estrangeira; a Lei 13.506/17, que 

dispõe sobre o processo administrativo sancionador pelo Banco Central do Brasil 

e pela Comissão de Valores Mobiliários; e a Lei 12.529/11, que estrutura o 

Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.  

Por outro lado, os reguladores reconhecem que nenhum programa de 

Compliance pode garantir a não ocorrência de práticas ilícitas. A mera existência 

de uma prática ilícita não necessariamente implica que o programa é inefetivo. 

O que deve ser levado em consideração são os esforços adotados pela 

organização para preveni-los de acordo com as boas práticas de mercado e os 

guias de diretrizes já publicados para este fim (DOJ, 2020, p. 14). 

Ao mesmo tempo, verifica-se cada vez mais uma preocupação dos 

empresários em adotar programas de Compliance. Contudo, um programa 

inefetivo pode não resultar na proteção esperada pela empresa tanto na 

prevenção de ilícitos como redução de penalidades. 

Em que pese o tema Compliance estar em voga nos últimos anos, sua 

análise acadêmica ainda é limitada. Analisando a literatura existente, constata-

se que não existe um consenso quanto ao modelo a ser seguido para avaliar a 

efetividade de programas desta natureza. 

Em artigo publicado por Frazão e Lacerda (2020) foi abordada a dificuldade 

enfrentada pelas empresas para aferir a efetividade de seus programas de 

Compliance, bem como os passos a serem seguidos para esse fim, 

considerando as particularidades de cada setor, seus modelos de negócio, a falta 

de metodologias claras e parâmetros uníssonos. 

Embora a existência dos Programas de Compliance tenha sido incentivada 

há mais de 50 anos, o primeiro movimento no sentido de atribuir uma 

recompensa pela conformidade foi por meio do Federal Sentencing Guidelines 
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publicado em 1991 pelo United States Sentencing Comission2 (SOLTES, 2018). 

Subsequentemente, o Departamento de Justiça Americano (DOJ) emitiu uma 

série de memorandos aos seus promotores de justiça, orientando que ao 

avaliarem a sanção a ser aplicada a uma determinada empresa pela ocorrência 

de um ilícito, deveriam levar em consideração seu esforço prévio para preveni-

lo (SOLTES, 2018, p. 968) 

Estas orientações foram posteriormente incorporadas ao US Attorney’s 

Manual, o que tornou compulsória essa prática a todos os promotores federais 

americanos. 

Da mesma forma, outras agências reguladoras dos Estados Unidos, tais 

como a Environmental Protection Agency (EPA), o Department of Healgh and 

Human Services (HHS) e a Securities And Exchange Comission (SEC), 

publicaram guia de diretrizes com as ações e comportamentos que esperam para 

a conformidade com suas regras 

Esse movimento atingiu também empresas sediadas fora dos Estados 

Unidos, mas que utilizavam serviços financeiros daquele país, em decorrência 

da eficácia extraterritorial de normas como o FCPA 

As empresas vêm investindo cifras cada vez maiores na área de 

Compliance. O Wall-Mart (WALMART, 2015) por exemplo, reportou 

investimentos de USD 40 milhões apenas no ano de 2015, em: (i) sistemas para 

a realização de due diligence de terceirizados que realizavam interações com 

agentes públicos em nome da empresa; (ii) realização de treinamentos de uma 

maneira mais eficiente e engajadora; (iii) centralização da supervisão da 

obtenção de licenças; (iv) melhoria dos mecanismos que asseguram a qualidade 

de seus produtos. 

Nas últimas décadas, escândalos envolvendo a utilização de derivativos 

levaram a falência tradicionais instituições financeiras. Outros, envolvendo a 

manipulação de balanços, acarretaram significativos prejuízos aos seus 

acionistas, consequências nefastas a toda economia mundial. Isto levou 

legisladores e autoridades ao redor do mundo a enrijecer seus requerimentos 

 
2 Comissão de Sentenciamento dos Estados Unidos 
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relacionados à Gestão de Riscos e Controles Internos (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2021). 

Os controles internos nasceram inicialmente com a finalidade de garantir a 

rigidez das demonstrações financeiras. Ao longo das últimas décadas, as 

diferentes publicações sobre o tema, em especial as do Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), extrapolaram 

o escopo financeiro e passaram a abarcar a Governança da organização como 

um todo, determinando como finalidade dos Programas de Controles Internos o 

atingimento dos objetivos da organização, dentre eles a conformidade com leis 

e regulamentos (CURTIS e WU, 2000). 

Tanto os Programas de Compliance, como os de Controle Interno, 

possuem como etapa preliminar e fundamental a avaliação de riscos (CGU, 

2018). Nesta etapa, o gerenciamento dos riscos da organização provê a base 

para o Programa de Compliance, na identificação dos riscos de não 

conformidade, bem como para a determinação dos Controles internos 

necessários para mitigar os riscos identificados, até que atinjam níveis 

aceitáveis. O risco de conformidade é uma das categorias do risco operacional. 

Ao mesmo tempo, estar em conformidade é um dos objetivos dos controles 

internos.  

Há que se analisar, que as normas estipuladas pelos legisladores e 

reguladores tem por objetivo mitigar ou evitar riscos os quais a sociedade está 

exposta, por conta de ações ou omissões decorrentes das atividades de 

indivíduos e organizações. Um exemplo disto é a Resolução 49/2016 da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que estipula os 

requerimentos necessários à autorização para o exercício da atividade de gás 

liquefeito de petróleo (GLP). O risco relacionado a esta atividade é de 

conhecimento comum, considerando os riscos de acidentes em decorrência de 

vazamentos, tais como incêndio e explosões. Esta norma traz requerimentos de 

conformidade, tais como critérios de armazenamento, critérios de 

comercialização e distribuição. Nela também estão previstos controles internos 

a serem observados pelas distribuidoras, como por exemplo a inspeção visual 

de recipientes, para que aqueles que não atendam os critérios de segurança 
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estabelecidos sejam devidamente inutilizados (AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEL, 2016). 

Nos Programas de Controles Internos, uma das 3 categorias de objetivos 

definidas pelo COSO é justamente os objetivos de Compliance. Isto porque as 

organizações precisam executar suas atividades em conformidade com à 

legislação e à regulamentação aplicável. Estes requerimentos devem ser 

incorporados às Políticas e procedimentos internos, devendo ser observados 

como padrões mínimos mandatórios (COSO, 2013). 

Para o DOJ, os investimentos em Programas de Controles Internos são 

indicativos fundamentais da efetividade dos Programas de Compliance. São 

estes controles que irão prevenir e detectar a ocorrência de atos ilícitos na 

organização. Os controles devem ser implementados de acordo com os riscos a 

que a organização está sujeita, por meio de políticas e procedimentos. As 

organizações devem promover auditorias periódicas para assegurar o seu 

adequado funcionamento. Adicionalmente, estes controles devem ser 

constantemente atualizados e revistos para que permaneçam adequados e 

funcionais (DOJ, 2020). 

A sinergia entre os Programas de Gestão de Risco, Controles Internos e 

Compliance, resultou na definição do termo Governança, Risco e Compliance 

(GRC) cunhado pela Open Compliance and Ethics Group (OCEG)3, como um 

modelo a ser utilizado pelos líderes para o atingimento dos objetivos da 

organização. Ele congrega a adoção de princípios éticos, a definição de um nível 

de apetite de riscos, juntamente com a observância de políticas internas e os 

requerimentos regulatórios aplicáveis ao negócio (SHAHIM, BATENBURG e 

VERMUNT, 2012). 

Quando aplicados de forma integrada os princípios de Governança, Risco 

e Compliance, obtém-se um significativo valor agregado à organização, que se 

traduz até mesmo em uma vantagem competitiva. Ainda existe muita confusão 

em relação ao termo GRC, pois tornou-se um jargão que vem sendo utilizado 

com diferentes propósitos, de acordo com o público, tendo sido relacionado a 

soluções de tecnologia, embora predominantemente seja reconhecido como 

 
3 Grupo aberto de Compliance e Ética. 
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meio de integração de diferentes processos organizacionais para o atingimento 

de propósitos específicos de gerenciamento de riscos regulatórios de uma 

organização (NICOLAS RACZ, 2010). 

Verifica-se assim que os Programas de Gestão de Risco, Controles 

Internos e Compliance estão intrinsicamente ligados, o que desperta o interesse 

acadêmico em entender quais as relações entre os componentes destes 

diferentes Programas. 

 

1.1 Problema de pesquisa 
 

Nesse sentido, surge o seguinte problema de pesquisa: Quais as relações 

entre os componentes dos Programas de Gestão de Risco, Controles Internos e 

Compliance? 

1.2 Objetivos 
 

O presente trabalho teve como objetivo geral elaborar uma proposta de 

framework integrativo dos programas de gestão de riscos, controles internos e 

compliance. 

Para este fim, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar os componentes dos Programas de Compliance, Gestão de 

Riscos e Controles Internos por meio da análise de conteúdo dos 

principais documentos norteadores dos Programas de Compliance, 

Gestão de Riscos e Controles Internos. 

2. Elaborar uma tabela comparativa dos componentes identificados em cada 

documento. 

3. Elaborar meta-categorias dos componentes identificados, apresentando-

as de forma sequencial para facilitar a compreensão do seu 

funcionamento integrado, constituindo a proposta de framework 

integrativo dos programas de gestão de riscos, controles internos e 

compliance. 

Para alcançar estes objetivos, foi empregado o método qualitativo, por meio 

da análise de documentos. Foram selecionados os 6 principais documentos de 

referência relacionados à implementação de Programas de Gestão de Risco, 
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Controles Internos e Compliance, quais sejam: ISO 19600:2014 – Sistema de 

Gestão de Compliance, ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos, Evaluation of 

Corporate Compliance Programs, Código de Melhores Práticas de Governança 

Corporativa, COSO – Enterprise Risk Management – 2017 e COSO – Internal 

Control Framework – 2013, todos descritos detalhadamente adiante no item 2.4. 

Estes documentos foram codificados utilizando a ferramenta Atlas TI. Os extratos 

obtidos foram analisados, sumarizados e traduzidos. Como resultado deste 

trabalho, foram gerados quadros comparativos de cada componente identificado,  

com base nos diferentes documentos analisados. A partir da análise destes 

quadros, foram criadas categorias de análise, que permitiram uma melhor 

organização e ordenação destes componentes, facilitando o seu entendimento, 

bem como a construção do framework proposto.  

 

1.3 Justificativa 
 

Em pesquisa realizada no campo de Sistemas de Informação (SPANAKI e 

PAPAZAFEIROPOULOU, 2013), o termo Governança, Risco e Compliance foi 

abordado como oportunidade ainda pouco explorada no campo acadêmico, mas 

com um relevante potencial de utilização para geração de valor para as 

organizações. A pesquisa consistiu em análise teórica e empírica, apresentando 

uma proposta de framework, em que foram identificados fatores chaves de 

sucesso para a implementação da GRC, tais como a presença de um gerente de 

projetos na implementação e o apoio incondicional do time de finanças, o qual 

foi submetida para análise de partes interessadas na implementação do GRC. 

Documentos norteadores de Programas de Compliance comumente 

apontam o processo de avaliação de riscos e a implementação de controles 

internos, como etapas fundamentais dos Programas de Compliance. Contudo, 

tais documentos não abordam em profundidade quais são os componentes dos 

sistemas de Gerenciamento de Risco e de Controles Internos, de modo a 

propiciar um entendimento pleno acerca da relação dos seus componentes, com 

os componentes dos Programa de Compliance. 

Em estudo baseado em entrevistas com empresas de grande porte, sobre 

os temas gestão de riscos, controles internos e compliance, constatou-se que os 
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mesmos estão tornando-se cada vez mais integrados em diferentes contextos 

de negócio, sendo necessário um aprofundamento do estudo acerca de seu 

funcionamento conjunto, que propicie o desenvolvimento de melhores guias, 

soluções e metodologias para as organizações.  (RIKHARDSSON, BEST e 

ROSEMANN, 2006). 

Mesmo a recente publicação do COSO, acerca da aplicação do COSO 

Enterprise Risk Management (ERM) Framework para o Gerenciamento dos 

riscos de Compliance, não esgotou toda as potencialidades existentes em cada 

Sistema de forma isolada, pois seu objetivo foi apenas apresentar o uso do ERM 

para a Gestão dos Riscos de Compliance e não analisar e comparar 

componentes de cada sistema (COSO, 2020).  

No acidente ocorrido na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, onde uma 

barreira de 88 metros de altura, com um reservatório de 12 milhões de metros 

cúbicos de rejeito se rompeu, acarretando o soterramento de centenas de 

pessoas e a aniquilação do meio de vida dos moradores das cidades afetadas, 

tem-se um claro exemplo da importância da análise conjunta da gestão de riscos, 

controles internos e compliance. Isto porque, observa-se no caso uma falha de 

Governança da empresa Vale, que é uma empresa constituída como Sociedade 

Anônima, e faz parte do padrão de Governança denominando “Novo Mercado” 

da B3 SA.  

No presente caso, cabia ao Conselho de Administração, apoiado pelo 

Comitê de Auditoria e a auditoria interna, o monitoramento do mapa integrado 

de risco, bem como assegurar a adequação e o funcionamento de todos os 

sistemas de controle internos da organização. Constatou-se em síntese, que 

embora a organização tivesse o entendimento de que estava cumprindo todas 

as normas relacionadas às suas atividades, como por exemplo a Portaria 

70.389/17 do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que 

determina a periodicidade máxima da revisão periódica de barragem, houve no 

caso a ocorrência de conflito de interesses na contratação da auditoria 

terceirizada responsável pela avaliação, que não pode executar seu trabalho 

com a independência necessária, o que resultou na avaliação inadequada dos 

riscos envolvidos. Ou seja, a falha do controle interno – auditoria periódica – 

resultou em uma avaliação de risco inadequada e consequentemente no 
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descumprimento das normas aplicáveis, acarretando o desastre nefasto 

amplamente noticiado (BRASILIANO, 2019). 

Desta forma, sugere-se não ser possível conceber um Programa de 

Compliance, isoladamente dos programas de gestão de riscos e controles 

internos, sendo fundamental o entendimento do funcionamento conjunto de seus 

componentes. 

A contribuição do presente trabalho é abordar de forma sistêmica o 

relacionamento existente entre os componentes dos Programas de Controles 

Internos, Gestão de Risco e Compliance, facilitando o seu entendimento de 

forma holística e assim contribuindo para o aprimoramento de sua 

implementação. 

 

1.4 Delimitação 
 

O enfoque deste trabalho não será o Compliance voltado para determinada 

finalidade, como a Ética ou o cumprimento de normas regulatórias de um 

determinado setor, como por exemplo a indústria financeira ou a farmacêutica. 

Para o presente trabalho, o Compliance será analisado como sendo o 

sistema implementado pela empresa, composto por normas, pessoas e demais 

componentes estruturados, para garantir a observância das normas e 

regulamentos aplicáveis, bem como atender as expectativas das partes 

interessadas. 

Em relação aos Programas de Gestão de Riscos, este trabalho terá como 

enfoque a gestão dos riscos empresariais. 

Como o objetivo é avaliar as relações dos componentes, os Programas de 

Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos serão referidos 

coletivamente ao longo da análise como Programas ou Sistemas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Programas de Gestão de risco 
 

Embora as empresas sempre tenham de alguma forma gerido seus riscos, 

foi na década de 90 que os Programas de Gestão de Riscos empresariais 

ganharam notoriedade e relevância. Isso ocorreu em virtude de escândalos 

financeiros envolvendo operações de derivativo, tais como os casos Barings e 

Procter & Gamble (CULP, 2002). 

Apenas em 1992 com a publicação do COSO Internal Control - integrated  

framework (COSO-IC ou COSO I), o qual incluía práticas de gestão de riscos, 

que o termo gestão de risco corporativo se consolidou (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2021). 

Para o COSO, o risco pode ser definido como “a possibilidade de que 

eventos ocorram e afetem o atingimento dos objetivos estratégicos e de 

negócio”. 

A gestão de risco pode ser definida como o processo de identificação dos 

riscos, para o seu adequado tratamento, a fim de suportar a consequência de 

seus impactos, de acordo com a sua probabilidade de ocorrência.  

O artigo de Karami, Samimi e Jafari (2020), aponta a imprescindibilidade 

de uma adequada análise de risco para que se atinja um resultado satisfatório 

no gerenciamento de capital, considerando a necessidade de diversificação de 

carteira de investimentos, bem como as incertezas inerentes ao mercado de 

capitais, sobretudo em decorrência de fatores externos. 

De acordo com a norma ISO 31000 (2018):  

“o propósito da estrutura de gestão de riscos é apoiar a organização na integração 
da gestão de riscos em atividades significativas e funções. A eficácia da gestão de 
riscos dependerá da integração na governança e em todas as atividades da 
organização, incluindo a tomada de decisão. Isto requer apoio das partes 
interessadas, em particular da alta direção”. 

O COSO define a gestão dos riscos empresariais como “a cultura, 

capacidades e práticas, integradas com a definição da estratégia e performance, 
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que as organizações utilizam para gerenciar os riscos na criação, preservação e 

realização de valor” (COSO, 2017). 

A gestão de risco é um processo dinâmico, que sofre influência de fatores 

internos e externos, exigindo um acompanhamento contínuo, com o emprego de 

técnicas de modelagem e a utilização de sistemas de informação robustos. Um 

processo de gestão de risco robusto propicia uma melhor tomada de decisão e 

uma maior previsibilidade acerca de eventos que possam influenciar o resultado 

da organização (THEKDI e AVEN, 2020). 

Os riscos afetam a capacidade da organização de atingir seus objetivos 

estratégicos e de negócios. Assim, para que possa operar adequadamente, a 

organização deve estabelecer o montante de risco que está disposta a assumir, 

pois toda organização enfrenta riscos ao perseguir valor. Entende-se valor pelo 

resultado excedente alcançado a partir do emprego de determinados recursos e 

a dedução dos seus custos. Uma adequada gestão destes riscos, propicia à 

organização otimizar seus resultados, ao aprimorar sua capacidade de criar, 

preservar e realizar valores (COSO, 2017). 

A gestão de risco pode ser empregada em diferentes áreas, como por 

exemplo na saúde para adoção de práticas que contribuam para o aumento da 

segurança dos pacientes e na prevenção de desastres, como aqueles oriundos 

de eventos naturais como terremotos, inundações e outros, bem como 

epidemias e atentados terroristas (LIMA, CREMA e VERBANO, 2020). O 

presente estudo tem por foco a gestão dos riscos empresariais e os impactos 

relacionados. 

O COSO ERM apresenta 5 componentes fundamentais da Gestão de risco, 

quais sejam: (i) Governança e Cultura; (ii) Definição dos objetivos e da estratégia, 

que serão considerados na formatação do programa de gestão de risco; (iii) 

Performance, a ser considerado na identificação dos riscos que afetem o 

atingimento de seus objetivos e na priorização destes riscos de acordo com os 

seus impactos; (iv) Revisão: Para que a gestão de risco seja um processo em 

constante aperfeiçoamento e readequação, de acordo com sua efetividade e a 

evolução do ambiente de risco a que a organização está exposta; (v) Informação, 

Comunicação e Reporte: O processo de comunicação e informação é utilizado 
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para a tomada de decisões e o desenvolvimento da cultura de riscos na empresa 

(COSO, 2017). 

Para o Componente Governança e Cultura, o COSO ERM estabelece 5 

princípios: (i) A supervisão dos riscos pelo Conselho: O Conselho deve 

supervisionar a estratégia e tem o papel de prover o suporte necessário para que 

os gestores, incluindo o CEO, atinjam os objetivos de negócio; (ii) 

Estabelecimento de estruturas operacionais; (iii) definição da cultura desejada; 

(iv) comprometimento com seus valores chaves; (v) atração, retenção e 

desenvolvimento de colaboradores capacitados (COSO, 2017). 

Em relação ao Componente Performance, o COSO ERM estabelece 5 

princípios: (i) identificação dos riscos; (ii) avaliação da severidade dos riscos; (iii) 

priorização dos riscos; (iv) implementação das respostas ao risco; (v) 

desenvolvimento de uma visão de carteira dos riscos – analisando os riscos a 

nível de entidade, possibilitando aos gestores avaliarem o tipo, severidade e 

interdependências dos riscos, bem como a forma que eles afetam o desempenho 

da organização (COSO, 2017). 

Na definição dos objetivos estratégicos, segundo o COSO ERM, a 

organização deve levar em consideração 4 princípios: (i) analisar o contexto de 

negócio em que está inserida; (ii) definir o apetite de risco, compatível com seus 

objetivos de geração e preservação de valor; (iii) avaliação de estratégias 

alternativas; (iv) formulação de objetivos de negócio: a organização deve 

considerar os riscos envolvidos na formulação dos objetivos de negócio (COSO, 

2017). 

O COSO ERM prega a integração da gestão dos riscos com os processos 

e as atividades de negócio, pois isso resulta em um melhor fluxo de informações 

que suportam a tomada de decisões e consequentemente, levam a melhores 

resultados. Isto tem como resultado a antecipação de riscos, possibilitando a 

escolha pela administração das melhores opções disponíveis, reduzindo os 

impactos associados. Adicionalmente, propicia que a organização tenha uma 

resposta mais efetiva e célere para a redução destes impactos. Isso permite que 

a organização faça uma alocação adequada dos seus recursos, de acordo com 

os riscos inventariados e avaliados. Este processo como um todo gera um 
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engajamento entre os colaboradores, criando confiança e um fluxo de 

informações em toda a organização (COSO, 2017). 

Um estudo realizado na Romênia demonstrou por meio da análise da 

variável de sustentabilidade Environmental, Social and Governance (ESG) que 

existe uma relação positiva entre o número de membros dos conselhos e esta 

variável, ao mesmo tempo em que existe ums relação negativa entre esta 

variável e o índice de retorno sobre investimento. A partir destes resultados os 

pesquisadores sugeriram que as autoridades locais de supervisão bancária 

emitissem normas que uniformizassem e harmonizassem o regramento de 

gestão do risco socioambiental, para que assim todas as Intuições Financeiras 

fossem obrigadas a observá-las, trazendo o impacto positivo almejado para a 

sociedade (NIțESCU e CRISTEA, 2020).  

Neste sentido o Conselho Monetário Nacional brasileiro publicou em 2017 

A Resolução 4.557 (BANCO CENTRAL, 2017), que determina às Instituições 

Financeiras e demais Instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 

Brasil, a adotar uma estrutura de gestão integrada de riscos, incluindo a gestão 

do risco socioambiental e a prevenção à lavagem de dinheiro. 

A cultura da organização é um elemento fundamental tanto para os 

Programas de Compliance, Gestão de Riscos e de Controles Internos. Para que 

a organização gere uma cultura que favoreça o adequado gerenciamento dos 

riscos, deve tomar ações afirmativas, como por exemplo a criação de fóruns e 

outros mecanismos de compartilhamento de informações, tomada de decisões 

e identificação de oportunidades; o encorajamento dos colaboradores para que 

escalem quaisquer problemas identificados e preocupações, sem receio de 

retaliação; o estabelecimento e a adequada comunicação acerca dos papéis e 

responsabilidades para o atingimento dos objetivos estratégicos e de negócio, 

incluindo as responsabilidades pela gestão dos riscos; o desenvolvimento e o 

compartilhamento de um entendimento sólido dos contextos do negócio que 

levam a criação de valor (COSO, 2017). 

Para que a gerenciamento de riscos da organização tenha sucesso é 

fundamental o comprometimento da alta administração. Este comprometimento 

não se limita apenas a um mero apoio moral, exigindo que os administradores 
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adotem ações concretas, tais como: assegurar a implementação de todos os 

componentes de gestão de riscos; emitir uma política que determine a 

abordagem da gestão de riscos; planejar as ações a serem realizadas; definir as 

autoridades e a responsabilidade de cada nível da organização para o adequado 

gerenciamento dos riscos (ISO, 2018). 

A organização deve alocar os recursos necessários para que a gestão de 

riscos seja feita de forma adequada. Estes recursos não são apenas financeiros 

e de pessoal, mas também de processos, sistemas de gestão de informação, 

procedimentos documentados, métodos e ferramentas. A equipe responsável 

pela Gestão de Risco deve ser composta por profissionais que disponham das 

competências, habilidades e experiências necessárias para o exercício de suas 

atribuições, devendo ser constantemente treinados e capacitados para que se 

atualizem e mantenham-se aptos a lidar com o ambiente de risco ao qual a 

organização está exposta, que está em constante transformação (ISO, 2018). 

As organizações devem estar aptas a identificar os riscos a que estão 

expostas, bem como aqueles que irão enfrentar na execução de suas operações. 

Uma vez identificados estes riscos, a organização deve ter a capacidade de se 

adaptar para enfrentá-los adequadamente. Isto é possível por meio do 

desenvolvimento de um processo de tomada de decisão que permita ponderar 

os riscos envolvidos em relação aos resultados esperados, para assim ajustar 

suas estratégias e práticas de negócio, com o objetivo de maximizar a sua 

capacidade de gerar valor (COSO, 2017). 

O processo de análise de riscos envolve a compreensão dos riscos e as 

suas características. Devem ser avaliadas as incertezas, suas origens, impactos, 

probabilidade de ocorrência, eventos associados, cenários, bem como os 

controles existentes e a sua efetividade. Este processo pode ser feito de 

diferentes formas, por meio de emprego de métodos com maior ou menor 

complexidade e detalhamento, a depender do objetivo almejado na análise, da 

disponibilidade e confiabilidade das informações disponíveis e dos recursos 

empregados para este fim. Nesta análise podem ser utilizadas informações 

qualitativas e quantitativas, de acordo com a necessidade (ISO, 2018). 
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Durante o processo de avaliação de riscos, será feita a comparação dos 

resultados da análise de risco, com os critérios estabelecidos para determinar as 

ações de tratamento de riscos, a necessidade da realização de ações adicionais 

e a revisão dos controles existentes (ISO, 2018). 

Após analisado e avaliado o risco, a organização deve promover o seu 

tratamento, para que o nível de risco seja reduzido para níveis aceitáveis, 

balanceando os benefícios potenciais derivados do alcance dos objetivos, 

considerando os custos envolvidos, os esforços operacionais e os impactos 

operacionais da implementação. Dentre as ações de tratamento de risco 

possíveis estão: evitar o risco decidindo pela não continuidade da atividade que 

gerou o risco, assumir ou manter o risco, remover a fonte de risco, reduzir a sua 

probabilidade de ocorrência e o impacto de suas consequências, compartilhar o 

risco por meio de contratos de seguro ou contratos com terceiros ou reter o risco, 

decisão esta que exigirá uma fundamentação adequada (ISO, 2018). 

Independentemente de qual ação de tratamento de risco seja escolhida, a 

organização deverá promover o devido monitoramento de todos os riscos. O 

processo de monitoramento é composto pelas etapas de planejamento, coleta e 

análise de informações, registro de resultados e provimento das informações 

necessárias para tomada de decisão. Os indicadores gerados e demais reportes 

devem ser utilizados como instrumento de gestão e incorporados aos relatórios 

de desempenho da organização (ISO, 2018). 

A elaboração de uma documentação de suporte é fundamental para a 

manutenção dos registros necessários, que demonstrem o funcionamento 

adequado do processo de gestão de risco e comunicação dos seus resultados. 

Os registros também têm como função o fornecimento de informações para a 

tomada de decisão e contribuem para o aperfeiçoamento contínuo das 

atividades de gestão de riscos (ISO, 2018). 

A organização deve assegurar às partes interessadas que está apta a gerir 

os riscos os quais está exposta, mantendo-os dentro de níveis aceitáveis. Isto é 

feito por meio da análise dos componentes, controles e princípios relacionados 

à gestão de riscos, garantindo que estão presentes e funcionando em conjunto 

de forma integrada (COSO, 2017). 
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Os programas de Gestão de Risco têm como principais documentos 

norteadores a ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos e o COSO – Enterprise Risk 

Management – 2017. 

2.2 Programas de Controles Internos 
 

Os sistemas de controles internos adquiriram especial relevância a partir 

da publicação da lei americana The Sarbanes Oxley Act, publicada em 2002, 

popularmente conhecida como SOX. De acordo com a Seção 404 desta lei, cabe 

à alta administração a responsabilidade pela avaliação do ambiente de controles 

internos, quanto à sua efetividade (MARTIN, SANDERS e SCALAN, 2014). 

De acordo com o framework de 2013 do Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO), organização fundada com 

o propósito de estabelecer orientações sobre como estabelecer um programa de 

controle interno robusto para prevenir fraudes e outras práticas corporativas 

nocivas, o sistema de controle interno quando efetivo, permite o gerenciamento 

eficaz dos riscos envolvidos na operação, que podem comprometer os objetivos 

da organização (COSO, 2013).  

O Framework do COSO, cuja primeira publicação foi em 1992, a segunda 

em 2004 e a terceira e última em 2013, é reconhecido e aplicado globalmente 

por empresas, especialmente para o atendimento da Lei americana SOX. O 

framework define 5 componentes fundamentais para a efetividade do Sistema 

de Controles Internos. Entretanto, possui caráter muito mais principiológico e 

orientativo, do que prático. Assim, cada empresa deverá estabelecer 

mecanismos para avaliar a efetividade de seus programas de Controles Internos 

(LÄNSILUOTO, JOKIPII e EKLUND, 2016). 

Controle interno é definido pelo COSO como: “um processo, efetivado 

pelo corpo diretivo, gestores e demais colaboradores de uma entidade, 

desenhado para assegurar de forma razoável o atingimento de seus objetivos 

relativos a operações, reporte e conformidade” (COSO, 2013). 

Os controles internos podem ser definidos como os processos, 

procedimentos, políticas e ações adotadas pela organização com o intuito de 
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prevenir e detectar ações inconsistentes com suas diretivas, bem como mitigar 

riscos associados às suas operações. 

O framework do COSO estipula que a efetividade de um sistema de 

controles internos requer a presença e o funcionamento dos 5 componentes 

trazidos em seu framework, pois trabalham de forma integrada. Estes 

componentes possuem múltiplas interrelações e correlações entre si, sendo 

eles: (i) o ambiente de controles internos; (ii) a avaliação de riscos; (iii) as 

atividades de controle; (iv) informação e comunicação; e (v) as atividades de 

monitoramento (COSO, 2013). 

 A Figura 1 representa o cubo do COSO, que traz estes elementos a serem 

avaliados na análise da efetividade do ambiente de controles internos. 

Figura 1 – The Coso Cube 

 
Fonte: Coso 2019 

 

Dentro do componente ambiente de controle, estão presente 5 princípios: 

(i) a organização demonstra comprometimento com a integridade e com os 

valores éticos; (ii) O Conselho de administração demonstra independência dos 

gestores e exerce supervisão do desenvolvimento e implementação dos 

controles internos; (iii) Os gestores devem estabelecer, com supervisão do 

Conselho, estruturas, linhas de reporte, autoridade e responsabilidade na busca 
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de seus objetivos; (iv) a organização demonstra comprometimento para atrair, 

desenvolver e reter profissionais competentes, para o atingimento de seus 

objetivos; (v) a organização atribui responsabilidade para os colaboradores no 

atingimento dos seus objetivos (COSO, 2013). 

O ambiente de controle da organização é constituído pelos padrões, 

processos e estruturas que traduzem a base para que as atividades de controle 

sejam executadas em toda a organização. Faz parte também do ambiente de 

controle o comprometimento da alta administração com relação à importância 

dos controles internos, bem como quanto à observância por todos dos padrões 

de conduta definidos pela organização (COSO, 2013).  

Os padrões de conduta são estabelecidos pelo Conselho de 

Administração, que possui o papel de definir o tom para o seu fiel cumprimento, 

o qual deve ser devidamente monitorado, para que quaisquer desvios dentro da 

organização sejam identificados e reprimidos (COSO, 2013). 

Além de definir os papéis e as responsabilidades pelas atividades de 

controles internos, a organização deve adotar mecanismos de monitoramento de 

performance e compensação por meio de incentivos, tomando o cuidado para 

que não exerça demasiada pressão que acabe por induzir comportamentos 

inadequados. O desempenho inadequado das funções de controles internos 

deve ser objeto de ações para correção e aplicação de medidas disciplinares 

(COSO, 2013). 

Já em relação ao componente avaliação de risco, o Framework do COSO 

estabelece 4 princípios: (i) especificação dos objetivos com clareza suficiente 

para permitir a identificação e a avaliação dos riscos a eles relacionados; (ii) 

identificação e gestão dos riscos existentes na organização que possam afetar 

o atingimento de seus objetivos; (iii) considerar o risco de fraudes, na avaliação 

dos riscos; (iv) identificar e avaliar as mudanças que possam impactar de forma 

significativa o sistema de controles internos (COSO, 2013). 

O processo de identificação dos riscos é a etapa que irá definir quais 

controles a organização deve implementar. Deve considerar os riscos existentes 

a nível de entidade, subsidiárias, divisões, unidades operacionais e níveis 

funcionais, analisando fatores internos e externos. Esse processo deve ser 
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conduzido por pessoas com senioridade adequada e validado pelo nível de 

gestão apropriado de acordo com a instância avaliada. Os riscos identificados 

devem ser avaliados para determinar a sua significância, de acordo com o 

impacto, velocidade, persistência e probabilidade de ocorrência. Ao final desta 

etapa a organização deve decidir qual será a resposta escolhida para cada risco, 

tais como aceitar, evitar, reduzir ou compartilhar o risco (COSO, 2013). 

O componente atividades de controle possui 3 princípios: (i) a organização 

seleciona e desenvolve atividades de controle que contribuem para a mitigação 

dos riscos para o atingimento de seus objetivos, dentro de níveis aceitáveis; (ii) 

a organização seleciona e desenvolve atividades gerais de controle sobre 

tecnologia, para dar suporte ao atingimento de seus objetivos; (iii) a organização 

implementa atividades de controle através de políticas, estabelecendo o que é 

esperado e procedimentos que os executam (COSO, 2013). 

As atividades de controle devem ser integradas com a Gestão dos Riscos, 

pois a adoção dos controles é uma das principais ações de tratamento, para 

reduzi-los a níveis aceitáveis. As atividades de controle devem levar em 

consideração o ambiente, a complexidade, natureza, características e o escopo 

das operações da organização. Uma das etapas principais é a identificação de 

quais são os processos chaves da organização. Os controles a serem 

implementados podem ser combinados, de forma a contemplarem diferentes 

abordagens para o mesmo risco, tais como controles automatizados ou manuais, 

preventivos ou detectivos. É parte das atividades de controles internos assegurar 

a segregação de funções e a adoção de controles alternativos quando isso não 

for possível (COSO, 2013). 

Em termos de informação e comunicação, o Framework do COSO 

estabelece 3 princípios: (i) a organização obtém, gera e utiliza informação de 

qualidade para suportar o funcionamento dos controles internos; (ii) a 

organização comunica internamente as informações necessárias para o 

funcionamento dos controles internos, incluindo seus objetivos e as 

responsabilidades pelo seu adequado funcionamento; (iii) a organização 

comunica-se com partes externas em relação a assuntos que afetem o 

funcionamento dos controles internos (COSO, 2013). 
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A coleta de informações para o Programa de Controles Internos deve levar 

em consideração inicialmente a identificação de quais são as informações 

relevantes para serem utilizadas como suporte para o funcionamento dos 

componentes de controles internos, dentro de uma perspectiva de custo e 

esforço em relação ao benefício, e assim contribuírem para o atingimento dos 

objetivos da organização. Estas informações devem ser obtidas por meio de 

fontes internas e externas, utilizando ou não sistemas que transformem dados 

em informação. As informações devem ser obtidas e providas tempestivamente, 

utilizando dados atualizados, assegurando a sua acurácia e completude, os 

quais devem ser objeto de medidas de proteção, verificação e retenção, 

utilizando controles de acesso adequados (COSO, 2013). 

O processo de comunicação interna está para os controles internos, como 

o sangue nas veias está para o funcionamento do corpo humano. É por meio 

dele que todos os colaboradores terão acesso aos requerimentos estabelecidos 

nas políticas e procedimentos, para terem um pleno entendimento de suas 

responsabilidades. É também por meio dele que o Conselho de Administração 

receberá as informações necessárias dos gestores, para o desempenho de suas 

funções de supervisão. Os métodos de comunicação devem ser adequados para 

cada tipo de público. Níveis gerenciais podem receber uma linguagem mais 

complexa e com o detalhamento necessário para o exercício de usas atribuições. 

Já os níveis operacionais devem receber comunicações em formato mais 

simples, de fácil compreensão e com as informações limitadas àquelas que 

forem pertinentes de acordo com as suas atividades. Todos os níveis da 

organização devem possuir acesso à canais de comunicação para o envio de 

denúncias, de forma protegida (COSO, 2013). 

Para as atividades de monitoramento o COSO estabelece 2 princípios: (i) 

a organização seleciona, desenvolve e executa avaliações contínuas e 

específicas para avaliar se os componentes de controles internos estão 

presentes e funcionando; (ii) a organização avalia e comunica deficiências de 

controles internos de forma tempestiva aos responsáveis pelas ações corretivas 

necessárias, incluindo a alta administração e o Conselho de Administração, 

conforme apropriado (COSO, 2013). 
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As atividades de monitoramento podem combinar avaliações contínuas e 

exercícios específicos para determinadas finalidades. Elas devem levar em 

consideração as constantes alterações que a organização enfrenta em suas 

estruturas, para se ajustarem conforme aplicável. Estas atividades devem ser 

executadas por profissionais com o conhecimento necessário para o exercício 

de sua função, que tenham um pleno entendimento sobre o estágio de 

desenvolvimento do ambiente de controles internos, as atividades e áreas de 

negócio a serem avaliadas e os controles que foram estabelecidos. Por esta 

razão, as atividades de controle devem ser integradas aos processos de negócio 

da organização, entendendo-se por negócio não apenas as áreas comerciais, 

mas todas as áreas da organização, incluindo as áreas de suporte. A frequência 

e o escopo das atividades deve ser constantemente revista, para a sua 

adequação aos objetivos almejados (COSO, 2013). 

Por meio de uma pesquisa com 500 diretores de auditoria, pesquisadores 

puderam avaliar níveis distintos de efetividade dos programas de Controles 

Internos, que eram influenciados por diversos fatores, dentre eles a indústria a 

que a organização pertencia. Instituições financeiras por exemplo tendem a ter 

um ambiente de controles internos mais robusto. Os pesquisadores identificaram 

falhas na avaliação do comprometimento da alta administração, sendo este um 

fator chave de efetividade do Programa. Adicionalmente, o estudo destacou a 

possibilidade de os gestores burlarem os controles internos existentes, para o 

atendimento de seus interesses (HERMANSON, SMITH e STEPHENS, 2012). 

Quando um dos componentes de controles internos não está presente ou 

funcionando adequadamente, tem-se uma deficiência de controle interno, que 

pode afetar a probabilidade da organização atingir seus objetivos. As 

deficiências de controles internos são avaliadas de acordo com seu impacto no 

atingimento dos objetivos da organização, que é denominado severidade. 

Quando a deficiência reduz significativamente a probabilidade da organização 

atingir seus objetivos, diz-se que a deficiência é significativa (major). Nestes 

casos é possível afirmar que o sistema de controles internos da organização não 

é efetivo (COSO, 2013). 

A implementação de um sistema de controles internos requer da alta 

administração uma capacidade de análise julgamental. Isto porque o desenho, a 
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implementação, a execução e avaliação de sua efetividade, requerem a adoção 

de critérios julgamentais. Esta capacidade, possibilita à alta administração uma 

melhor capacidade de tomada de decisão, mas não necessariamente garante 

resultados precisos. Os limites para esta análise julgamental devem ser 

considerados a partir das leis, normas, regulamentações e padrões técnicos 

existentes (COSO, 2013). 

A cultura da organização também desempenha um papel fundamental na 

efetividade do sistema de controles internos. Ela propicia resiliência à 

organização em face de pressões em seus controles. Isso ocorre em virtude da 

demonstração de consistência nos comportamentos dos colaboradores, em 

consonância com seus valores éticos e de integridade. A cultura, por sua vez, é 

sustentada pela existência de estruturas e processos adequados de supervisão, 

com devida atribuição de responsabilidade e autoridade, visando o atingimento 

dos objetivos da organização (COSO, 2013). 

Para melhor aplicação de sua metodologia, o Framework do COSO 

estabelece 3 categorias de objetivos: (i) objetivos operacionais – relacionados 

ao atingimento a missão e visão da organização, bem como a razão principal da 

sua existência; (ii) objetivos de reporte – relacionados ao envio de relatórios às 

partes interessadas, envolvendo questões financeiras e não-financeiras; (iii) 

objetivos de conformidade – relacionado à execução das atividades da 

organização em conformidade com à legislação e à regulamentação aplicável 

(COSO, 2013). 

O framework do COSO não estabelece quais controles devem ser 

implementados para garantir a efetividade do Sistema de Controles Internos. 

Isso deve ser definido pela própria organização, de acordo com as leis e normas 

que está sujeita, a natureza de suas atividades e o mercado em que opera, o 

escopo e a natureza de seu modelo operacional, as competências dos 

colaboradores responsáveis pelas atividades de controle, o uso e a dependência 

de tecnologias e as respostas da organização para os riscos identificados. As 

definições da organização, os controles estabelecidos e as atividades 

performadas devem ser objeto de produção de evidências, para que a 

organização possa demonstrar a presença e o funcionamento dos componentes 

de controle (COSO, 2013). 
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Os princípios e os componentes do COSO são aplicáveis a todo tipo de 

organização, desde as pequenas até às de grande porte. O que irá mudar é a 

forma de implementação, especialmente se a empresa for listada na bolsa de 

valores, se é pública ou privada, e se possui fins lucrativos ou não. Empresas 

menores podem adotar modelos simplificados de controles internos, utilizando 

métodos informais de comunicação e possuem como vantagem o acesso 

facilitado entre a administração e os colaboradores. Já as grandes corporações 

necessitam estabelecer mecanismos formais tais como relatórios escritos, 

portais na intranet e reuniões periódicas formais (COSO, 2013). 

O processo de documentação da estrutura de controles internos é 

fundamental para a apropriada designação de papéis e responsabilidades, bem 

como provê consistência na execução das atividades de controle, a partir das 

políticas e procedimentos definidos. Além de facilitar o processo de 

comunicação, a documentação deve ser utilizada como ferramenta de suporte 

para capacitação de pessoal, especialmente para as novas contratações. A 

documentação constitui a memória da organização e é utilizada como evidência 

da efetividade do sistema de controles internos para fins de auditoria, inspeções 

regulatórias e reporte para as partes interessadas (COSO, 2013). 

Há que se considerar que por mais que a organização implemente um 

Programa de Controles Internos robusto, seguindo todas as recomendações do 

Framework do COSO, garantindo a presença e o funcionamento de seus 

componentes, ainda assim poderá apenas ter uma confiabilidade razoável 

quanto ao atingimento dos objetivos, o que consiste nas limitações do programa. 

Isto significa que o Programa de Controles Internos não poderá por si só garantir 

o seu atingimento, pois fatores externos, incidentes operacionais e falhas de 

julgamento podem afetar diretamente a sua efetividade (COSO, 2013). 

Os programas de Controles internos tem como principal documento 

norteador o COSO – Internal Control Framework – 2013. 

2.3 Programas de Compliance 
 

Não existe ao certo um marco temporal que define a criação da função de 

Compliance. Embora não haja consenso, existem algumas pistas de como a 
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função surgiu. Em 1930 foi fundado o Bank for International Settlements (BIS) 

(BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS), 2020). A Instituição foi 

criada inicialmente com o objetivo de administrar o pagamento das reparações 

previstas no Tratado de Versalhes. Com o advento da Crise de 1929 que 

acarretou uma crise financeira na Alemanha em 1931, o BIS passou a exercer 

funções de Cooperação técnica entre Bancos Centrais, tais como gestão de 

reservas, transações internacionais de câmbio, pagamentos internacionais. 

Em 1934, foi criada a Securities and Exchange Comission (SEC), agência 

reguladora do mercado de valores imobiliários e das bolsas de valores, órgão 

americano equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (HISTORY, 

2020). A mesma legislação que criou a agência, conferiu-lhe poderes para 

sancionar empresas e indivíduos por violações às suas regras. 

Nesse contexto surgem os programas de Compliance, que inicialmente 

tinham por objetivo apenas o cumprimento de normas regulatórias complexas. 

Seus profissionais eram como consultores para que as empresas de diferentes 

indústrias, especialmente as reguladas, pudessem adequadamente cumprir com 

as normas de seu setor. 

A partir de 1970 com o advento do Bank Secrecy Act (BSA), que trouxe a 

obrigatoriedade da adoção de medidas para prevenção à Lavagem de Dinheiro, 

a função de Compliance também passou a ser responsável por implementar as 

ações e controles necessários para o monitoramento de transações e avaliação 

de clientes, fornecedores e colaboradores (NETWORK, 2020). 

A norma ISO 19600:2014 define os sistemas de Compliance como um 

“conjunto de elementos interrelacionados ou interagentes de uma organização 

para estabelecer políticas, objetivos e processos, para atingir esses objetivos”.  

O programa de Compliance pode ser definido como o arcabouço adotado 

pela empresa para assegurar o cumprimento de suas políticas, processos e 

procedimentos, os quais devem refletir os requerimentos regulatórios a que a 

organização está sujeita, bem como os interesses de suas partes interessadas. 

Não basta implementar um programa de Compliance. Ato contínuo, 

deverão ser estabelecidos meios de monitoramento de sua efetividade, sua 
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aderência às normas a que a empresa está sujeita e estabelecer a forma como 

será atualizado (CANDELORO, RIZZO e PINHO, 2015). 

Na avaliação dos programas de efetividade pelo DOJ, serão levados em 

consideração fatores como se o Programa de Compliance foi desenhado de 

forma adequada e se o mesmo é utilizado na prática, ou seja, se os princípios, 

valores, regras e controles que estabelece são observados pela organização no 

dia-a-dia (DOJ, 2020). 

O passo inicial para uma organização implementar um Programa de 

Compliance é analisar o contexto em que está inserida. Isso envolve analisar as 

expectativas das partes interessadas, seus requerimentos regulatórios, sua 

capacidade econômica, o contexto social e cultural em que está inserida. Isso irá 

determinar o escopo de Programa de Compliance, que também sofrerá 

influência e limitações internas, de acordo com as políticas, procedimentos e 

recursos da organização (ISO, 2014). 

A organização ao implementar um programa de Compliance deve 

previamente promover uma análise ampla dos riscos a que está exposta, 

considerando fatores internos e externos, tais como a localização de suas 

operações, a indústria e o setor em que opera, as regulamentações as quais se 

sujeita, o ambiente competitivo do mercado em que opera, seus parceiros de 

negócio, a existência de interação com agentes públicos e outros riscos 

inerentes ao seu modelo de operação (DOJ, 2020). 

Esta etapa será a base para a definição do escopo, planejamento e 

execução das ações do Programa de Compliance. Esse processo constitui na 

análise das atividades, produtos e serviços da organização, a luz dos 

requerimentos que está sujeita, identificando as situações em que pode haver 

uma não conformidade e avaliando o impacto disso. Esses riscos devem ser 

classificados de acordo com a sua severidade, a probabilidade de ocorrência e 

consequências da não conformidade. Esta avaliação deve ser refeita 

periodicamente, para que sejam capturadas alterações nas operações, estrutura 

e estratégia da organização, mudanças externas como condições do mercado e 

relacionamento com clientes, bem como alterações nos requerimentos legais 

regulatórios  (ISO, 2014). 
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Cabe à alta administração demonstrar o seu comprometimento para que o 

Programa de Compliance seja efetivo. Isso é feito por meio do estabelecimento 

e defesa dos valores da organização, os quais devem ser refletidos nas políticas 

e procedimentos, sendo continuamente comunicados a todos os colaboradores, 

colhendo sugestões para o seu contínuo aprimoramento. Deve atuar para o 

desenvolvimento de um ambiente em que todos os colaboradores se sintam 

confortáveis para reportar não conformidades, sem receio de retaliação. 

Adicionalmente, cabe à alta administração assegurar que os recursos 

necessários para a implementação e manutenção do Programa de Compliance 

foram devidamente alocados, assignando colaboradores para proverem o 

suporte necessário para este fim. As atividades previstas no Programa devem 

permear todos os processos da organização, a eles se incorporando (ISO, 2014). 

Deve ser contemplado no Programa de Compliance, a adequada gestão 

dos terceirizados contratados pela empresa, tais como fornecedores e 

prestadores de serviços. Estes terceirizados podem trazer riscos de não 

conformidade para a organização, uma vez que esta responde pelas suas ações 

e omissões, especialmente caso pratique alguma conduta ilícita durante a 

execução dos serviços. Para mitigar este risco, a organização deve adotar 

procedimentos de diligência para conhecer o prestador e entender a legitimidade 

dos serviços e produtos oferecidos, analisando a sua adequação às práticas de 

mercado e monitorando o relacionamento do seu início ao fim (DOJ, 2020). 

O Programa de Compliance deve ser gerido por uma área que detenha 

acesso direto ao corpo diretivo da organização, com independência, autoridade 

e os recursos necessários para o exercício de suas atribuições. Suas ações 

serão reflexo dos valores da organização e serão alinhadas com os seus 

objetivos estratégicos e os riscos de conformidade a que está exposta (ISO, 

2014). 

A Política de Compliance da organização deve estabelecer o escopo do 

Programa de Compliance, que por sua vez deve ser compatível com a as 

obrigações que está sujeita e proporcional ao seu tamanho, natureza e 

complexidade de suas operações. A Política deve prever a forma com que o 

Programa de Compliance deve ser integrado à outras funções, tais como 

governança, gestão de riscos, auditoria e jurídico. A política deve ser formalizada 
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por escrito e disponibilizada para todos os colaboradores por meio de uma 

linguagem acessível, para que seus requerimentos sejam cumpridos, sob pena 

de aplicação de medidas disciplinares (ISO, 2014). 

Na avaliação de efetividade do Programa de Compliance o DOJ levará em 

consideração se as Políticas e Procedimentos foram desenvolvidos de forma a 

contemplar os riscos os quais a organização está exposta. Ao mesmo tempo o 

texto utilizado deve ser escrito em uma linguagem clara e acessível, para que 

todos os colaboradores possam compreendê-lo e aplicá-lo corretamente. A 

organização deve empreender esforços para que todos os colaboradores 

tenham estes documentos disponíveis quando necessário e assignar os 

colaboradores que serão responsáveis pela sua implementação dentro dos 

demais processos operacionais. É necessário que aqueles que forem 

designados como responsáveis pelos controles associados, saibam os níveis de 

autoridade aplicáveis, quais os requerimentos a serem observados, bem como 

para quem reportar não conformidades e outros atos ilícitos (DOJ, 2020). 

Cabe à alta administração designar as responsabilidades internas pela 

efetividade do Programa de Compliance. As pessoas designadas para o 

desempenho desta função, devem apresentar regularmente indicadores que 

demonstrem o seu funcionamento adequado, para que o Conselho de 

Administração e a alta administração como um todo possam realizar o seu papel 

de supervisão (ISO, 2014). 

Cabe a área e aos colaboradores designados para exercer a função de 

Compliance, em conjunto com os gestores das áreas de negócio e a alta 

administração da organização o trabalho de identificar as obrigações a que a 

organização está sujeita, integrando-as aos processos da organização, por meio 

de suas políticas e procedimentos. Deve assegurar que os responsáveis pela 

execução das rotinas necessárias para a conformidade da organização tenham 

essa incumbência formalmente incluída na descrição dos seus cargos, bem 

como que recebam o treinamento para que possam executá-las de forma 

adequada. Na execução de suas atividades, a área de Compliance deve 

implementar um sistema de documentação e reporte de suas atividades, para 

evidenciar o seu trabalho e promover as ações corretivas necessárias (ISO, 

2014). 
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Todos os colaboradores da empresa devem receber treinamento adequado 

acerca do Programa de Compliance, para que tomem conhecimento do 

conteúdo das Políticas a que estão sujeitos e para que utilizem dos recursos que 

estão a sua disposição, para o aconselhamento necessário no exercício de suas 

atribuições, bem como para que saibam os meios disponíveis para que possam 

reportar preocupações e não conformidades, sem receios de represálias (ISO, 

2014). 

Os treinamentos devem ser construídos de acordo com o seu público-alvo. 

Isto é, colaboradores de áreas operacionais devem receber uma linguagem mais 

simples, enquanto Diretores e gestores devem receber um conteúdo mais 

abrangente, contemplando as suas responsabilidades como gestores e 

responsáveis pela contratação de terceirizados. Adicionalmente, as áreas 

expostas a riscos maiores devem receber treinamentos específicos, de acordo 

com a os controles e procedimentos a serem observados (DOJ, 2020). 

O programa de treinamento deve ser baseado nas obrigações a que a 

organização está sujeita, bem como nas não conformidades identificadas 

durante a etapa de avaliação de riscos. Os colaboradores devem receber 

treinamento desde o início de suas atividades na organização, o qual deve ser 

ministrado de forma regular, de acordo com o plano anual de treinamento da 

organização, para contemplar as atualizações necessárias, devendo ser 

apropriadamente documentado para geração de evidências da sua realização. 

O treinamento deve ter conteúdo prático relacionado ao dia a dia da organização, 

de fácil assimilação por todos, adequado ao contexto dos produtos e segmento 

(ISO, 2014). 

O desenvolvimento de uma cultura de conformidade na organização, 

envolve o comprometimento da alta administração, a publicação de seus valores 

de forma clara, a percepção de que os gestores efetivamente possuem o intuito 

de aplicar o Programa de Compliance, a adoção de ações efetivas para que seja 

promovida a adequada resposta às não conformidades, a capacitação dos 

colaboradores e o aconselhamento necessário para que exerçam corretamente 

suas atividades, o escrutínio na contratação de pessoas chaves, a avaliação 

continua da efetividade do programa de Compliance e a aplicação de medidas 

disciplinares para os responsáveis por violações aos códigos de conduta da 
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empresa ou pelo não cumprimento das normas da empresa de forma deliberada 

(ISO, 2014). 

As más condutas identificadas pela organização devem ser exemplarmente 

punidas e devidamente comunicadas a todos os colaboradores, como forma de 

dissuadir novas práticas e demonstrar que tais práticas não serão toleradas. Não 

é necessário identificar nominalmente as pessoas envolvidas, para fins de evitar 

práticas discriminatórias, mas os fatos apurados devem ser sempre que 

possíveis informados (DOJ, 2020). 

A organização deve promover um planejamento das atividades de 

Compliance, baseando-se nos requerimentos que está sujeita, a avaliação dos 

riscos de não conformidade, as não conformidades identificadas e os princípios 

de boa governança. Essas ações devem ser integradas ao Programa de 

Compliance e devidamente documentadas (ISO, 2014). 

A alocação dos recursos necessários para a implementação do Programa 

de Compliance, incluindo o desenvolvimento de Políticas e Procedimentos, 

treinamentos e demais atividades, deve ser feita de forma proporcional aos 

riscos que a organização está exposta. Isto é, a alocação de recursos deve ser 

feita por meio de uma abordagem baseada em riscos, priorizando a alocação de 

recursos nas áreas de maior risco. Isto porque invariavelmente os recursos à 

disposição da organização, tanto financeiros como de pessoal, são limitados, e 

a não adoção desta prática pode resultar em um planejamento ineficaz, com o 

desperdício de tempo e investimentos em área de menor risco, enquanto que as 

áreas em que a organização efetivamente está exposta ficam descobertas (DOJ, 

2020). 

A documentação produzida pela organização relacionada ao Programa de 

Compliance deve ser apropriadamente identificada e ser mantida de forma 

acessível para que possa ser utilizada sempre que necessário. Deve ser objeto 

de controle de alteração, ter seu controle de acesso conforme os níveis de 

autorização e a finalidade do documento, bem como ser objeto de uma política 

apropriada de armazenamento e descarte (ISO, 2014). 

O programa de Compliance da organização deve ser observado também 

nos processos de fusão e aquisição, uma vez que a organização adquirida ou 
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que será incorporada invariavelmente apresentará riscos diversos aqueles já 

identificados na organização, sendo necessário avalia-los em conjunto com os 

controles existente para mitiga-los. Esta avaliação idealmente deve ser feita 

previamente a conclusão da organização, mas caso isso não seja possível, tão 

logo seja concluída este processo deve ser iniciado para que eventuais não 

conformidades sejam prontamente identificadas, reportadas e tratadas (DOJ, 

2020). 

A organização deve adotar controles que assegurem o cumprimento dos 

objetivos de conformidade definidos pela Política de Compliance, estabelecendo 

processos e o planejamento para a sua execução. Estes controles tem por 

objetivo prevenir a ocorrência de não conformidades e devem ser incorporados 

as atividades de negócio da organização. São exemplos destes controles 

políticas e procedimentos documentados, sistemas de reporte, segregação de 

função, níveis de aprovação, processos automatizados, planos anuais de 

Compliance, comunicações frequentes, avaliações de Compliance e auditorias. 

Os controles de Compliance devem ser frequentemente testados, com os 

resultados das avaliações devidamente reportados de acordo com as instâncias 

adequadas dentro da organização (ISO, 2014). 

A Figura 2 apresenta um fluxograma a respeito do funcionamento de um 

Sistema de Gestão de Compliance, à luz das recomendações contidas na norma 

ISO 19600:2014. Esta figura demonstra que este sistema é ciclíco, ou seja, que 

se retroalimenta a partir dos próprios achados e conclusões realizados em suas 

etapas, tais como as “não conformidades”. Nele é apresentado a alta 

administração ao centro juntamente com a área responsável pela função de 

Compliance, demonstrando o seu papel fundamental em todas as etapas do 

processo. Os requerimentos legais, as expectativas das partes interessadas e 

os princípios de governança, constituem as diretrizes iniciais para a definição do 

seu escopo e definição das ações subsequentes, dentro do planejamento do 

escopo do programa, o planejamento e execução das ações, para posterior 

reporte dos resultados obtidos. Este sistema deve ser constantemente revistado 

para garantir a sua adequação face as mudanças a que a organização está 

sujeita e também para o seu aprimoramento contínuo (ISO, 2014). 
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Figura 2 – Fluxograma de um Sistema de Gestão de Compliance 

 
Fonte: ISO 19600:2014 

 

Em artigo publicado para facilitar a análise pelas empresas da efetividade 

dos Programas de Compliance, especialmente por escritórios de advocacia e 

tribunais, Soltes (SOLTES, 2018, p. 967) destaca 3 principais objetivos dos 

programas de Compliance: (i) prever a ocorrência de práticas ilícitas; (ii) 

implementar um mecanismo de detecção de comportamentos inapropriados; (iii) 

implementar políticas que alinhem os comportamentos internos às leis e 

regulamentações aplicáveis. Nesta publicação o autor reconhece as 

heterogeneidades existente entre as diferentes organizações e afirma que a 

análise deve estar pautada especialmente na verificação da existência de 

iniciativas pela organização para atingir os referidos objetivos, bem como de 

evidências que possam demonstrar sua efetividade. 
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Nesta mesma linha Martinez e Lima (MARTINEZ e LIMA, 2018) esclarecem 

que a efetividade do programa de Compliance depende da mensuração de seus 

resultados, seja pela quantidade de investigações em andamento ou concluídas, 

pelo número de treinamentos oferecidos, pelo orçamento disponibilizado e 

outros meios de aferição. 

Para o DOJ a existência de um mecanismo para que os colaboradores 

possam fazer denúncias sem receios de retaliação é uma condição para a 

efetividade do Programa de Compliance. Devem ser objeto de denúncia 

violações ao código de conduta ou às políticas da organização, bem como 

suspeitas de atos ilíticos. As denúncias apresentadas devem ser objeto de 

investigações conduzidas de forma séria e estruturada. A não condução destas 

investigações da forma adequada pode sinalizar leniência da organização para 

estas práticas, corroborando para o deterioramento da organização e 

evidenciando a inefetividade do Programa de Compliance (DOJ, 2020). 

Os programas de Compliance tem como principais documentos 

norteadores a publicação do DOJ - Evaluation of Corporate Compliance 

Programs, a ISO 19600:2014 – Sistema de Gestão de Compliance e o Código 

de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC. 

 

2.4 Documentos orientadores 

 
No presente estudo foram analisados os principais documentos de 

referência no que se refere aos componentes dos Programas de Gestão de 

Risco, Controles Internos e Compliance, documentos estes que também 

proveem o amparo teórico desta pesquisa, conforme abaixo: 

 

2.4.1 ISO 19600:2014 – Sistema de Gestão de Compliance 
 

A norma ISO 19600 refere-se ao Sistema de Gestão de Compliance, 

apresentando orientações para o estabelecimento, desenvolvimento, 

implementação, avaliação, manutenção e melhoria do sistema de gestão de 

Compliance (ABNT, 2021). 
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A norma é passível de certificação, mas mesmo sem obtê-la pode ser 

empregado como guia para o desenvolvimento de programas de Compliance. 

Ela confere às organizações uma abordagem sistêmica para auxiliá-las a 

identificar e cumprir todas as obrigações a que estão sujeitas (FARIAS, JÚNIOR, 

et al., 2019). 

A norma fornece orientações para estabelecer, desenvolver, avaliar, 

manter e melhorar o sistema de gestão de Compliance de forma efetiva e ágil 

(CASTRO e FÁCIO, 2018). 

O Ministério Público do Estado de Goiás pautou o desenvolvimento do seu 

Programa de Compliance nas normas ISO 31000:2018 (Gestão de Riscos), ISO 

37001:2017 (Gestão Antissuborno), ISO 19600 (Sistema de Gestão de 

Compliance), ISO 19011:2011 (Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão) 

e Controle Interno - Estrutura Integrada (Comitê de Organizações 

Patrocinadoras da Comissão Treadway - COSO), citando-as como referencial 

para as melhores práticas gerenciais, nacionais e internacionais, no que se 

refere a implementação de Programa de Compliance, Integridade e Gestão de 

Riscos (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, 2020). 

A norma ISO 19600 foi desenvolvida como um guia para a gestão de 

Compliance e não como uma especificação de seus requisitos (CARVAJAL, 

2019). O termo ISO 19600 gera 4.900 resultados no Google Acadêmico. 

Esta norma não estabelece requerimentos, mas apenas provê orientações 

para a implementação de Programas de Compliance, de acordo com práticas 

recomendadas. Ela foi concebida de forma a ser interpretada de acordo com o 

porte e o grau de maturidade do Programa de Compliance de cada organização, 

bem como a natureza e complexidade de suas operações, incluindo seus 

objetivos de conformidade. A norma tem como princípios a boa governança, 

proporcionalidade, transparência e sustentabilidade (ISO, 2014). 

 
2.4.2 ISO 31000:2018 – Gestão de Riscos 

 
A norma ISO 31000:2018 relacionada à Gestão de Riscos, provê diretrizes 

gerais para o gerenciamento de riscos, em quaisquer atividades, incluindo a 

tomada de decisão em todos os níveis (ABNT, 2021). 

A ISO 31000 é um dos mais importantes e reconhecidos padrões para 
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gestão de risco. Sua versão de 2018 provê uma visão mais abrangente e 

estratégica da gestão de riscos, detalhando os princípios e metodologias para 

gerenciá-los. O documento apresenta a gestão de risco como parte da 

Governança Corporativa, ao estabelecer estratégias, traçar objetivos e propiciar 

a tomada de decisão pautada em informações, criando e protegendo valores da 

organização (RAMPINIA, TAKIAB e BERSSANETIA, 2019). 

A norma ISO 31000 é utilizada como referencial para a implementação de 

Programas de Gerenciamento de Risco em organizações de diferentes portes e 

áreas de atuação (AZEVEDO, DALPIÁS, et al., 2018). 

Para o desenvolvimento da estrutura de gerenciamento de risco, há que 

levar em consideração as expectativas das partes interessadas, para que sirvam 

de base para correlacioná-las aos 11 princípios da ISO 31000, para o efetivo 

gerenciamento dos riscos (DUFOUR e DRAGHICI, 2020). 

 
2.4.3 Evaluation of Corporate Compliance Programs 

 
O documento Evaluation of Corporate Compliance Programs é o resultado 

da contratação pelo Departamento de Justiça americano de uma especialista em 

Compliance, buscada no mercado. Ele tem por objetivo auxiliar os promotores a 

avaliarem a efetividade dos Programas de Compliance a época da ocorrência de 

atos ilícitos por eles investigados, determinando se haverá a apresentação de 

acusações, imposição de multas ou até mesmo a imposição de obrigações de 

monitoramento do programa de Compliance (ARAUJO, 2020). 

O documento é composto por uma série de questões a serem consideradas 

pelos promotores ao avaliarem programas de Compliance, abrangendo diversas 

áreas como por exemplo treinamentos, responsabilidade individual e liderança 

(CHEN e SOLTES, 2018). 

 
2.4.4 Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 

 
O Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa é o principal 

documento publicado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e é 

composto por recomendações para o desenvolvimento da Governança 

Corporativa nas organizações, resultantes de análises e estudos baseados em 
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conteúdos nacionais e internacionais, documentos acadêmicos e regulatórios, 

leis e boas práticas, bem como experiências e opiniões de órgãos 

governamentais, e profissionais com experiência no assunto (GROTTA, 

JÚNIOR, et al., 2017). 

O documento é utilizado academicamente em estudos para analisar a 

contribuição da Governança Corporativa no aumento da competividade das 

organizações que a adotam (SANTOS e MENDES, 2019). 

 
2.4.5 COSO – Enterprise Risk Management - 2017 

 
O documento publicado pelo COSO, veio em meio aos anseios por normas 

mais rigorosas de controles internos, gestão de riscos e governança corporativa, 

face aos escândalos ocorridos na década de 90 envolvendo fraudes em 

empresas, bem como os desafios decorrentes das crises globais 

(ALAWATTEGAMA, 2018). 

O Enterprise Risk Management (ERM) do COSO disponibiliza 

direcionamento e instruções para auxiliar organizações a realizarem o 

gerenciamento de seus riscos. De acordo com o documento, as organizações 

devem analisar seus inventários de riscos e entender como eles estão 

interligados, para que a Diretoria possa adotar uma abordagem adequada para 

reduzi-los, de acordo com o seu apetite de risco e estratégia de longo-prazo 

(THABIT, SOLAIMANZADAH e MOHAMMED, 2019). 

O COSO ERM pode ser definido como um plano sistemático de 

gerenciamento de riscos, cujo objetivo é estabelecer um processo que englobe 

toda a organização a fim de assegurar que seus objetivos serão atingidos, uma 

vez que poderão reduzir os impactos decorrentes das volatilidades de 

desempenho, ao perseguirem suas metas de negócio (CALLAHAN e SOILEAU, 

2017). 

Um estudo realizado envolvendo empresas listadas na bolsa de valores de 

5 países, compreendendo o período entre 2013 a 2018, as quais publicam seus 

relatórios de sustentabilidade seguindo os padrões do Global Reporting Initiative 

(GRI), demonstrou que o a utilização do ERM tem um efeito significativo no 

retorno sobre ativos (ROA). Esse resultado demonstra que o ERM propicia um 

aumento na eficiência de custos e receitas. (FITRIANA e WARDHANI, 2020). 



49 
 

 
2.4.6 COSO – Internal Control Framework - 2013 

 
O framework de controles internos do COSO foi originalmente publicado 

em 1992 e vem sendo periodicamente atualizado e aprimorado. Seu conteúdo é 

objeto de estudos acadêmicos relacionados a Governança Corporativa, bem 

como é utilizado como referência para importantes órgãos reguladores, como a 

Securities and Exchange Comission (RAE, SANDS e SUBRAMANIAM, 2017). 

O framework de Controles Internos do COSO é o mais reconhecido nos 

Estados Unidos e auxilia as organizações a aprimorarem sua capacidade de 

demonstrarem comprometimento com seu programa de Compliance, ao 

aplicarem seus 5 componentes e 17 princípios (KRAL, 2018). 

O framework do COSO também tem auxiliado as organizações a 

cumprirem com os requerimentos da Sarbanes Oxley Act of 2002 (SOX), Section 

404, ao avaliarem os requerimentos de controles internos sobre suas 

demonstrações financeiras (UDEH). 
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3 METODOLOGIA 

 
Para responder ao problema geral desta pesquisa “quais são as relações 

entre os componentes essenciais dos Programas de Compliance, Gestão de 

Riscos e Controles Internos?” foi empregado o método descritivo por meio de 

análise de conteúdo, utilizando a técnica de análise de documentos, seguindo 

Saldaña (2013). 

Para o referido autor a codificação tem por objetivo a geração de um 

constructo que permita ao pesquisador atribuir significados aos dados coletados, 

objetivando a detecção de padrões, categorização, construção de teoria e outros 

processos analíticos (SALDAÑA, 2013). 

Como primeiro passo, foram identificados os 6 principais documentos de 

referência, utilizados na implementação e revisão de Programas de Compliance, 

Controles Internos e Gerenciamento de Risco, os quais foram descritos no 

Quadro 1. A escolha se deu por critério de relevância e completude, baseado no 

número de citações do Google e referências acadêmicas. 

 
Quadro 1 – Documentos de referência 

Documento Data de 
Publicação Fonte Descrição 

Número de 
Citações 
Google 

Acadêmico 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs 

(DOJ) 

2020 
United States 
Department of 

Justice 

Guia utilizado pelos 
promotores de justiça 

americanos para avaliação 
de programas de 

Compliance, apresentados 
como meio de defesa em 
processos criminais para 
apuração de atos ilícitos. 

174 

ISO 31000 2018 
International 

Organization for 
Standardization 

Norma padrão para 
implementação de 

Estruturas de 
Gerenciamento de Riscos. 

22100 

COSO ERM 
2017 2017 

Committee of 
Sponsoring 

Organizations of 
the Treadway 
Commission 

Guia de referência para a 
implementação de 

Estrutura de 
Gerenciamento de Risco, 
de forma integrada com a 
estratégia e performance. 

20500 

Código das 
melhores 

práticas de 
governança 
corporativa 

2015 

Instituto 
Brasileiro de 
Governança 
Corporativa 

Guia de referência para 
organizações 

implementarem boas 
práticas de Governança 

Corporativa 

57 
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ISO 19600 2014 
International 

Organization for 
Standardization 

Norma padrão para 
implementação de 

Programas de Compliance 
748 

COSO 
Internal 
Control 

Integrated 
Framework 

2013 

2013 

Committee of 
Sponsoring 

Organizations of 
the Treadway 
Commission 

Guia de referência para 
implementação de 

Estrutura de Controles 
Internos, sendo referência 

mundial no assunto. 

2050 

Fonte: O Autor 
 

Para a análise dos dados, foi empregado o método de codificação, 

utilizando a ferramenta Atlas TI para este fim, considerando a diversidade de 

publicações e a complexidade da análise requerida. A figura 3 apresenta uma 

tela da Ferramenta Atlas TI, do módulo “Gerenciados de Códigos”, que 

apresenta a relação de códigos identificados, que resultaram nos componentes 

apresentados neste trabalho, e os Grupos de Código, que resultaram nas 

categorias criadas neste trabalho. 

 
Figura 3 – Gerenciador de Códigos Atlas TI 

 
Fonte: O Autor 

 

Foi utilizado método descritivo na codificação, para identificação das diferentes 

formas em que os componentes são abordados em cada documento, capturando 

a essência de cada extrato analisado. Este formato de codificação se 

demonstrou o mais adequado para a proposta de trabalho desta pesquisa que 
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envolveu a necessidade de convergir diferentes conceitos, processo esse 

facilitado por meio do processo de indexação e categorização (SALDAÑA, 2013). 

Foram identificados 41 componentes comuns em todos os documentos 

analisados, apresentados no Quadro 52. Esta tabela também apresenta uma 

visão da presença ou não de cada componente, conforme a temática 

preponderante dos documentos analisados, conforme apresentado no Quadro 

2. 

 
Quadro 2 – Componentes identificados durante a codificação 

N.º Componente Compliance Gestão de 
Riscos 

Controles 
Internos 

1 Responsabilidade (Accountability) S S S 
2 Conflito de interesses S S S 
3 Incentivos S S S 
4 Independência S S S 

5 
Comprometimento da Alta 

Administração S S S 
6 Abordagem baseada em risco S S S 
7 Transparência N N S 
8 Recursos adequados S S S 
9 Desenho S S S 
10 Integração N S S 
11 Planejamento S S S 
12 Políticas e procedimentos S S S 
13 Governança N S S 
14 Informação N S S 
15 Controle interno S S S 
16 Apetite de Risco N S S 
17 Comunicação S S S 
18 Cultura S S S 
19 Treinamento S S S 
20 Código de conduta S S S 
21 Objetivos N S S 
22 Partes interessadas S S S 
23 Sustentabilidade N S S 
24 Gestão de Consequências S S S 
25 Deficiências S S S 
26 Investigações S S S 
27 Remediação S S S 
28 Tratamento do Risco N S N 
29 Canal de Denúncia S S S 
30 Revisão Contínua S S S 
31 Devida diligência S N S 
32 Efetividade S S S 
33 Indicadores S S S 
34 Auditoria Interna S S S 
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35 Monitoramento S S S 
36 Registros S S S 
37 Teste S S S 
38 Avaliação de Risco S S S 
39 Priorização de Risco N S S 
40 Identificação de Risco N S S 
41 Perfil de Risco S S S 

Fonte: O Autor 
 

A partir dos componentes identificados, foi promovida uma análise de cada 

componente e a forma que os mesmos são descritos, ou não, em cada um dos 

documentos. Para o componente responsabilidade (accountability), por exemplo, 

foram destacados 62 extratos no Atlas Ti, conforme quadro 3. 

 
Quadro 3 – Número de Extratos gerados 

N.º Componente Número de 
extratos gerados 

1 Responsabilidade (Accountability) 62 
2 Conflito de interesses 34 
3 Incentivos 30 
4 Independência 16 
5 Comprometimento da Alta Administração 50 
6 Abordagem baseada em risco 5 
7 Transparência 10 
8 Recursos adequados 47 
9 Desenho 16 
10 Integração 12 
11 Planejamento 15 
12 Políticas e procedimentos 45 
13 Governança 59 
14 Informação 19 
15 Controle interno 29 
16 Apetite de Risco 38 
17 Comunicação 71 
18 Cultura 69 
19 Treinamento 24 
20 Código de conduta 21 
21 Objetivos 60 
22 Partes interessadas 68 
23 Sustentabilidade 4 
24 Gestão de Consequências 28 
25 Deficiências 8 
26 Investigações 30 
27 Remediação 27 
28 Tratamento do Risco 8 
29 Canal de Denúncia 21 
30 Revisão Contínua 41 
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31 Devida diligência 11 
32 Efetividade 27 
33 Indicadores 7 
34 Auditoria Interna 4 
35 Monitoramento 84 
36 Registros 34 
37 Teste 30 
38 Avaliação de Risco 52 
39 Priorização de Risco 14 
40 Identificação de Risco 17 
41 Perfil de Risco 34 

Total de Extratos Gerados 1281 
Fonte: O Autor 

 

No quadro 4 temos um exemplo parcial dos extratos que foram analisados 

para este componente. Na coluna “ID” estão referenciados o documento e o 

número sequencial do extrato. Na coluna “conteúdo da citação”, está descrito o 

conteúdo de cada extrato. Na coluna “códigos” estão listados os códigos criados 

durante a codificação, que foram refletidos nos componentes identificados e 

analisados. Na coluna “referência” consta a localização de cada extrato, a partir 

do número da página e o número da linha, apresentando a posição inicial e a 

posição final. 

 
Quadro 4 – Componentes identificados durante a codificação 

ID Conteúdo de Citação Códigos Referência 
2:21 The governing body and top management should 

assign the responsibility and authority to the  
compliance function for:  a) ensuring that the 
compliance management system is consistent with this 
International Standard;  b) reporting on the 
performance of the compliance management system 
to the governing body and  top management. 

accountability 16:1311 - 
16:1640 

2:26  It is therefore  important that their respective 
responsibilities are clearly set out and included in their 
job descriptions. 

accountability 17:208 - 
17:334 

2:27 Compliance responsibilities of managers will, by 
necessity, vary according to levels of authority, 
influence  and other factors, such as the nature and 
size of the organization. However, some 
responsibilities are  likely to be common across a 
variety of organizations. 

accountability 17:336 - 
17:605 

2:30  ensure that the responsibilities and authorities for 
relevant roles are assigned and communicated  within 
the organization; 

accountability 
communicatio
n 

17:2295 - 
17:2418 

2:33 assign responsibility for reporting on the performance 
of the compliance management system to  governing 
body and top management. 

accountability 17:2566 - 
17:2695 

2:111 effective allocation of responsibilities for meeting 
compliance obligations; 

accountability 27:1332 - 
27:1407 
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2:140  appropriate criteria and obligations for reporting are 
set out 

accountability 29:2866 - 
29:2928 

2:141 timelines for regular reporting are established accountability 
Monitoring 

29:2935 - 
29:2981 

2:144 there is sign-off on the accuracy of reports to the 
governing body, including by the compliance function 

accountability 30:400 - 
30:503 

2:148 Reporting obligations should be set out clearly in the 
organization’s compliance policy and procedures  and 
reinforced by other methods, such as informal 
reinforcement by managers during their day-to-day  
work with employees. 

accountability 30:1552 - 
30:1778 

7:5 O termo “accountability” foi traduzido como 
“responsabilização” com o sentido de  
“responsabilidade por atribuições e atos”, ou seja, por 
prestar contas. Assim, o termo “accountable” é  
entendido como” responsabilizado”. 

accountability 11:1348 - 
11:1568 

7:7 Todos na organização têm  responsabilidade por 
gerenciar riscos 

accountability 12:360 - 
12:422 

7:18 capacidades entendidas em termos de recursos e 
conhecimento (por exemplo, capital, tempo,  pessoas, 
propriedade intelectual, processos, sistemas e 
tecnologias); 

accountability 12:2309 - 
12:2468 

7:28  autoridades, responsabilidades e responsabilizações; accountability 13:1054 - 
13:1106 

7:34 Convém que a Alta Direção e os órgãos de 
supervisão, onde aplicável, assegurem que as  
autoridades, responsabilidades e responsabilizações 
para os papéis pertinentes à gestão de riscos  sejam 
atribuídas e comunicadas a todos os níveis da 
organização, e convém que:  — enfatizem que a 
gestão de riscos é uma responsabilidade principal;  __ 
identifiquem indivíduos que possuam 
responsabilização e tenham autoridade para gerenciar  
riscos (proprietários dos riscos). 

accountability 13:1549 - 
13:2011 

7:54 construir um senso de inclusão e propriedade entre os 
afetados pelo risco. 

accountability 16:1759 - 
16:1833 

7:59 responsabilidades accountability 17:312 - 
17:328 

7:98 aqueles que são responsabilizáveis e responsáveis 
por aprovar e implementar o plano; 

accountability 21:2541 - 
21:2624 

7:103 com responsabilidades claramente estabelecidas. accountability 22:448 - 
22:494 

8:3 Os agentes de governança7 devem prestar contas de 
sua atuação de modo claro, conciso, com-  preensível 
e tempestivo, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões e  atuando 
com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus 
papéis. 

accountability 21:307 - 
21:561 

8:10  prestação de contas  accountability 28:1532 - 
28:1552 

8:61 Cabe à diretoria assegurar que a organização esteja 
em total conformidade com os dispositivos  legais e 
demais políticas internas a que está submetida. 

accountability 69:753 - 
69:903 

8:62 O monitoramento, o reporte e a correção de eventuais 
desvios, sejam eles decorrentes de des-  cumprimento 
da legislação e/ou regulamentação interna e externa, 
gerenciamento de riscos,  auditoria ou controles 
internos, também são parte das responsabilidades da 
diretoria. 

accountability 
Monitoring 

70:83 - 
70:352 
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8:64 Tem a  responsabilidade de estabelecer processos, 
políticas e indicadores que garantam, a si e  ao 
conselho de administração, condições de avaliar 
objetivamente o padrão de conduta  observado na 
operação da organização. 

accountability 
policies and 
procedures 

70:762 - 
70:982 

8:69 As responsabilidades, autoridades e atribuições da 
diretoria devem ser defnidas com cla-  reza e 
objetividade no estatuto/contrato social, e a diretoria 
deve ter um regimento interno  próprio (aprovado pelo 
conselho de administração) que estabeleça sua 
estrutura, seu fun-  cionamento e seus papéis e 
responsabilidades.  

accountability 70:1982 - 
70:2301 

8:94 Os agentes de governança têm responsabilidade em 
assegurar que toda a organização esteja em  
conformidade com os seus princípios e valores, 
refetidos em políticas, procedimentos e normas  
internas, e com as leis e os dispositivos regulatórios a 
que esteja submetida. A efetividade desse  processo 
constitui o sistema de conformidade (compliance) da 
organização. 

accountability 91:418 - 
91:780 

8:119  A organização deve zelar pela separação e defnição 
clara de funções, papéis e respon-  sabilidades 
associadas aos mandatos de todos os agentes de 
governança. 

accountability 97:820 - 
97:977 

8:130 discriminar as responsabilidades do conselho de 
administração e da diretoria e, em espe-  cial, do 
diretor responsável pelas relações com sócios e 
investidores (e sua interação direta  com os públicos 
estratégicos da organização e com o próprio conselho 
de administração);  e do comitê de divulgação (que 
pode assessorar a área de relações com investidores 
na  criação e no monitoramento da comunicação da 
organização com as partes interessadas); 

accountability 101:265 - 
101:710 

8:131 definir o responsável por assegurar que a organização 
cumpra os requisitos de  divulgação; e aquele que 
determina quando uma informação deve ser 
divulgada; 

accountability 101:718 - 
101:871 

Fonte: O Autor 
 

Os extratos do Atlas TI, analisados e filtrados, para a criação de uma tabela 

em Excel, com o conteúdo sumarizado, conforme quadro 5. 

 
Quadro 5 – Exemplo de componente identificado durante a codificação (Responsabilidade) 

Documentos Responsabilidade 

ISO 19600 

A alta administração deve atribuir à área de Compliance a Responsabilidade 
e autoridade necessária para que a mesma assegure que o os componentes 
do Sistema de Compliance da organização estão adequados as padrões da 
ISO 19600 e reportar o seu desempenho. 

Evaluation of 
Corporate 
Compliance 
Programs (DOJ) 

Não citado 

ISO 31000 
Todos na organização tem responsabilidade por gerenciar riscos, respeitada 
a devida atribuição de autoridades e responsabilidades, que deve ser 
comunicada a todos os membros da organização. 
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Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação de modo 
claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e 
responsabilidade no âmbito dos seus papéis. Cabe a eles assegurar que toda 
a organização esteja em conformidade com os seus princípios e valores, 
refletidos em políticas, procedimentos e normas internas, e com as leis e os 
dispositivos regulatórios a que esteja submetida. 

COSO ERM 2017 

The board of directors has the primary responsibility for risk oversight in the 
entity, and in many countries it has a fiduciary responsibility to the entity's 
stakeholders, including conducting reviews of enterprise risk management 
practices. The organization establishes an operating structure and designs 
reporting lines to carry out the strategy and business objectives. It is 
important for the organization to clearly define responsibilities when 
designing reporting lines. 

COSO Internal 
Control Framework 
2013 

Os gestores e o Conselho de Diretores devem estabelecer os mecanismos 
para comunicar e assignar responsabilidades individuais pelo desempenho 
dos controles internos na organização e implementar as medidas corretivas, 
conforme necessário. Os gestores possuem a responsabilidade final pelas 
atividades que delegar para terceiros. 

Fonte: O Autor 
 

Posteriormente o conteúdo transcrito foi traduzido, para apresentação 

neste trabalho, conforme quadros apresentados dentro da análise de cada 

componente, no capítulo 4. 

Após esta análise, foi empregado o método de domínio, para a criação de 

novas categorias, de modo a permitir uma análise hierarquizada. O objetivo 

desta etapa foi simplificar os conceitos analisados, de forma a permitir uma 

melhor didática e entendimento envolvendo o objeto da presente pesquisa 

(SALDAÑA, 2013).  

As novas categorias refletem etapas do processo de funcionamento dos 

Programas, que atraem por afinidade os demais componentes identificados. Por 

vezes, o nome de um destes componentes se confunde com o nome da 

categoria em si. Essa foi uma decisão tomada nesta pesquisa, pois os demais 

componentes destas categorias precisam ser evidenciados de forma separada, 

por conta de sua relevância. 

Na categoria objetivos por exemplo foram agrupados os seguintes 

componentes: código de conduta, objetivos, partes interessadas e 

sustentabilidade. Esses componentes têm em comum a característica de 

estabelecer objetivos a serem alcançados pela organização, por meio dos 

programas de gerenciamento de riscos, controles internos e compliance. 



58 
 

A Figura 4 apresenta a categoria “objetivos”, como uma “rede” criada na 

ferramenta Atlas TI. 

 
Figura 4 – Rede “objetivos” – Ferramenta Atlas TI 

 

Fonte: O Autor 
 

Na categoria princípios foram agrupados os seguintes componentes: 

abordagem baseada em risco, comprometimento da alta administração, conflito 

de interesses, incentivos, independência, responsabilidade (accountability), 

transparência e revisão contínua. Os princípios são os componentes que devem 

permear todas as etapas dos programas e continuamente serem observados ao 

longo do seu funcionamento. Princípios como o comprometimento da alta 

administração e a responsabilidade (accountability) são basilares e essências 

para o devido funcionamento de todos os componentes dos programas. 

Na categoria análise de riscos foram agrupados os seguintes componentes: 

identificação de risco, avaliação de risco, apetite de risco, tratamento do risco, 

priorização de risco e perfil de risco. Esta categoria representa uma parte 

fundamental dos três programas, que é conhecer quais os riscos que a 

organização está exposta e avaliar qual o seu impacto e a probabilidade de sua 

ocorrência. Esta etapa irá determinar as ações a serem adotadas para que os 

mesmos sejam devidamente gerenciados, bem como determinará a estrutura 

necessária para que isto seja feito de forma adequada. 
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Na categoria estruturação foram agrupados os seguintes componentes: 

desenho, integração, planejamento, políticas e procedimentos, recursos 

adequados e controle interno. É nesta etapa que, a partir da definição dos 

objetivos e análises dos riscos, conforme etapas anteriores, que a organização 

irá estabelecer a espinha dorsal dos 3 programas, incluindo as suas políticas, 

procedimentos, controles interno e governança. 

Na categoria disseminação foram agrupados os seguintes componentes: 

comunicação, cultura e treinamento. Uma vez estabelecida a estrutura dos 

programas, a partir da definição dos objetivos e a análise do risco, é na etapa de 

disseminação que a organização promoverá o cascateamento de seu conteúdo 

em toda a organização, fazendo que chegue ao conhecimento de todos os 

funcionários, que serão os responsáveis pelo seu cumprimento e manutenção. 

Na categoria monitoramento foram agrupados os seguintes componentes: 

auditoria interna, canal de denúncia, devida diligência, efetividade, indicadores, 

monitoramento, registros, teste e informação. Após devidamente estruturado e 

disseminado, os programas precisam ser monitorados para que seja assegurada 

a sua efetividade. É por meio dos indicadores, testes e denúncias que a 

organização terá seu termômetro para ajustar os rumos de seus programas, que 

devem ser vivos, ou seja, constantemente atualizados, aprimorados e 

adaptados, para acompanhar a evolução da própria organização. 

Na categoria resposta foram agrupados os seguintes componentes: 

deficiências, gestão de consequências, investigações e remediação. O resultado 

das ações de monitoramento reflete pontos dos programas ou da própria 

organização que precisam ser ajustados. Esta categoria agrega os componentes 

que refletem as ações a serem adotadas pela organização como resposta, para 

os ajustes necessários. 

Conforme Quadro 6, foram criadas 7 categorias de análise para propiciar 

uma visão sistêmica dos diferentes componentes dos Programas de Compliance 

e dos critérios até então utilizados para avaliar sua efetividade. 
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Quadro 6 – Novas categorias de análise criadas 
N.º Categorias 
1 Análise de risco 
2 Disseminação 
3 Estruturação 
4 Monitoramento 
5 Objetivos 
6 Princípios 
7 Resposta 

Fonte: O Autor 
 

Estas novas categorias foram ordenadas de forma a permitir um melhor 

entendimento sobre as fases de implementação e os ciclos relativos aos seus 

efeitos, conforme figura 3. 

Por fim, foram empregados métodos quantitativos para apresentar a 

presença dos componentes nos documentos analisados, bem como em cada um 

dos Programas, de acordo com a temática preponderante, conforme tabelas 1 e 

2 adiante – item 4.9 – Síntese analítica. 
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4 CATEGORIAS DE ANÁLISE PARA UMA VISÃO INTEGRADA 
 

A partir da análise dos componentes foram criadas 8 novas categorias de 

análise, com o objetivo de facilitar o entendimento dos componentes e a sua 

aplicação prática. As categorias criadas foram: 

1. Princípios: Os princípios são os fundamentos a serem observados 

na aplicação de todos os componentes dos Programas, como por 

exemplo o Comprometimento da Alta Administração, que deve ser 

observado desde a definição dos objetivos até às respostas aos 

riscos e deficiências identificados. 

2. Objetivos: Os objetivos refletem os padrões de conduta esperados, 

o cumprimento de normas regulatórias e legais, o atingimento dos 

objetivos operacionais da organização e o atendimento dos 

interesses e expectativas das partes interessadas. 

3. Análise de risco: É por meio da análise de risco que a organização 

poderá avaliar as áreas a serem focadas nos programas, bem como 

nortear a definição dos recursos necessários para a implementação. 

4. Estruturação: Nessa etapa os objetivos traçados e os riscos 

associados são utilizados como parâmetros, para o desenho e o 

planejamento do Programa, a alocação dos recursos necessários e 

o estabelecimento das políticas e normas necessárias. 

5. Disseminação: A disseminação permite que os colaboradores 

tomem conhecimento de suas responsabilidades e se engajem com 

o Programa. 

6. Monitoramento: O monitoramento é o processo pela qual a 

organização irá assegurar o funcionamento dos Programas, 

identificando possíveis deficiências, utilizando para este fim de 

ações estruturadas, previamente definidas. 

7. Resposta: Para a plena efetividade de seus Programas, a 

organização deve estabelecer meios para a pronta resposta aos 

riscos e incidentes, como a adequada gestão de deficiências e a 

adoção das ações de remediação necessárias, a realização de 
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investigações e subsequente aplicação de medidas disciplinares aos 

colaboradores envolvidos em más condutas. 

A organização destes componentes em categorias, demonstra a 

proximidade dos seus conceitos e seus relacionamentos. 

Para demonstrar de forma ainda mais assertiva, essas categorias foram 

ordenadas, para entender o seu funcionamento.  

Como critério para a ordenação foram considerados os passos 

antecessores que são pressupostos para os demais. A título de exemplo, 

podemos citar uma empresa que deve cumprir com um determinado 

requerimento legal. Este requerimento será identificado e listado nos objetivos. 

Durante a análise de risco será avaliado qual a exposição ao risco presente na 

organização em relação a esse requerimento. Na fase de estruturação, serão 

estabelecidos as políticas e os procedimentos para o seu cumprimento, bem 

como as responsabilidades e os recursos necessários para esse fim. Por meio 

da disseminação, será dado amplo conhecimento a respeito deste requerimento, 

as políticas aplicáveis, os papéis e responsabilidades, para garantir a sua 

observância em toda a organização. Na etapa de monitoramento serão 

promovidos testes e análises para garantir que este requerimento está sendo 

cumprido, bem como os controles e procedimentos associados. A Governança 

tem por objetivo assegurar o fluxo de informação para tomada de decisão em 

caso de descumprimento ou não deste requerimento, para que possam ser 

tomadas as ações necessárias tempestivamente. Na fase de resposta, eventuais 

incidentes serão tratados, por meio da tomada de ações para a sua remediação. 

Os princípios elencados permeiam todas as etapas citadas. 

Embora todas sejam cíclicas, por meio da sequência apresentada na figura 

3 é possível melhor estudar seus efeitos, conforme abaixo: 
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Figura 3 – Sequenciamento das novas categorias de análise 
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Fonte: O Autor 
 

Nos tópicos a seguir essas categorias serão conceituadas, apresentando 

os componentes a elas pertencentes. 

 

4.1 Princípios 
 

Os princípios são os fundamentos a serem observados na aplicação de 

todos os componentes dos Programas, como por exemplo o Comprometimento 

da Alta Administração, que deve ser observado desde a definição dos objetivos 

até às respostas aos riscos e deficiências identificados. 

Para a implementação e adequado funcionamento do Programa a 

organização deve estar pautadas em princípios, que são pressupostos para a 

sua efetividade. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

São eles: 

(i) Abordagem baseada em risco: Priorização das ações da organização 

de acordo com o impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos a 

que está exposta; 

(ii) Comprometimento da Alta Administração: Indispensável para que as 

ações necessárias sejam tomadas de forma adequada e em seu 

tempo devido; 

(iii) Conflito de interesses: Identificação de pessoas cuja decisão possa 

estar viciada, em decorrência de interesses estranhos à organização; 
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(iv) Incentivos: Meio pelo qual a organização estimula determinadas ações 

dentro da organização; 

(v) Independência: Proteção dos responsáveis pela execução do 

Programa contra influências indevidas nas suas ações, que possam 

comprometer o resultado dos trabalhos; 

(vi) Responsabilidade (accountability): Devida atribuição de papéis e 

responsabilização pela adequação dos processos e ações sob 

responsabilidade do indivíduo; 

(vii) Transparência: Prestação de informações às partes interessadas 

sobre a efetividade da gestão de riscos e controles internos; 

(viii) Revisão contínua: Processo que permite regularmente redefinir as 

ações necessárias, face às constantes alterações nos riscos a que a 

organização está exposta, em virtude de alterações nos seus modelos 

de negócio e no ambiente regulatório. 

Fazem parte desta categoria os componentes listados no Quadro 7 abaixo: 

 
Quadro 7 – Componentes da categoria “princípios” 

N.º Componente 
1 Abordagem baseada em risco 
2 Comprometimento da Alta Administração 
3 Conflito de interesses 
4 Incentivos 
5 Independência 
6 Responsabilidade (Accountability) 
7 Transparência 
8 Revisão Contínua 

Fonte: O Autor 
 

4.1.1 Abordagem baseada em risco 

 
A abordagem baseada em risco tem por objetivo priorizar as ações de 

controle para as atividades de maior risco. Isso significa alocar os recursos da 

organização de modo que direcionem seu foco, de acordo com o resultado da 

avaliação de risco realizada. 

É necessário uma maior atenção e foco nas áreas e transações que são 

mais suscetíveis a riscos de ilícitos, sendo assim classificadas como de alto risco 

(DOJ, 2020). 

Ao focar em áreas de maior risco, a organização acaba tendo uma 
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eficiência maior no uso de seus recursos, que são escassos (COSO, 2013). 

A abordagem baseada em risco está intrinsicamente ligada ao componente 

recursos adequados e ao componente priorização de risco, uma vez que ambos 

depende dela. 

É por meio da abordagem baseada em risco que a organização promoverá 

a plena eficiência dos Programas de Compliance, Gestão de Risco e Controles 

internos, sendo a eles relacionado, conforme o Quadro 8. 

 
Quadro 8 – Abordagem baseada em risco 

Documentos Abordagem baseada em risco 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

O Programa de Compliance deve ser desenvolvido seguindo uma 
abordagem baseada em riscos, priorizando transações de alto risco. 
Esta abordagem também deve ser considerada na aplicação de 
treinamentos. 

ISO 31000 Não citado 
Código de Melhores 

Práticas IBGC Não citado 

COSO ERM 2017 Não citado 
COSO Internal 

Control Framework 
2013 

Focar nas áreas que excedem o apetite de risco, que precisa ser 
gerido na organização como um todo, pode reduzir os esforços de 
mitigação nas áreas de menor significância. 

Fonte: O Autor 

 
4.1.2 Comprometimento da Alta Administração 

 
A Alta Administração é quem define as diretrizes a serem seguidas, as 

prioridades a serem tratadas, os recursos a serem alocados e o seu exemplo 

dita a conduta de todos os demais gestores da organização. 

Por meio do exemplo, suporte e supervisão a Alta Administração assegura 

a efetividade do Programa de Compliance, utilizando para isto de políticas, 

procedimentos e recursos adequados (ISO, 2014). 

O comprometimento da Alta Administração é um componente primordial 

para a implementação de uma cultura de conformidade em todos os níveis, pela 

liderança por meio do exemplo, comunicando claramente os padrões de conduta 

esperados, com a resposta assertiva a desvio de condutas e não conformidades, 

monitoramento de processos e adotando as ações necessárias para remediação 

(DOJ, 2020). 

Da mesma, forma é essencial para a eficácia da gestão de riscos, pois ele 

permite que a gestão de risco seja integrada em todas as atividades da 



66 
 

organização, com a devida alocação de recursos, estabelecimento de políticas, 

responsabilidades e autoridade (ISO, 2018). 

A Diretoria da organização dá o tom para o cumprimento do Código de 

Conduta da organização, liderando pelo exemplo e velando pelos seus valores, 

assegurando a sua observância em todos os níveis da organização (IBGC, 

2015). 

O Conselho de Administração e a Diretoria tem papel fundamental na 

conscientização e desenvolvimento de uma culta de gestão de riscos e controles 

internos, que não ocorre de forma isolada pela gerência média (COSO, 2013). 

O comprometimento da alta administração é fundamental para a efetividade 

do programa de Compliance. A diretoria desempenha fundamental importância 

para que o mesmo não seja apenas um “documento de gaveta” ou como os 

americanos costumam chamar “paper work”. 

Isso por que a efetividade de um programa de compliance, está diretamente 

ligado a alocação dos recursos necessários para a sua execução (DOJ, 2020). 

A área de Compliance deve ser composta por profissionais com o conhecimento 

e a experiência necessária para o exercício de suas funções, bem como gozar 

da independência necessária para sua execução. Isto exige que a área tenha 

uma linha de reporte preferencialmente ao Presidente da organização ou a um 

de seus diretores diretos. Há que se assegurar o livre acesso dos profissionais 

de Compliance a todos os níveis da organização, bem como a todas as 

informações necessárias para o desempenho de suas atribuições. 

Esse engajamento também é necessário para que haja uma mobilização 

as demais áreas envolvidas. A área de Compliance por si só não consegue 

garantir de forma independente a conformidade de toda empresa. É necessário 

que todas as áreas se comprometam a executar os procedimentos 

estabelecidos, a seguir as orientações transmitidas e a reportar condutas 

inapropriadas. E isso apenas será feito caso saibam que o mais alto nível da 

empresa não espera de todos colaboradores uma conduta diferente disso (ISO, 

2014). 

Serão os executivos da empresa que analisarão nos comitês apropriados 

se os indicadores de risco apontam que os níveis de risco tomados pela empresa 
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estão nos níveis estabelecidos na sua declaração de apetite de risco, para que 

as ações corretivas sejam devidamente tomadas. 

Caso um executivo não esteja comprometido com as normas de 

conformidade, pode optar em não adotar estas ações, a fim de privilegiar um 

determinado resultado de curto prazo, causando danos significativos à operação 

como um todo. 

Mas também não basta a organização ter sua cúpula provida de uma 

aparência de comprometimento para com o Programa, enquanto os níveis 

gerenciais médio e baixo, que de fato conduzem as atividades no dia a dia, 

adotam uma postura dissonante, de acordo com a sua conveniência. 

Por esta razão, é necessário assegurar o cascateamento deste 

comprometimento em todos os níveis da organização. Isto porque a empresa 

será integralmente responsável pelos atos de todos os funcionários, ainda que 

os de uma pessoa no mais baixo nível hierárquico, independentemente de que 

sua ação seja ou não de conhecimento ou aprovação de seus gestores. 

A existência do comprometimento da organização para com o seu 

programa de Compliance poderá ser aferido por meio das decisões tomadas com 

base nos pareceres de Compliance, com o envolvimento de Compliance na 

análise de risco de negociações sensíveis e com o nível de sua atuação no dia 

a dia da organização. 

O comprometimento da alta administração é indispensável para o 

funcionamento de todos os Programas, sendo portanto a eles relacionado, 

conforme o Quadro 9. 

 
Quadro 9 – Comprometimento da Alta Administração 

Documentos Comprometimento da Alta Administração 

ISO 19600 
O corpo diretivo deve demonstrar liderança e comprometimento com a 
Conformidade, por meio do seu envolvimento, exemplo, suporte e 
supervisão para assegurar a sua efetividade, através de políticas, 
procedimentos e recursos adequados. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A efetividade do programa de Compliance requer um alto nível de 
comprometimento da liderança da organização para implementar uma 
cultura de conformidade em todos os níveis, liderando pelo exemplo e 
enviando uma mensagem clara a respeito dos padrões de conduta 
esperados, respondendo assertivamente a não conformidades e 
desvios de conduta, monitorando processos e tomando as ações 
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apropriadas para remediação. 

ISO 31000 

A apoio da Alta direção é fundamental para a eficácia da gestão de 
riscos. A Alta Administração deve assegurar que a gestão de risco seja 
integrada em todas as atividades da organização, assegurando a 
implementação de todos os seus componentes, alocar os recursos 
necessários, estabelecer as políticas e atribuir as responsabilidades e 
autoridades dentro da organização. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

A Diretoria deve zelar e dar efetividade ao cumprimento do código de 
conduta da organização. A Administração é responsável por da o 
exemplo no cumprimento do código de conduta. O Conselho de 
Administração é o guardião dos princípios e valores da organização. 
Entre suas responsabilidades está disseminar e monitorar, com apoio 
da diretoria, a incorporação de padrões de conduta em todos os níveis 
da organização. 

COSO ERM 2017 

O Conselho de Administração e a Diretoria devem atribuir a importância 
da criação de uma cultura de conscientização sobre gestão de risco e o 
seu tom em toda a organização. Isto não ocorre pelo esforço isolado da 
gerência média ou de departamentos, a liderança da organização deve 
ser responsável por conduzir a mudança. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

O Conselho de Administração e a Alta Gestão devem estabelecer o tom 
da organização a respeito da importância dos controles internos e os 
padrões de conduta esperados em toda a organização, liderando pelo 
exemplo, tendo em conta as expectativas das partes interessadas. 

Fonte: O Autor 
 

4.1.3 Conflito de interesses 

 
O conflito de interesses ocorre quando os interesses individuais de sócios, 

colaboradores ou de terceiros, se sobrepõem aos interesses da organização. 

O tratamento adequado dos conflitos de interesse é fundamental para a 

adequada execução dos controles internos e uma boa Governança. 

A ocorrência de conflito de interesses pode afetar tanto o gerenciamento 

dos riscos, como os sistemas de Compliance e Controles Internos, conforme 

disposto no Quadro 10. 

O conflito de interesses é algo intrínseco, sendo necessário a adoção de 

mecanismos de tratamento do próprio Código de Conduta e Estatuto Social da 

Organização (IBGC, 2015). 

Cabe à Alta Administração zelar pelo adequado conflito de interesses (ISO, 

2018). É necessário que haja independência dos membros do Conselho, para 

que o órgão tenha efetividade, sendo que questões pessoais envolvendo os 

conselheiros, podem comprometê-la, gerando assim um conflito de interesses 

(COSO, 2017). 

Para prevenir a ocorrência de conflito de interesses, as metas e os objetivos 

operacionais traçados não devem comprometer o dever de conformidade, 
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pensando especialmente em questões éticas e legais (ISO, 2020). 

Outro mecanismo de mitigação de conflito de interesses é a segregação de 

funções, processo pelo qual se estabelece que uma mesma pessoa ou área não 

tenha excesso de prerrogativas para a execução de determinada função. Por 

meio de uma adequada segregação de funções, assegurasse a plena efetividade 

dos controles internos (COSO, 2013). 

 
Quadro 10 – Conflito de interesses 

Documentos Conflito de interesses 

COSO ERM 2017 

A independência de um membro do Conselho pode ser comprometida 
se ele ou ela tiver um interesse financeiro substancial na entidade; ser 
ou recentemente ter sido empregado pela organização em uma 
função executiva; tiver algum relacionamento material com a 
organização, e outras situações que possam acarretar conflito de 
interesses. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

O Código de Conduta, Estatuto Social e acordo de sócios devem 
prever mecanismos para resolução de conflito de interesses. Aquele 
que possuir conflito de interesses, deve prontamente declará-lo. A 
adequada segregação de funções e remuneração apropriada evita a 
ocorrência de conflito de interesses, pois favorece o alinhamento de 
objetivos, evitando metas de curto prazo, para que o foco da 
performance seja a geração de valor de longo prazo. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Funções são segregadas para reduzir o risco de conduta inapropriada 
na busca de atingimento dos objetivos, verificações e contrapesos 
ocorrem em todas as esferas da organização 

ISO 19600 Os objetivos operacionais e metas não devem comprometer um 
comportamento em conformidade. 

ISO 31000 O tratamento adequado dos conflitos de interesse na organização é 
parte do comprometimento da alta administração. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Não citado 

Fonte: O Autor 
 

4.1.4 Incentivos 

 
Os Incentivos são os meios pelos quais as empresas oferecem uma 

contrapartida aos seus colaboradores e gestores, por uma determinada ação ou 

resultado. 

Desta forma, os mecanismos de incentivos podem estimular ou 

desestimular que os colaboradores e administradores de uma organização ajam 

em conformidade. 

Para garantir que todos sigam os padrões de conduta esperados, é 

necessário que a conformidade seja um componente da avaliação de 
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desempenho (ISO 2014).  

Toda a estrutura de remuneração e compensação, incluindo o pagamento 

de bônus, tanto para colaboradores como para terceiros (fornecedores e 

prestadores de serviços), deve levar em consideração mecanismos para 

incentivar uma conduta adequada e desincentivar práticas ilícitas (DOJ, 2020). 

As metas dos executivos não devem favorecer comportamentos que 

tragam resultados de curto prazo em benefício dos indivíduos, mas em 

detrimento aos interesses de longo prazo da organização (IBGC, 2015). 

É necessário que haja um alinhamento das metas dos colaboradores com 

o atingimento dos objetivos da organização (COSO, 2017). 

Conforme o Quadro 11, os mecanismos de incentivo podem afetar o 

gerenciamento de risco, induzindo indivíduos a adotar posturas de maior 

aceitação ao risco ou até mesmo de aversão ao risco.  

Da mesma forma, estes incentivos podem induzir indivíduos a burlar 

controles internos, como limites de alçada, para aprovar operações que 

influenciem em seus resultados. Nesta mesma esteira, um indivíduo pode estar 

disposto a praticar atos ilícitos para cumprir suas metas, que possam acarretar 

significativos prejuízos financeiros e reputacionais à organização. 

Verifica-se dessa forma que o componente incentivos é relacionado aos 

Programas avaliados. 

 
Quadro 11 – Incentivos 

Documentos Incentivos 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Compete ao Conselho de Administração definir metas de desempenho, 
financeiras e não financeiras (incluindo aspectos sociais, ambientais e 
de governança), alinhadas com os valores e o propósito, para o diretor-
presidente no início do exercício. A Política de remuneração não deve 
estimular ações que induzam os diretores a adotar medidas de curto 
prazo sem sustentação ou que, ainda, prejudiquem a organização no 
longo prazo. Deve-se evitar o caráter imediatista das metas 
relacionadas à remuneração variável ou, ainda, a criação de desafios 
inatingíveis ou inconsistentes, que induzam a diretoria a expor a 
organização a riscos externos ou desnecessário. A estrutura de 
incentivos deve incluir um sistema de freios e contrapesos, que indique 
os limites de atuação dos envolvidos e evite que uma mesma pessoa 
controle o processo decisório e a sua respectiva fiscalização. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Estruturas de incentivos e compensações a empregados e terceiros 
devem ser analisadas de acordo com os riscos de conformidade, com 
incentivo para a conformidade e desincentivo para a não conformidade, 
refletindo isso nos bônus e promoções de carreira. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A organização deve estabelecer os padrões de conduta esperados e 
definir metas e medidas de incentivos de acordo com o ambiente de 
Controle Interno, a fim de reduzir o risco de potenciais comportamentos 
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fraudulentos, que possam influenciar o risco de fraude. 

COSO ERM 2017 Os modelos de incentivos e remuneração devem ser alinhados com os 
valores centrais, comportamentos e processos de tomada de decisão. 

ISO 19600 Considerar o comportamento em conformidade, na avaliação de 
desempenho 

ISO 31000 Não citado 
Fonte: O Autor 

 

4.1.5 Independência 

 
A área de Compliance deve possuir independência das demais áreas, para 

que possa exercer as suas atribuições de forma adequada. Isso pressupõe que 

a área reporte para a mais alta instância da organização (ISO, 2014), 

preferencialmente para o Diretor Presidente, pois do contrário, poderiam ocorrer 

conflitos de interesse decorrentes da subordinação á áreas que necessita 

exercer papel de supervisão. 

Entretanto, não basta que a área esteja posicionada em um nível superior 

da organização, tenha recursos adequados, com remuneração compatível, 

acesso aos tomadores de decisão e às investigações em curso (DOJ, 2020). 

É necessário uma atuação independente da área de Compliance para a 

apuração das denúncias reportadas para o canal específico para este fim, bem 

como a necessidade de atuação independente do conselho de administração 

(IBGC, 2015). 

Da mesma forma é necessário uma autuação independente do Conselho, 

para que os interesses da organização sejam protegidos de interesses 

individuais ou de grupos específicos dentro da diretoria ou do próprio conselho 

(COSO, 2017).  

Os membros do Conselho devem possuir os conhecimentos e as 

habilidades necessárias para executar suas funções de forma independente da 

Diretoria (COSO, 2013). 

O conceito de independência deve ser avaliado de forma ampla, pois é uma 

característica necessária tanto para a função de compliance, como pela atuação 

do Conselho e das demais áreas envolvidas na gestão de risco e controles 

internos. 

Essa característica, demonstra que este componente também é 

relacionado aos Programas, pois uma vez comprometido, pode afetar o 

adequando funcionamento de todos, conforme disposto no Quadro 12. 
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Quadro 12 – Independência 

Documentos Independência 

COSO ERM 2017 
Um conselho independente atua para verificar e equilibrar a gestão, 
assegurando que a organização está sendo gerida para atender os 
melhores interesses das suas partes interessadas, ao invés de uma 
parcela do conselho ou da diretoria. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

O canal de denúncia deve conter mecanismos de apuração 
independentes que assegurem a apropriada apuração dos fatos 
reportados. Os membros do Conselho de administração devem agir 
de forma independente. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

O Conselho de Administração deve ser independente da diretoria e 
demonstrar habilidades relevantes e conhecimento na execução de 
suas responsabilidades de supervisão. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A função de Compliance deve ter linhas de reporte, recursos e níveis 
de remuneração adequados, bem como total acesso aos tomadores 
de decisão, dados e informações acerca de investigações. 

ISO 19600 A função de Compliance deve ser independente e ter acesso direto ao 
corpo diretivo 

ISO 31000 Não citado 
Fonte: O Autor 

 
4.1.6 Responsabilidade (Accountability) 

 
O termo em inglês “accountability” não possui uma tradução precisa para o 

português. Significa imputar a alguém a responsabilidade pelas suas ações e 

omissões. Em uma perspectiva de Governança Corporativa isso adquire 

especial relevância, pois as ações e omissões dos gestores influenciam 

diretamente na efetividade dos programas de Compliance e Controles Internos, 

bem como na adequada gestão dos riscos da organização. 

A presença deste componente é um pressuposto ao funcionamento dos 

demais componentes mapeados neste trabalho, uma vez que ele representa a 

designação dos papéis e o fiel cumprimento das ações esperadas, 

especialmente dos gestores. Assim, pode ser considerado relacionado ao 

componente “Comprometimento da Alta Administração”. 

Conforme estabelecido na Tabela 1, a designação de responsabilidade 

(accountability) desempenha um papel fundamental tanto nos Programas de 

Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos e nas Boas Práticas de 

Governança Corporativa. 

Nota-se que esse conceito é empregado no documento Evaluation of 

Corporate Compliance Programs (DOJ), apenas para se referir às más condutas 
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identificadas em processos de investigação e assim atribuir as responsabilidades 

necessárias pelas ações a serem tomadas em decorrências das mesmas. 

Lembrando que este documento tem um viés mais relacionado às expectativas 

do Departamento de Justiça Americano em relação às ações adotadas pela 

organização para prevenir desvio éticos que resultem na prática de ilícitos (DOJ, 

2020). 

A Alta Administração designa à área de Compliance, a responsabilidade 

por assegurar a robustez necessária do Programa de Compliance à luz de seus 

requerimentos (ISO, 2014). 

Já a responsabilidade pela Gestão de Risco é de todos os membros da 

organização, ou seja, empregados, gestores, fornecedores, parceiros e demais 

partes envolvidas direta ou indiretamente nas atividades da empresa (ISO, 

2018). 

No Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, a 

responsabilidade pela boa conformidade com as políticas, valores e princípios 

da organização é atribuída a todos os agentes de Governança, nele definidos 

como sendo os indivíduos e órgãos envolvidos no sistema de governança, tais 

como: sócios, administradores, conselheiros fiscais, auditores, conselho de 

administração, conselho fiscal e outros (IBGC, 2015). 

A responsabilidade em última instância será da Diretoria da organização. 

Entretanto cabe à área de Compliance e aos Agentes de Governança adotar as 

medidas necessárias para a sua implementação. 

Essa responsabilidade deve ser adequadamente comunicada para que 

seja efetiva. Tanto para aqueles que devem exercê-la, como para os demais 

envolvidos nos processos a ela relacionados, para que possam em conjunto 

garantir o seu pleno funcionamento. 

É por meio dela que a Diretoria poderá acompanhar o desempenho da 

organização, de seus controles internos e o gerenciamento de risco, bem como 

atuar para adotar as correções necessárias. 

Conforme o Quadro 13, observa-se que o componente Responsabilidade é 

comum tanto aos Sistemas de Compliance, Gerenciamento de Riscos e 

Controles Internos, sendo possível afirmar que uma vez que existe sua presença 

é condição de efetividade de todos e assim, pode ser considerando um elemento 

relacionado. 
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Quadro 13 – Responsabilidade (Accountability) 

Documentos Responsabilidade (Accountability) 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Os agentes de Governança devem prestar contas de sua atuação de 
modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo 
integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando 
com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. Cabe a 
eles assegurar que toda a organização esteja em conformidade com os 
seus princípios e valores, refletidos em políticas, procedimentos e 
normas internas, e com as leis e os dispositivos regulatórios a que 
esteja submetida. 

ISO 19600 

A alta administração deve atribuir à área de Compliance a 
Responsabilidade e autoridade necessária para que a mesma assegure 
que o os componentes do Sistema de Compliance da organização estão 
adequados as padrões da ISO 19600 e reportar o seu desempenho. A 
organização designa responsabilidades pela conformidade para os 
gestores em todos os níveis da organização. 

COSO ERM 2017 

A diretoria possui a responsabilidade primária pela supervisão dos 
riscos da organização e em muitos países possui responsabilidade 
fiduciária perante partes interessadas. A organização deve estabelecer 
uma estrutura operacional e construir linhas de reporte para a 
implementação de sua estratégia e objetivos de negócio. É importante 
que a organização defina claramente as responsabilidades quando 
construir linhas de reporte. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Os gestores e o Conselho de Diretores devem estabelecer os 
mecanismos para comunicar e assignar responsabilidades individuais 
pelo desempenho dos controles internos na organização e implementar 
as medidas corretivas, conforme necessário. Os gestores possuem a 
responsabilidade final pelas atividades que delegar para terceiros. 

ISO 31000 
Todos na organização tem responsabilidade por gerenciar riscos, 
respeitada a devida atribuição de autoridades e responsabilidades, que 
deve ser comunicada a todos os membros da organização. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A organização deve assegurar a responsabilização na respostas por 
qualquer achado ou recomendação. 

Fonte: O Autor 
 

4.1.7 Transparência 

 
Ter transparência nas ações de gestão, significa compartilhar as 

informações relevantes sobre os resultados e as ações estratégicas da 

organização com as partes interessadas. A organização também deve ter 

transparência com relação a eventuais problemas que esteja enfrentando ou 

tenha descoberto, como riscos e incidentes que possam comprometer os seus 

resultados ou até mesmo a sua credibilidade. 

A necessidade de prestação de contas para as partes interessadas, não se 

restringindo a fatores econômicos, mas também fatores intangíveis e aqueles 

que preservem e otimizem o valor da organização (IBGC, 2015). 

As obrigações de transparência são tratadas como forma de impelir a 
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Diretoria e o Conselho de Administração para o fiel cumprimento de suas 

obrigações para com as partes interessadas (COSO, 2013). 

Este componente não é presente nos programas de Compliance, sendo 

apenas citados nos Programas de Controles internos e nas práticas de 

Governança Corporativa, no que tange às obrigações da organização para a 

prestação de contas às suas partes interessadas, conforme o Quadro 14. 

 
Quadro 14 – Transparência 

Documentos Transparência 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 
impostas por disposições de leis ou regulamentos. Não deve 
restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando 
também os demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação 
gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da 
organização. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Obrigações de transparência reforçam as obrigações de 
responsabilidade tanto da Diretoria como do Conselho de 
Administração 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 
Não citado 

ISO 31000 Não citado 
COSO ERM 2017 Não citado 

Fonte: O Autor 
 

4.1.8 Revisão Contínua 

 
O programa de Compliance requer constante atualização e deve ser 

sempre revisitado para que os ajustes necessários sejam procedidos, de acordo 

com os riscos e deficiências identificados (ISO, 2014). 

Um programa estático perde a sua efetividade. É necessário que seja 

mantido um processo de evolução contínua, para que o mesmo permaneça 

aderente às transformações que a organização enfrenta ao longo do tempo 

(DOJ, 2020). 

O mesmo ocorre em relação à gestão de risco, que requer uma constante 

revisão de sua estrutura para garantir que permaneça adequada (ISO, 2018). 

Cabe ao Conselho de Administração promover uma constante reflexão 

acerca da estratégia da organização, frente às constantes mudanças no 

ambiente de negócio, a fim de mantê-la capaz de adaptar-se adequadamente 
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(IBGC, 2015). 

A revisão da gestão de risco da organização é uma condição para que a 

sua eficiência seja preservada (COSO, 2017). 

As revisões de políticas e controles internos não devem ficar condicionadas 

apenas à mudanças dramáticas nos objetivos da organização, devendo ser 

feitas sempre que fatos que possam afetá-las ocorram, como por exemplo nas 

estruturas responsáveis pela sua execução (COSO, 2013). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 15. 

 
Quadro 15 – Revisão contínua 

Documentos Revisão Contínua 

ISO 19600 

A análise crítica pela direção deve incluir oportunidades de melhoria 
contínua. O feedback deve servir como fonte principal de melhoria 
contínua do sistema de gestão de conformidade. A análise crítica pela 
direção também deve incluir recomendações sobre a) a necessidade 
de mudanças na política de conformidade, seus objetivos, sistemas, 
estrutura e pessoal associados; b) mudanças nos processos de 
conformidade para garantir a integração efetiva com as práticas e 
sistemas operacionais; c) áreas a serem monitoradas para possíveis 
descumprimentos futuros; d) ações corretivas com relação a não 
conformidades; e) lacunas ou falta nos sistemas de conformidade 
atuais e iniciativas de melhoria contínua de longo prazo; f) 
reconhecimento de comportamento exemplar de compliance dentro 
da organização. A organização deve buscar melhorar continuamente 
a adequação, adequação e eficácia do sistema de gestão de 
conformidade. 
Convém que as informações coletadas, analisadas e avaliadas em 
conformidade, e incluídas nos relatórios de conformidade, sejam 
usadas como base para identificar oportunidades de melhoria do 
desempenho de conformidade da organização. Os riscos de 
compliance devem ser reavaliados periodicamente e sempre que 
houver: - atividades, produtos ou serviços novos ou alterados; - 
mudanças na estrutura ou estratégia da organização; - mudanças 
externas significativas, tais como circunstâncias econômico-
financeiras, condições de mercado, passivos e relacionamentos com 
clientes; - mudanças nas obrigações de conformidade; - não 
conformidade (s). 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Para determinar se o programa de conformidade de uma empresa 
está funcionando de forma eficaz no momento de uma decisão ou 
resolução de cobrança, os promotores devem considerar se o 
programa evoluiu ao longo do tempo para lidar com os riscos de 
conformidade existentes e em mudança. Uma marca registrada de um 
programa de conformidade eficaz é sua capacidade de melhorar e 
evoluir. Os promotores devem considerar se a empresa está 
empenhada em esforços significativos para revisar seu programa de 
conformidade e garantir que ele não esteja obsoleto. A empresa deve 
revisar e adaptar seu programa de conformidade com base nas lições 
aprendidas de sua própria conduta imprópria e / ou de outras 
empresas que enfrentam riscos semelhantes 

ISO 31000 Convém que organização melhore continuamente a adequação, 
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suficiência e eficácia da estrutura de  gestão de riscos e a forma como 
o processo de gestão de riscos é integrado. À medida que lacunas ou 
oportunidades de melhoria pertinentes são identificadas, convém que 
a  organização desenvolva planos e tarefas e os atribua àqueles 
responsabilizados pela implementação. Uma vez implementadas, 
convém que estas melhorias contribuam para o aprimoramento da 
gestão  de riscos. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Para cumprir sua missão o Conselho de Administração deve estimular 
a reflexão estratégica constante e manter-se atento às mudanças no 
ambiente de negócios, buscando garantir a capacidade de adaptação 
da organização. 

COSO ERM 2017 

Com o tempo, uma entidade pode não conduzir suas práticas com a 
eficiência pretendida, fazendo com que o risco se manifeste e afete o 
desempenho. De tempos em tempos, a organização pode desejar 
considerar seus recursos e práticas de gerenciamento de risco 
corporativo. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A administração deve reavaliar periodicamente as políticas e 
procedimentos e atividades de controle relacionadas para manter sua 
relevância e eficácia, para que essas alterações não ocorram apenas 
quando houverem mudanças significativas nos objetivos de riscos da 
entidade. Mudanças significativas seriam avaliadas por meio do 
processo de avaliação de risco. Mudanças em pessoas, processos e 
tecnologia podem reduzir a eficácia das atividades de controle ou 
tornar algumas atividades de controle redundantes. Sempre que uma 
dessas mudanças ocorre, a administração deve reavaliar a relevância 
dos controles existentes e atualizá-los quando necessário. 

Fonte: O Autor 
 

4.2 Objetivos 
 

A definição de objetivos é o primeiro passo, para determinar as ações a 

serem tomadas na implementação do programa. Os objetivos refletem os 

padrões de conduta esperados, o cumprimento de normas regulatórias e legais, 

o atingimento dos objetivos operacionais da organização e o atendimento dos 

interesses e expectativas das partes interessadas. 

Os objetivos são norteadores para a adequada implementação dos 

Programas de Gestão de Risco, Controles Internos e Compliance, pois eles 

refletem os requerimentos a serem observados. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

 

(i) Código de Conduta: Documento em que a Diretoria ou o Conselho 

de Administração irão estabelecer os padrões de conduta esperados 

por seus colaboradores, prestadores de serviço e demais terceiros 

relacionados; 
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(ii) Objetivos: Aqui os objetivos da organização, se confundem com os 

objetivos de controles internos (operacionais, de reporte e de 

conformidade), para nortear os objetivos a serem alcançados por meio 

do Programa de Compliance; 

(iii) Partes interessadas: As partes interessadas, como por 

exemplo acionistas, controladores, reguladores e outros, estabelecem 

requerimentos específicos para a organização, como por exemplo 

padrões de sustentabilidade e responsabilidade social; 

(iv) A Sustentabilidade é um dos objetivos cujo atingimento é 

condicionado a adequada estruturação de um Programa de 

Compliance, Gestão de Risco e Controles Internos. 

 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

 
Quadro 16 – Componentes da categoria “objetivos” 

N.º Componentes 
1 Código de conduta 
2 Objetivos 
3 Partes interessadas 
4 Sustentabilidade 

Fonte: O Autor 
 

4.2.1 Código de conduta 

 
O código de conduta está entre os principais elementos de um programa 

de compliance corporativo (STOBER, KOTZIAN e WEIßENBERGER, 2018, p. 

2). Ele reúne os princípios éticos e os valores da empresa, a serem observados 

no comportamento dos empregados, prestadores de serviços e fornecedores, 

enquanto representantes da empresa. 

Nele deve estar estabelecido o compromisso da empresa e com a ética e 

o respeito às normas e regulamentações aplicáveis. Esse normativo deve estar 

disponível para acesso por todos os colaboradores (DOJ, 2020). 

O código de conduta é o instrumento pelo qual a organização declara a sua 

forma de atuação pautada em princípios éticos e socialmente responsáveis, 

refletindo sua identidade e cultura, elevando assim o nível de confiança perante 
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suas partes interessadas (IBGC, 2015). 

Os padrões de conduta uma vez estabelecido, orientam a todos na 

organização, sobre a forma de conduzir suas atividades e tomar decisões 

distinguindo de forma clara o que é certo e errado. Adicionalmente o código de 

conduta provê orientações sobre os riscos específicos a que a organização está 

exposta e as expectativas de suas partes interessadas (COSO, 2013). 

Os códigos de conduta são exemplos de controles estabelecidos pelas 

organizações para prevenir a prática de atos ilícitos (ISO, 2014). 

É por meio do código de conduta que a organização declara o seu 

compromisso com a Ética e com o cumprimento das obrigações legais e 

regulatórias a ela impostas (DOJ, 2020). 

Não basta apenas publicar um Código de Conduta, a organização deve 

estabelecer mecanismos de Governança para que obtenha as informações 

necessárias para assegurar que seus colaboradores sigam os padrões de 

conduta nele estabelecidos (COSO, 2017). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 17. 

 
Quadro 17 – Código de conduta 

Documentos Código de conduta 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

As organizações devem fundamentar sua atuação em princípios 
éticos e socialmente responsáveis, refletidos no seu código de 
conduta. O código de conduta tem por finalidade principal promover 
princípios éticos e refletir a identidade e a cultura organizacionais, 
fundamentado em responsabilidade, respeito, ética e considerações  
de ordem social e ambiental. 
A criação e o cumprimento de um código de conduta elevam o nível 
de confiança interno e externo na organização e, como resultado, o 
valor de dois de seus ativos mais importantes: sua reputação e 
imagem. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Os padrões de conduta orientam a organização no comportamento, 
atividades e decisões na busca dos objetivos, estabelecendo o que é 
certo e errado; fornecer orientação para navegar no meio, 
considerando os riscos associados; refletindo as leis, regras, 
regulamentos, padrões e outras expectativas que as partes 
interessadas da organização possam ter, como responsabilidade 
social corporativa. Eles são comunicados por meio das políticas e 
práticas da organização, contratos de trabalho ou serviços. 

ISO 19600 
Os códigos de conduta são exemplos de controles necessários para 
garantir que as obrigações de conformidade da organização sejam 
atendidas e que as não conformidades sejam evitadas ou detectadas 
e corrigidas. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 

A Empresa deve ter um código de conduta que estabeleça, entre 
outras coisas, o compromisso da empresa com o total cumprimento 
das leis federais relevantes que sejam acessíveis e aplicáveis a todos 
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Programs (DOJ) os funcionários da empresa. 

COSO ERM 2017 
Para governança e práticas relacionadas à cultura, a organização 
pode precisar de informações sobre os padrões de conduta e 
desempenho individual em relação a esses padrões. 

ISO 31000 Não citado 
Fonte: O Autor 

 
4.2.2 Objetivos 

 
Os objetivos da organização nada mais são do que desdobramentos da 

estratégia, auxiliando a colocá-la em prática. A sua definição permite que a 

organização identifique com mais clareza quais são os riscos que podem impedi-

la de alcançá-los (COSO, 2017).  

Os objetivos são definidos pelo Conselho de Administração, refletindo sua 

missão, visão e valores, estabelecendo a forma como a organização pretende 

gerar valor para suas partes interessadas. Defini-los é o primeiro passo para 

identificar quais serão os controles internos necessários para assegurar o seu 

atingimento. Os objetivos dentro da Estrutura de Controles Internos do COSO 

são categorizados entre operacionais, de reporte e de conformidade (COSO, 

2013). 

Cabe aos órgãos de supervisão da organização assegurar que os riscos 

foram devidamente considerados na elaboração dos objetivos da organização e 

que foram apropriadamente identificados e analisados (COSO, 2017). 

Conforme o quadro 9, este componente não é citado nos documentos de 

referência dos Programas de Compliance, mas a relação entre eles é visível, 

uma vez que nos Programas de Controles Internos, uma das 3 categorias de 

objetivos é justamente os de conformidade, uma vez que os controles internos 

tem por objetivo fazer com que a organização atenda seus requerimentos legais 

e regulatórias, bem como as expectativas das partes interessadas. 

 
Quadro 18 – Objetivos 

Documentos Objetivos 

COSO ERM 2017 

A estratégia e os objetivos de negócios de uma entidade podem ser 
afetados por eventos potenciais. A falta de previsibilidade completa de 
um evento ocorrendo (ou não) e seu impacto relacionado cria 
incerteza para uma organização. A incerteza existe para qualquer 
entidade que se propõe a alcançar estratégias e objetivos de negócios 
futuros. Neste contexto, risco é definido como a possibilidade de 
eventos ocorrerem e afetarem o cumprimento da estratégia e dos 
objetivos de negócio. Uma organização deve definir os objetivos de 
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negócios que fluirão da estratégia, em cascata para as unidades, 
divisões e funções de negócios da entidade. O gerenciamento de 
riscos corporativos é integrado ao plano estratégico da entidade por 
meio do processo de definição da estratégia e dos objetivos de 
negócios. Os objetivos de negócios permitem que a estratégia seja 
posta em prática e moldam as operações e prioridades do dia a dia da 
entidade. Os objetivos individuais estão alinhados com a estratégia, 
independentemente de como o objetivo é estruturado e onde é 
aplicado. O alinhamento dos objetivos do negócio à estratégia apoia 
a entidade no cumprimento de sua missão e visão. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A administração, com a supervisão do conselho, define objetivos em 
nível de entidade que se alinham com a missão, visão e estratégias 
da entidade. Esses objetivos de alto nível refletem as escolhas feitas 
pela administração e pelo conselho de administração sobre como a 
organização busca criar, preservar e realizar valor para suas partes 
interessadas. Definir objetivos é um pré-requisito para o controle 
interno e uma parte fundamental do processo de gestão relacionado 
ao planejamento estratégico. A estrutura estabelece três categorias 
de objetivos, que permitem que as organizações se concentrem em 
aspectos separados do controle interno: (i) objetivos das operações: 
referem-se à eficácia e eficiência das operações da entidade, 
incluindo objetivos de desempenho operacional e financeiro, e 
proteção de ativos contra perdas; (ii) objetivos de reporte: estes se 
referem a reportes financeiros e não financeiros internos e externos e 
podem incluir confiabilidade, oportunidade, transparência ou outros 
termos conforme estabelecido por reguladores, normatizadores ou 
políticas da entidade; (iii) objetivos de conformidade: dizem respeito 
ao cumprimento de leis e regulamentos aos quais a entidade está 
sujeita. Espera-se que um sistema de controle interno forneça a uma 
organização uma garantia confiável de que os objetivos relacionados 
a reportes externos e conformidade com as leis e regulamentos serão 
alcançados. 

ISO 31000 

É requerido ou esperado que os órgãos de supervisão: (i) assegurem 
que os riscos sejam adequadamente considerados no 
estabelecimento dos objetivos da organização; (ii) compreendam os 
riscos aos quais a organização está exposta na busca de seus 
objetivos; (ii) assegurem que sistemas para gerenciar estes riscos 
estejam implementados e operem eficazmente; (iv) assegurem que 
estes riscos sejam apropriadamente gerenciados para o atingimento 
dos objetivos da organização. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Para cumprir sua missão o Conselho de Administração deve discutir, 
formatar, definir claramente o propósito, os princípios e valores da 
organização e zelar por eles. 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

Não citado 

Fonte: O Autor 
 

 
4.2.3 Partes interessadas 

 
O objetivo maior de qualquer organização é gerar valor para as suas partes 

interessadas. O gerenciamento adequado dos riscos confere maior confiança à 

organização, pelas partes interessadas. Conhecer o mercado em que atua e as 
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influências de cada parte interessada permite a organização antever riscos 

(COSO, 2017). 

As partes interessadas são as que de alguma forma são afetadas pela 

organização, tais como acionistas, as comunidades em que a entidade opera, 

funcionários, clientes e fornecedores. A partir de suas expectativas, o Conselho 

da Administração traça os objetivos da organização, a alocação de recursos e 

as responsabilidades pelo seu atingimento, promovendo uma comunicação 

adequada com elas (COSO, 2013). 

As partes interessadas devem receber um retorno da organização a 

respeito de suas ações, de forma proporcional ao vínculo que possuem. As 

informações devem ser providas às partes interessadas por meio de canais de 

comunicação formais, para evitar assimetrias (IBGC, 2015). 

Na estruturação do seu gerenciamento de riscos, a organização deve levar 

em consideração quais são as expectativas de suas partes interessadas, tanto 

internas como externas, levando em conta suas percepções e valores. As partes 

interessadas devem ser envolvidas no processo de implementação, por meio de 

sua conscientização, utilizando-se canais apropriados de comunicação e 

treinamento (ISO, 2014). 

Os fornecedores, prestadores de serviços e demais terceiros também 

devem ser tratados no âmbito dos Programas de Compliance, Gerenciamento 

de Riscos e Controles Internos, pois trazem riscos à organização. Ainda que um 

determinado ato ilícito seja praticado exclusivamente pelo terceiro, a empresa 

responde solidariamente por este ato, quando praticado em seu benefício ou em 

seu nome. Isso está previsto na Lei 12.846/13, conhecida como Lei 

Anticorrupção brasileira. 

Nesta mesma esteira, as pessoas obrigadas listadas na Lei 9.613/98 

devem possuir procedimentos para Conhecer seus Clientes, Parceiros de 

Negócio, Fornecedores e até mesmo seus colaboradores. A não observância 

desses procedimentos pode ensejar na aplicação de multas, uma vez que são 

imprescindíveis para a análise da capacidade econômica destes agentes e 

assim permitir que a empresa prontamente identifique situações suspeitas de 

lavagem de dinheiro. 
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Especificamente para fornecedores e prestadores de serviços, a 

organização deve avaliar ainda as suas qualificações para a execução dos 

trabalhos ou o fornecimento dos produtos envolvidos (CGU, 2018). Deve existir 

um racional de negócio que justifique a sua contratação. Isto tudo porque, um 

simples pagamento a um fornecedor pode esconder o pagamento de uma 

propina de forma indireta. Os serviços, produtos e valores envolvidos devem ser 

especificados em contratos, notas fiscais e recibos, e devem ser compatíveis 

com a qualidade, capacidade técnica e valores de mercado, levando em 

consideração a localidade. 

Isso ocorre também no caso de doações, em que é necessário conhecer a 

contraparte que está recebendo a doação e quem indiretamente pode se 

beneficiar dela. 

Os procedimentos adotados para este fim são conhecidos como due 

diligence. Existem diversos níveis para que a mesma seja realizada, que pode 

variar de acordo com o valor envolvido no relacionamento, a complexidade da 

operação, a existência de agentes públicos ou pessoas politicamente expostas 

no quadro societário, o grau de risco do país ou jurisdição onde a contraparte 

está sediada ou o negócio será realizado, o grau de risco dos produtos ou 

serviços envolvidos e outras questões a serem avaliadas de acordo com cada 

cenário, a serem apurados por meio de uma metodologia de avaliação de risco 

adequada (DOJ, 2020, p. 7). 

Esta diligência também deve ser adotada em casos de fusões e aquisições. 

Isto porque o adquirente responde pelas infrações praticadas, mesmo aquelas 

que ocorreram antes do negócio. A sua não realização pode representar a 

aquisição de um passivo legal superior aos ativos envolvidos, que pode até 

mesmo levar a falência a empresa adquirente, e a continuidade de práticas 

ilícitas até então mantidas. 

Sob o ponto de vista de risco reputacional, essa análise deve tomar em 

consideração o histórico de mídias negativas da contraparte, a ser apurado por 

meio de critérios específicos de pesquisa em mecanismos de busca. A existência 

de processos judiciais e as causas que os originaram também devem ser levados 
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em consideração. Uma correlação perniciosa ainda que aparente, pode ensejar 

danos reputacionais a organização. 

Adicionalmente, o processo de due diligence não deve ser uma análise 

realizada unicamente no momento do início do relacionamento. Há necessidade 

que haja uma revisão periódica, de acordo com o nível de risco exposto, bem 

como quando houverem alterações significativas do escopo dos serviços 

prestados ou na composição societária da contraparte (ISO, 2014). De acordo 

com o grau de exposição ao risco e a complexidade do relacionamento, podem 

ser necessárias auditorias in loco para verificação de registros contábeis e outras 

questões previstas contratualmente. 

Conforme quadro 19, este componente possui conceitos abrangentes, que 

são tratados em todos os Programas, sendo relacionados entre si. 
 

Quadro 19 – Partes interessadas 

Documentos Partes interessadas 

ISO 31000 

Ao conceber a estrutura para gerenciar riscos, convém que a 
organização examine e entenda seus contextos externo e interno. 
Examinar o contexto interno da organização inclui relacionamentos 
com partes interessadas internas, levando em consideração suas 
percepções e valores. Examinar o contexto externo inclui 
relacionamentos, percepções, valores, necessidades e expectativas 
das partes interessadas externas, relações e compromissos 
contratuais, e complexidade das redes de relacionamentos e 
dependências. A implementação bem-sucedida da estrutura de 
gestão de riscos requer o engajamento e a conscientização das partes 
interessadas, refletindo suas expectativas nos métodos de 
comunicação, as obrigações para com elas assumidas, seus pontos 
de vista, com o seu envolvimento e consulta no âmbito de cada etapa 
e ao longo de todo o processo de gestão de riscos, levando em 
consideração o contexto mais amplo e as consequências reais 
percebidas para as partes interessadas externas e internas, incluindo 
as opções de tratamento de riscos, pois algumas podem ser mais 
aceitáveis que para outras. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

O conselho de administração deve buscar que cada parte interessada 
receba benefício apropriado e proporcional ao vínculo que possui com 
a organização e ao risco a que está exposta. A organização deve 
dispor de um sistema de comunicação adequado, por meio de 
mecanismos formais, a fim de evitar assimetria de informações com 
as partes relacionadas. As partes interessadas devem participar no 
processo de elaboração do código de conduta, contribuindo assim 
para a sua aceitação e legitimidade. 

COSO ERM 2017 

Toda entidade, seja ela com fins lucrativos, sem fins lucrativos ou 
governamental - existe para fornecer valor para suas partes 
interessadas. O gerenciamento de riscos corporativos aumenta a 
confiança e incute maior confiança nas partes interessadas. 
Fornecedores, contratados e outros terceiros são considerados nas 
discussões de risco e desempenho. Recomenda-se que a 
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organização tenha meios de fornecer às partes interessadas da 
entidade uma expectativa razoável de que é capaz de gerenciar o 
risco em um nível aceitável. Uma organização que identifica seu 
ambiente externo e partes interessadas e a extensão de sua influência 
no negócio pode estar em uma posição melhor para se antecipar e se 
adaptar às mudanças. As respostas aos riscos geralmente aceitam os 
padrões da indústria, as expectativas das partes interessadas e o 
alinhamento com a missão e a visão da entidade. A administração 
também comunica informações sobre a estratégia da entidade e os 
objetivos do negócio aos acionistas e outras partes externas. O 
gerenciamento de riscos corporativos é um tópico-chave nessas 
comunicações para que as partes interessadas externas não apenas 
entendam o desempenho em relação à estratégia, mas também as 
ações conscientemente tomadas para alcançá-lo. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

As partes interessadas são as partes afetadas pela entidade, como 
acionistas, as comunidades em que a entidade opera, funcionários, 
clientes e fornecedores. O conselho de administração ou órgão de 
supervisão equivalente entende os negócios e as expectativas das 
partes interessadas, incluindo clientes, funcionários, investidores e o 
público em geral, bem como os requisitos legais e regulamentares e 
os riscos relacionados. Essas expectativas e requisitos ajudam a 
definir os objetivos da organização, as responsabilidades de 
supervisão do conselho e os recursos necessários. O processo está 
em vigor para comunicar informações relevantes e oportunas para 
partes externas, incluindo acionistas, parceiros, proprietários, 
reguladores, clientes e analistas financeiros e outras partes externas. 

ISO 19600 
A organização deve determinar as partes interessadas que são 
relevantes para o sistema de gestão de conformidade. Os requisitos 
dessas partes interessadas. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.2.4 Sustentabilidade 

 
Os temas de sustentabilidade devem ser incorporados pelo Conselho de 

Administração no processo decisório, especialmente nas decisões que afetem a 

estratégia da organização (IBGC, 2015). 

O reporte externo sobre o desempenho econômico, ambiental e social da 

organização fazem parte dos objetivos de reporte não financeiro externos 

(COSO, 2013). 

Por vezes a organização não poderá gerenciar todos os resultados de um 

evento danoso, mas pode se adaptar às mudanças necessárias, processo esse 

conhecido como resiliência ou sustentabilidade organizacional (COSO, 2017). 

O Compliance não é um fim, mas um meio. Da mesma forma que existe o 

seu viés ético e de cumprimento regulatório, existe um desmembramento infinito 

de aplicações, inclusive a conformidade com políticas e normas de 
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responsabilidade socioambiental. E neste viés ambiental, despontam-se outras 

consequências como o atingimento dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável. 

Neste sentido, o estudo de Ingraham e Tucker (2017) buscou analisar o 

programa de Compliance aplicado para a execução de uma obra de uma 

hidroelétrica, cujas exigências regulatórias eram de extrema complexidade, uma 

vez que abarcavam a proteção da flora, fauna e sítios arqueológicos, bem como 

a avaliação e gerenciamento dos impactos ambientais decorrentes da obra. 

O Compliance, junto com a Gestão de Risco e a Governança, é uma 

poderosa ferramenta para se alcançar a Sustentabilidade. Esse foi o objeto de 

estudo de DOYLE (2018), ao demonstrar em seu artigo que a Governança, 

Gestão de Riscos e Compliance (GRC), em conjunto com a inovação podem ser 

utilizados como meio de orientação estratégica para negócios envolvendo 

sustentabilidade ambiental e sustentabilidade nos negócios. De acordo com o 

estudo a GRC propicia uma melhor tomada de decisão, ao considerar as 

incertezas e os requerimentos regulatórios no processo de análise. Ao mesmo 

tempo, essa análise auxilia na identificação de oportunidades de melhoria nos 

processos de negócio. 

Para DA AMARANTE J.G.M.C. (2020) a GRC tem um papel fundamental 

como meio integrado de alcançar os objetivos da sustentabilidade, havendo um 

grande espaço para desenvolvimento de estudos com este propósito. 

Um programa de Compliance também pode ser utilizado como instrumento 

de proteção ambiental. O Departamento de Energia e Segurança Nuclear de 

Nevada, desenvolveu e implementou um Programa de Monitoramento e 

Conformidade Ambiental, com o propósito de monitorar o ecossistema do 

Parque Nacional de Nevada e garantir o cumprimento das normas e 

regulamentos que protegem a sua Biota (HALL, OSTLER, et al., 2016). 

O referido programa contou com as seguintes atividades: pesquisas 

biológicas de campo, monitoramento do ecossistema e monitoramento da 

recuperação do habitat. 
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Embora este componente não seja citado nos documentos de referência 

dos Programas de Compliance, conforme quadro 20, uma vez que seja elencado 

como objetivo para o atendimento dos interesses das partes interessadas, está 

a ele relacionado. 

 
Quadro 20 – Sustentabilidade 

Documentos Sustentabilidade 

COSO ERM 2017 

Embora possa não ser possível para as organizações gerenciar todos 
os resultados potenciais de um risco, elas podem melhorar a forma 
como se adaptam às circunstâncias em mudança. Isso às vezes é 
chamado de sustentabilidade organizacional, resiliência e agilidade. 
Essa estrutura incorpora esse conceito no amplo contexto de criação, 
preservação e realização de valor. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Objetivos de reporte não financeiros externos: A administração pode 
relatar informações externamente consistentes com leis, regras, 
regulamentos, padrões ou estruturas não financeiras. Por exemplo, 
quando a administração busca gerenciar seu impacto no 
desenvolvimento sustentável, ela pode preparar e publicar um 
relatório de sustentabilidade que forneça informações sobre o 
desempenho econômico, ambiental e social. Outra entidade pode 
aplicar padrões de cadeia de custódia por meio dos quais seus 
produtos são distribuídos desde sua origem na floresta até seu uso 
final. A entidade obtém uma certificação anual que demonstra sua 
produção e consumo responsáveis de produtos florestais e relata 
publicamente essas informações. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Para cumprir sua missão o Conselho de Administração deve garantir 
que os temas de sustentabilidade estejam vinculados às escolhas 
estratégicas, aos processos decisórios, aos impactos na cadeia de 
valor e aos relatórios periódicos. 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

Não citado 

ISO 31000 Não citado 
Fonte: O Autor 

 

4.3 Análise de Risco 
 

A análise de risco é o processo pelo qual se define a priorização das 

atividades. Essa etapa é comum a todos os Programas. 

É por meio da análise de risco que a organização poderá avaliar as áreas 

a serem focadas nos programas, bem como nortear a definição dos recursos 

necessários para a implementação. 
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Esta categoria é formada por 6 componentes que são relacionados a etapa 

de identificação, avaliação e priorização dos riscos, bem como a identificação do 

perfil de risco da organização e a definição de seu apetite de risco, que também 

farão parte da estruturação e planejamento dos Programas: 

(i) Identificação de risco: A identificação de risco é processo pela qual a 

organização irá inventariar seus riscos, para que eles possam ser 

adequadamente tratados. 

(ii) Avaliação de risco: A avaliação de risco permite dimensionar o impacto 

e a probabilidade de ocorrência de um determinado risco, de acordo 

com a sua natureza, para que a organização determine os controles 

internos necessários e o nível de risco aceitável, analisando o risco 

inerente e o risco residual; 

(iii) Apetite de risco: Definição do nível de risco que a organização está 

disposta a assumir; 

(iv) Tratamento do risco: Referem-se as possíveis respostas da 

organização aos riscos identificados, como por exemplo aceitar, 

mitigar, compartilhar ou transferir; 

(v) Priorização de risco: Processo por meio do qual a organização define 

as ações que deverão ser priorizadas para o adequado 

gerenciamento como um todo dos riscos da organização; 

(vi) Perfil de risco: Corresponde as características de cada organização, 

sua localização, suas atividades e os requerimentos a que está 

submetida. 

 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 
 

Quadro 21 – Componentes da categoria “análise de risco” 
N.º Componentes 
1 Identificação de risco 
2 Avaliação de risco 
3 Apetite de risco 
4 Tratamento do risco 
5 Priorização de risco 
6 Perfil de risco 

Fonte: O Autor 
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4.3.1 Identificação de Risco 

 
A organização deve estabelecer um processo de identificação dos riscos 

que possam afetar os seus objetivos (ISO, 2018). É por meio dela que serão 

identificados os principais riscos a que a organização está exposta, para que 

sejam desenhados os procedimentos e os controles necessários para mitigá-los 

(DOJ, 2020, p. 3). 

Cabe ao Conselho de Administração assegurar que a Diretoria 

prontamente identifique e gerencie estes riscos (IBGC, 2015). 

A organização deve inventariar seus riscos e manter este inventário 

constantemente atualizado, pois os riscos que a organização está exposta 

mudam constantemente (COSO, 2017). 

O processo de identificação de risco da organização deve levar em 

consideração o seu relacionamento com clientes, fornecedores, funcionários e 

outros terceiros, bem como seus produtos e serviços, além dos requerimentos 

regulatórios e legais que deve observar (COSO, 2013). 

Este componente não é citado nos documentos de referência relativos à 

implementação de Programas de Compliance, conforme Quadro 22, 

apresentando-se como oportunidade, pois é a etapa que antecede o processo 

de avaliação de risco. A carência de um processo adequado de identificação de 

risco, pode impedir que a organização os gerencie adequadamente. 

 
Quadro 22 – Identificação de Risco 

Documentos Identificação de Risco 

ISO 31000 

O propósito da identificação de riscos é encontrar, reconhecer e 
descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização 
alcance seus objetivos. Informações pertinentes, apropriadas e 
atualizadas são importantes na identificação de riscos. 
A organização pode usar uma variedade de técnicas para identificar 
incertezas que podem afetar um ou mais objetivos. Convém que os 
seguintes fatores e o relacionamento entre estes fatores sejam  
considerados:  fontes tangíveis e intangíveis de risco;  causas e 
eventos; ameaças e oportunidades; vulnerabilidades e capacidades;  
mudanças nos contextos externo e interno;  indicadores de riscos 
emergentes; natureza e valor dos ativos e recursos; consequências e 
seus impactos nos objetivos; limitações de conhecimento e de 
confiabilidade da informação;  fatores temporais;  vieses, hipóteses e 
crenças dos envolvidos. Convém que a organização identifique os 
riscos, independentemente de suas fontes estarem ou não sob seu 
controle. Convém considerar que pode haver mais de um tipo de 
resultado, o que pode resultar em uma variedade de consequências 
tangíveis ou intangíveis. 
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Código de Melhores 
Práticas IBGC 

O Conselho de Administração deve assegurar que a diretoria 
identifique, mitigue e monitore os riscos da organização, bem como a 
integridade do sistema de controles internos. 

COSO ERM 2017 

A organização identifica riscos novos, emergentes e variáveis para a 
realização da estratégia e dos objetivos de negócios da entidade. Ela 
empreende atividades de identificação de risco para primeiro 
estabelecer um inventário de riscos e, em seguida, para confirmar os 
riscos existentes como ainda aplicáveis e relevantes. À medida que 
as práticas de gerenciamento de riscos corporativos são 
progressivamente integradas, o conhecimento e a consciência dos 
riscos são mantidos atualizados durante as operações normais do dia-
a-dia. Algumas entidades irão complementar essas atividades de 
tempos em tempos para confirmar a integridade do inventário de risco. 
A frequência com que uma organização faz isso depende da rapidez 
com que os riscos mudam ou novos riscos surgem. Onde os riscos 
tendem a levar meses ou anos para se materializar, a frequência com 
que ocorre a identificação do risco será menor do que onde os riscos 
são menos previsíveis ou ocorrerão em uma velocidade maior. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A identificação de riscos deve ser abrangente. Deve considerar todas 
as interações significativas - de bens, serviços e informações - 
internas a uma entidade e entre a entidade e seus parceiros de 
negócios relevantes e prestadores de serviços terceirizados. Essas 
entidades podem incluir fornecedores potenciais e existentes, 
investidores, credores, acionistas, funcionários, clientes, 
compradores, intermediários e concorrentes, bem como órgãos 
públicos e meios de comunicação. Além disso, a organização deve 
considerar os riscos que emanam de fatores externos, como leis e 
regulamentos novos ou emendados, questões ambientais ou eventos 
naturais potenciais. 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.3.2 Avaliação de Risco 

 
O processo de avaliação de risco é a etapa preliminar da construção de um 

Programa de Compliance Efetivo (CGU, 2018). Durante o processo, deverá ser 

analisado o risco de não conformidade existente em todas as suas atividades, 

produtos, serviços e em suas operações. A avaliação de risco deve levar em 

consideração o nível de risco que a organização está apta e disposta a tomar 

(ISO, 2014). 

Esse processo deve ser monitorado continuamente e revisado 

periodicamente, de modo que alterações de rotinas operacionais e incidentes 

ocorridos no período, possam ser levados em consideração na revisão do 

Programa de Compliance como um todo. 

A organização deve promover a análise de seus riscos, considerando a 
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probabilidade de ocorrência e o impacto. Esta análise é feita por meio de um 

processo de coleta de informações e análise julgamental, utilizando métodos 

qualitativos e quantitativos (ISO, 2018). 

A análise dos riscos é fundamental para que a organização tenha 

condições de atingir seus objetivos, uma vez que eles podem afetá-los 

diretamente e impedi-la de alcançá-los (COSO, 2017). 

A revisão contínua do Programa de Compliance é um pressuposto para sua 

efetividade, uma vez que os riscos a que a organização está sujeita estão em 

constante transformação, seja por evolução do ambiente regulatório, seja por 

alterações no mercado e no ambiente de negócios (DOJ, 2020). 

O processo de avaliação de riscos deve ser realizado de forma sistêmica e 

iterativa, levando em consideração o conhecimento e os pontos de vistas das 

partes interessadas (ISO, 2018). 

A avaliação de risco prove às partes interessadas um conforto de que a 

organização é capaz de manter seus níveis de risco em patamares aceitáveis 

(COSO, 2017). 

A avaliação de risco é um processo dinâmico e iterativo, que considera 

fatores internos e externos, e como esses riscos podem afetar os processos da 

organização em seus diferentes níveis, podendo afetar o atingimento de seus 

objetivos. Como resultado da avaliação de risco, incluindo a sua velocidade e 

persistência, rotinas de comunicação e informação podem ser revistas, para 

melhor gerenciá-los (COSO, 2013). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 23. 

 
Quadro 23 – Avaliação de Risco 

Documentos Avaliação de Risco 

ISO 19600 

A organização deve identificar e avaliar seus riscos de conformidade. 
Essa avaliação pode ser baseada em uma avaliação de risco de 
conformidade formal ou conduzida por meio de abordagens 
alternativas. A avaliação do risco de conformidade constitui a base para 
a implementação do sistema de gestão de conformidade e a alocação 
planejada de recursos e processos apropriados para gerenciar os riscos 
de conformidade identificados. Convém que a organização identifique 
os riscos de conformidade relacionando suas obrigações de 
conformidade com suas atividades, produtos, serviços e aspectos 
relevantes de suas operações, a fim de identificar situações em que 
possa ocorrer não conformidade. 

Evaluation of Para determinar se o programa de conformidade de uma empresa está 
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Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

funcionando de forma eficaz no momento de uma decisão ou resolução 
de cobrança, os promotores devem considerar se o programa evoluiu 
ao longo do tempo para lidar com os riscos de conformidade existentes 
e em mudança. A empresa deve realizar uma análise de lacunas para 
determinar se áreas específicas de risco não são suficientemente 
tratadas em suas políticas, controles ou treinamento. 

ISO 31000 

O processo de avaliação de riscos é o processo global de identificação 
de riscos, análise de riscos e avaliação de riscos. Convém que o 
processo de avaliação de riscos seja conduzido de forma sistemática, 
iterativa e colaborativa, com base no conhecimento e nos pontos de 
vista das partes interessadas. Convém que a organização use a melhor 
informação disponível, complementada por investigação adicional, 
como necessário. O propósito da avaliação de riscos é apoiar decisões. 
A avaliação de riscos envolve a comparação dos resultados da análise 
de riscos com os critérios de risco estabelecidos para determinar onde 
é necessária ação adicional. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Além da identificação de riscos, a diretoria deve ser capaz de aferir a 
probabilidade de sua ocorrência e a exposição financeira consolidada a 
esses riscos, incluindo os aspectos intangíveis, implementando 
medidas para prevenção ou mitigação dos principais riscos a que a 
organização está sujeita. 

COSO ERM 2017 

Recomenda-se que a organização tenha meios de fornecer às partes 
interessadas da entidade uma expectativa razoável de que é capaz de 
gerenciar o risco em um valor aceitável. Ele faz isso avaliando as 
práticas de gerenciamento de risco corporativo em vigor. Essa 
avaliação é voluntária, a menos que seja exigido de outra forma por 
legislação ou regulamento. Durante uma avaliação, a organização 
considera se os componentes e princípios relacionados à gestão de 
riscos corporativos estão presentes e funcionando. Os componentes 
relacionados ao gerenciamento de risco corporativo estão operando 
juntos de maneira integrada; Os controles necessários para colocar em 
prática os princípios relevantes estão presentes e funcionando. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A avaliação de riscos envolve um processo dinâmico e iterativo de 
identificação e análise de riscos para o alcance dos objetivos da 
entidade, formando uma base para determinar como os riscos devem 
ser gerenciados. A administração considera possíveis mudanças no 
ambiente externo e dentro de seu próprio modelo de negócio que 
possam impedir sua capacidade de atingir seus objetivos. A avaliação 
de risco não apenas influencia o ambiente de controle e as atividades 
de controle, mas também pode destacar a necessidade de reconsiderar 
os requisitos da entidade para informação e comunicação, ou para suas 
atividades de monitoramento. A administração considera os riscos em 
todos os níveis da entidade e toma as medidas necessárias para 
respondê-los. A avaliação de uma entidade considera os fatores que 
influenciam a gravidade, velocidade e persistência do risco, como a 
ocorrência de perda de ativos e o impacto relacionado nas operações, 
relatórios e atividades de conformidade. 

Fonte: O Autor 

 
4.3.3 Apetite de Risco 

 
Corresponde à definição pela organização dos níveis de risco que está 

disposta a assumir. Ele é composto por informações que auxiliam na tomada de 

decisões, com relação às ações a serem tomadas pela organização ao longo do 

processo de gerenciamento de riscos. Sua construção está pautada pela 
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capacidade de risco que a organização possui, o perfil de risco, recursos 

disponíveis e maturidade da estrutura de gerenciamento de organização (COSO, 

2017). 

As atividades de controles internos são desenhadas de modo a permitir que 

a organização realize a manutenção dos riscos dentro dos limites definidos 

(COSO, 2013). 

A organização deverá determinar as espécies de riscos que está disposta 

a assumir, bem como os níveis de risco para cada categoria (ISO, 2018). 

Compete ao Conselho de Administração estabelecer as Políticas 

necessárias para que seja estabelecido o apetite de risco da organização (IBGC, 

2015). 

Conforme Quadro 24, esse conceito não é trabalhado nos Programas de 

Compliance, sendo foco apenas dos sistemas de Controles Internos e 

Gerenciamento de Riscos. A razão deste fato está ligada a percepção de que no 

âmbito do Sistema de Compliance, tudo o que é mandatório deve ser cumprido. 

Essa visão carece de profundidade, pois muitos requerimentos regulatórios 

por exemplo, são pautados na gestão adequada dos riscos, que sempre 

existirão, mas que devem ser devidamente gerenciados, como por exemplo o 

número de acidentes em uma rodovia, o risco de crédito das Instituições 

Financeiras e o Risco de Alagamento em uma Cidade. 

Uma determinada organização não deixará de estar em conformidade por 

não ter conseguido eliminar totalmente um risco, pois a maior parte deles nunca 

será reduzido a zero, por mais que sejam investidos recursos e empregados 

controles para este fim, como por exemplo o risco de terremotos e vendavais, ou 

de furtos e roubos a caixas eletrônicos e agências bancárias. 

Nesse sentido, este conceito se apresenta como um ponto de 

aperfeiçoamento dos Programas de Compliance, enquanto não se admitir a sua 

plena integração com os Sistemas de Gerenciamento de Riscos e Controles 

Internos. 

 
Quadro 24 – Apetite de Risco 

Documentos Apetite de Risco 

COSO ERM 2017 
O apetite pelo risco fornece orientação sobre as práticas que uma 
organização é encorajada a seguir ou não. Ele define a gama de 
práticas apropriadas e orienta as decisões baseadas em risco, não 
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apenas especificando limites. As aplicações de apetite de risco são: 
(i) usadas pela organização na tomada de decisões que aumentam o 
valor; (ii) Ajudar a alinhar a quantidade aceitável de risco com a 
capacidade da organização de gerenciar riscos e oportunidades; (iii) 
Relevância ao definir a estratégia e os objetivos de negócios, 
ajudando a administração a considerar se as metas de desempenho 
estão alinhadas com uma quantidade aceitável de risco; (iv) Auxílio na 
comunicação dos perfis de risco desejados pelo conselho; (v) 
Relevância e alinhamento com a capacidade de risco; (vi) Uso na 
avaliação de risco agregado em uma visão de portfólio. A 
administração também pode considerar o perfil de risco da entidade, 
capacidade de risco, capacidade de gerenciamento de risco 
corporativo e maturidade, ao determinar o apetite de risco. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A administração deve determinar quanto risco deve ser 
prudentemente aceitável, se esforçar para manter o risco dentro 
desses níveis e entender quanta tolerância ela tem para exceder seus 
níveis de risco alvo. Normalmente, as atividades de controle não são 
necessárias quando uma entidade opta por aceitar ou evitar um risco 
específico. 

ISO 31000 Convém que a organização especifique a quantidade e o tipo de risco 
que podem ou não assumir em relação aos objetivos. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Compete ao Conselho de Administração aprovar políticas específicas 
para o estabelecimento dos limites aceitáveis para a exposição da 
organização a riscos. 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.3.4 Tratamento do Risco 

 
Ao identificar um risco a organização deve tratá-lo, escolhendo dentre as 

opções de evita-lo, assumi-lo, compartilhá-lo ou retê-lo. São exemplos de 

compartilhamento de risco os contratos de seguro (ISO, 2018). 

Ao analisar o risco para tratamento a organização deve avaliar a severidade 

do risco e o contexto em que está inserido (COSO, 2017). 

Este conceito não é explorado nos documentos de referência dos 

Programas de Compliance, conforme Quadro 25, apresentando-se como uma 

oportunidade de aprimoramento dos mesmos. 

Isto porque nem todos os requerimentos de Compliance são passíveis de 

uma análise puramente binária (“sim” / “não”) sendo cabível a aplicação de 

conceitos de tratamento de risco para a remediação de não conformidades. São 

exemplos de tratamento de risco aceitar, evitar, remediar, compartilhar ou 

transferir. 

Uma determinada organização pode por exemplo escolher evitar o risco ao 
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não realizar uma determinada operação. Adicionalmente, tal como já abordado 

acima no componente “apetite de risco”, existem requerimentos que não exigem 

que um determinado risco seja completamente afastado, cabendo a organização 

apenas promover o seu adequado gerenciamento para que ele seja mantido em 

níveis aceitáveis. 

Este componente também não é trabalhado adequadamente no 

Framework de Controles Internos, que se limita a abordar os controles internos 

quando a organização já decidiu por tratar o risco, para reduzir o nível do risco 

inerente com a aplicação de controles internos para que o risco residual seja 

compatível com o apetite de risco, mas não desdobra as demais ações como o 

compartilhamento ou a transferência do risco. 

 
Quadro 25 – Tratamento do risco 

Documentos Tratamento do risco 

ISO 31000 

O propósito do tratamento de riscos é selecionar e implementar 
opções para abordar riscos. O tratamento de riscos envolve um 
processo iterativo de formular e selecionar opções para tratamento de 
risco; planejar e implementar o tratamento de risco; avaliar a eficácia 
deste tratamento; decidir se o risco remanescente é aceitável; se não 
for aceitável, realizar tratamento adicional. As opções para tratar o 
risco podem envolver um ou mais dos seguintes: evitar o risco ao 
decidir não iniciar ou continuar com a atividade que dá origem ao risco; 
assumir ou aumentar o risco de maneira a perseguir uma 
oportunidade; remover a fonte de risco; mudar a probabilidade; mudar 
as consequências; compartilhar o risco (ex. contratos ou seguros); 
reter o risco por decisão fundamentada. 

COSO ERM 2017 

Para todos os riscos identificados, a administração seleciona e 
implementa uma resposta ao risco. A administração considera a 
gravidade e a priorização do risco, bem como o contexto de negócios 
e os objetivos de negócios associados. As respostas aos riscos 
podem ser: aceitar, evitar, perseguir, reduzir e compartilhar. 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

Não citado 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Não citado 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.3.5 Priorização de Risco 

 
Uma vez avaliados os riscos, a organização deve classifica-los, para assim 
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priorizá-los, de acordo com os recursos disponíveis (ISO, 2018). 

O trabalho de auditoria interna, tomará com base os riscos da organização, 

para a definição do seu planejamento, dentro de uma abordagem baseada em 

risco (IBGC, 2015). 

A avaliação dos riscos permite que a organização aloque seus recursos 

naqueles que trarão maior impacto, dentro de critérios de velocidade, 

adaptabilidade, persistência, recuperação e complexidade (COSO, 2017). 

Este componente não é citado nos documentos de referência relativos à 

implementação de Programas de Compliance, conforme Quadro 26, 

apresentando-se como oportunidade, pois propicia uma melhor alocação de 

recursos, que são sempre escassos. 

 
Quadro 26 – Priorização de risco 

Documentos Priorização de risco 

ISO 31000 
Convém que a organização estabeleça critérios para avaliar a 
significância do risco e para apoiar os processos de tomada de 
decisão. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

O trabalho da auditoria interna deve estar alinhado com a estratégia 
da organização e baseado na matriz de risco. 

COSO ERM 2017 

Alguns riscos têm impacto mínimo em uma entidade e outros têm um 
impacto maior. As práticas de gerenciamento de riscos corporativos 
ajudam a organização a identificar, priorizar e focar nos riscos que 
podem impedir que valor seja criado, preservado e realizado, ou que 
podem corroer o valor existente. Os riscos devem ser priorizados de 
acordo com sua gravidade e o apetite de risco da entidade. A 
organização prioriza os riscos a fim de informar a tomada de decisão 
sobre as respostas aos riscos e otimizar a alocação de recursos. 
Velocidade, adaptabilidade, persistência, recuperação e 
complexidade também são fatores a serem considerados na 
priorização de um risco, especialmente quando você tem que escolher 
entre risco com o mesmo nível de gravidade avaliado (por exemplo, 
médio). 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A organização deve avaliar a importância dos riscos para o 
cumprimento dos objetivos e sub-objetivos, usando critérios como 
probabilidade, velocidade e persistência. 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

Não citado 

Fonte: O Autor 
 

4.3.6 Perfil de Risco 

 
O programa de Compliance deve ser construído proporcionalmente de 

acordo com o perfil de risco da organização, definido por diversos fatores, como 
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porte, segmento, localização geográfica, ambiente regulatório e outros (DOJ, 

2020). 

O contexto interno e externo em que a organização está inserida, bem 

como a sua estrutura organizacional, afetam diretamente a sua estrutura de 

gerenciamento de risco (ISO, 2018). 

O perfil de risco de uma organização é definido pela relação entre risco e 

desempenho, podendo ser estabelecido a nível de entidade ou unidade de 

negócio/funcional, levando também em considerações outros fatores como por 

exemplo a localização geográfica e o modelo de negócio. A compreensão destes 

perfis auxilia a organização a adotar estratégias diferentes (COSO, 2017). 

Cada organização deve estabelecer seus controles internos de acordo com 

o seu perfil de risco. Por essa razão uma organização não deve adotar a mesma 

sistemática de controles internos utilizado por outra (COSO, 2013). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 27. 

 
Quadro 27 – Perfil de Risco 

Documentos Perfil de Risco 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

O programa de conformidade deve ser construído e avaliado 
considerando vários fatores, incluindo, mas não se limitando a, o 
tamanho da empresa, indústria, pegada geográfica, cenário 
regulatório e outros fatores, internos e externos às operações da 
empresa, que podem impactar seu programa de conformidade. 
Embora a necessidade e o grau de devida diligência possam variar de 
acordo com o tamanho e a natureza da empresa, da transação e do 
terceiro. Uma grande organização geralmente deve dedicar mais 
operações formais e maiores recursos do que uma pequena 
organização. A empresa deve determinar se as políticas / 
procedimentos / práticas fazem sentido para determinados segmentos 
de negócios / subsidiárias. 

ISO 31000 

A integração da gestão de riscos apoia-se em uma compreensão das 
estruturas e do contexto organizacional. Estruturas diferem, 
dependendo do propósito, metas e complexidade da organização. Os 
contextos externo e interno são o ambiente no qual a organização 
procura definir e alcançar seus objetivos. 
Convém que o contexto do processo de gestão de riscos seja 
estabelecido a partir da compreensão dos ambientes externo e interno 
no qual a organização opera, e convém que reflita o ambiente 
específico da atividade ao qual o processo de gestão de riscos é 
aplicado. 

COSO ERM 2017 

A avaliação do risco para a estratégia e os objetivos do negócio requer 
que uma organização entenda a relação entre risco e desempenho - 
referido nesta Estrutura como o "perfil de risco". O perfil de risco de 
uma entidade fornece uma visão composta do risco em um 
determinado nível da entidade (por exemplo, nível geral da entidade, 
nível de unidade de negócios, nível funcional) ou aspectos do modelo 
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de negócios (por exemplo, produto, serviço, geografia). Essa 
visualização composta permite que o gerenciamento considere o tipo, 
a gravidade e as interdependências dos riscos e como eles podem 
afetar o desempenho. A organização deve compreender inicialmente 
o perfil de risco potencial ao avaliar estratégias alternativas. Depois 
que uma estratégia é escolhida, o foco muda para a compreensão do 
perfil de risco atual para essa estratégia escolhida e os objetivos de 
negócios relacionados. Não existe uma forma ou tendência de perfil 
de risco universal. O perfil de risco de cada entidade será diferente 
dependendo de sua estratégia única e objetivos de negócios. As 
organizações podem usar seus perfis de risco para entender melhor a 
relação intrínseca entre risco, desempenho de destino e desempenho 
real. Os perfis de risco ajudam o gerenciamento a determinar a 
quantidade de risco aceitável e gerenciável na busca da estratégia e 
dos objetivos de negócios. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Duas entidades não terão, ou deveriam ter, o mesmo sistema de 
controle interno. Entidades, objetivos e sistemas de controle interno 
diferem por setor e ambiente regulatório, bem como por 
considerações internas, como tamanho, natureza do modelo 
operacional de gestão, tolerância ao risco, confiança na metodologia 
e competência e número de funcionários. Assim, embora todas as 
entidades exijam que cada um dos componentes mantenha um 
controle interno eficaz sobre suas atividades, o sistema de controle 
interno de uma entidade será diferente do sistema de outra. 

ISO 19600 Não citado 
Código de Melhores 

Práticas IBGC 
Não citado 

Fonte: O Autor 

 

4.4 Estruturação 
 

Após a definição dos objetivos e a análise de seus riscos, a organização 

deve dedicar-se a estruturação dos Programas, definindo os processos e as 

responsabilidades pelo Programa. 

Nessa etapa os objetivos traçados e os riscos associados são utilizados 

como parâmetros, para o desenho e o planejamento do Programa, a alocação 

dos recursos necessários e o estabelecimento das políticas e normas 

necessárias. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

(i) Desenho: é o formato que o Programa será estabelecido para o 

atingimento dos objetivos almejados e o tratamento dos riscos 

associados; 

(ii) Integração: Corresponde a relação entre o Programa de Compliance, 

Gerenciamento de Riscos, os Controles Internos e a Governança 

Corporativa; 
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(iii) Planejamento: Etapa em que serão priorizadas as ações e alocados 

os recursos necessários; 

(iv) Políticas e procedimentos: Correspondem a versão escrita das ações 

e processos estabelecidos para o atingimento dos objetivos traçados; 

(v) Recursos adequados: Todas as ações e processos planejados 

demandarão recursos adequados para a sua execução; 

(vi) Controle interno: Corresponde as ações e processos implementados 

para mitigar os riscos inerentes da organização; 

(vii) Governança: Processo de definição e acompanhamento das ações 

na organização. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

 
Quadro 28 – Componentes da categoria “estruturação” 

N.º Componente 
1 Desenho 
2 Integração 
3 Planejamento 
4 Políticas e procedimentos 
5 Recursos adequados 
6 Controle interno 
7 Governança 

Fonte: O Autor 
 

4.4.1 Desenho 

 
Para que a Organização possa adequadamente endereçar os riscos a que 

está exposta e as obrigações legais e regulatórias que deve cumprir, o programa 

de Compliance deve ser desenhado de maneira adequada, de forma a atingir 

este objetivo. 

O escopo do programa de Compliance deve levar em consideração a 

legislação dos países em que opera, os riscos dos seus negócios e operações, 

aspectos culturais, os recursos disponíveis, bem como as expectativas das 

partes interessadas (ISO, 2014). 

Há que se considerar também a possibilidade da prática de ilícitos. Para 

preveni-la, o desenho adequado do programa de Compliance permite a adoção 

de mecanismos de controles que possam evitar ou ao menos reduzir o risco 

destas práticas (DOJ, 2020). 
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O termo “desenho” é citado na ISO 31000, como “escopo”. Na mesma linha, 

a definição do escopo das atividades de gestão de risco e em que níveis serão 

aplicadas, deve ser feita como forma de garantir o seu alinhamento ao 

atingimento dos objetivos da organização, sendo portando necessário leva-los 

em consideração na formulação ou “desenho” da estruturação de Gestão de 

Riscos (ISO, 2018). 

Em relação aos Controles Internos, de acordo com os riscos a que a 

organização está exposta, e os objetivos que deseja alcançar, deverão 

implementados controles específicos que atinjam seus propósitos (COSO, 

2013). 

O desenho dos Programas é determinante para a sua efetividade. Isto 

porque, como etapa no planejamento, é no desenho que se determinará a forma 

como será executado o controle. Assim, o desenho dos Programas da 

organização serão proporcionais aos riscos a que a organização está exposta. 

Em um estudo extensivo sobre o desenho de programas de Compliance 

STOBER, KOTZIAN e WEIßENBERGER (2018) por meio de pesquisa 

conduzida com 1005 gerentes de uma empresa multinacional europeia, 

demonstraram que treinamentos de compliance realizados com enfoques 

específicos são significativamente mais eficientes que aqueles realizados de 

forma generalista. 

Isto é importante tanto para controle de ações, compostos por políticas e 

procedimentos, como para controles de pessoal e culturais (STOBER, KOTZIAN 

e WEIßENBERGER, 2018). 

De acordo com os Guidelines do DOJ (DOJ, 2020) o desenho do Programa 

está diretamente ligado com a sua efetividade, pois é por meio dele que se pode 

estabelecer a integração dos componentes do Programa, de modo a permitir a 

efetividade do programa como um todo. Nessa esteira, pode se citar por exemplo 

a necessidade da existência de procedimentos e políticas que estabeleçam de 

forma clara os papéis e responsabilidades, a serem objeto de treinamento aos 

colaboradores envolvidos, cuja observância esteja sujeita a medidas de incentivo 

ou disciplinares. 
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Não existe um roteiro padronizado para a implementação de um programa 

de compliance. Tampouco um determinado programa de Compliance de uma 

determinada organização poderá ser replicado em outra sem qualquer ajuste. 

Pode se afirmar que não existe uma fórmula para sua construção, nem 

mesmo para mensurar sua efetividade (DOJ, 2020). 

Da mesma forma, para a gestão de risco, não se deve aplicar medidas 

universais, mas sim entender qual o perfil de risco da organização e as 

estratégias adequadas para o atingimento dos seus objetivos (COSO, 2017). 

Embora este componente não seja citado em todos os documentos, 

conforme o Quadro 18, verifica-se a sua presença em pelo menos um documento 

de cada Programa, o que demonstra a sua relação. 

Assim, verifica-se que o componente “desenho” é presente e relacionado 

aos Programas, conforme o Quadro 29. 

 
Quadro 29 – Desenho 

Documentos Desenho 

ISO 19600 

O escopo do Programa de Conformidade deve ser determinado com 
base nas fronteiras geográficas e organizacionais, considerando 
questões internas e externas, riscos que podem afetar a capacidade 
de alcançar o resultado pretendido, a estratégia organizacional e 
objetivos, bem como uma ampla gama de aspectos como, regulatório, 
contextos culturais, situação econômica, políticas internas, 
procedimentos, processos, recursos e os requisitos das partes 
interessadas. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

O desenho adequado do Programa de Conformidade é fundamental 
para sua eficácia, considerando o tipo de má conduta mais provável 
de ocorrer em uma determinada linha de negócios da corporação e 
um ambiente regulatório complexo. Deve ser adaptado à avaliação de 
risco feita pela Empresa. Como o programa de Compliance 
corporativo deve ser avaliado no contexto específico de uma 
investigação criminal, a Divisão Criminal não utiliza nenhuma fórmula 
rígida para avaliar sua eficácia. O conteúdo deste documento não é 
uma lista de verificação ou uma fórmula. 

ISO 31000 

Convém que a organização defina o escopo de suas atividades de 
gestão de riscos. Ele pode ser aplicado em diferentes níveis (por 
exemplo: estratégico, operacional, programa, projeto ou outras 
atividades). É importante ser claro sobre o escopo em consideração, 
os objetivos pertinentes a serem considerados e o seu alinhamento 
aos objetivos organizacionais. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Ao selecionar e desenvolver atividades de controle, é importante 
entender o que um determinado controle é projetado para realizar (ou 
seja, a resposta específica ao risco que o controle aborda) e se foi 
desenvolvido e implementado conforme projetado para mitigar o risco. 
A compreensão do desenho e do estado atual de um sistema de 
controle interno fornece informações de linha de base úteis para o 
estabelecimento de avaliações contínuas e separadas. 
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Código de Melhores 
Práticas IBGC Não citado 

COSO ERM 2017 

Não existe uma abordagem de tamanho único disponível para todas 
as entidades. Não existe uma forma ou tendência de perfil de risco 
universal. O perfil de risco de cada entidade será diferente 
dependendo de sua estratégia única e objetivos de negócios. As 
organizações podem usar seus perfis de risco para entender melhor a 
relação intrínseca entre o risco, o desempenho pretendido e o 
desempenho real. 

Fonte: O Autor 

 
4.4.2 Integração 

 
O programa de Compliance, o Gerenciamento de Riscos, os Controles 

Internos e a Governança Corporativa são interdependentes e sua efetividade 
depende do funcionamento integrado entre eles (COSO, 2017). 

O Framework de controles internos do COSO determina que a efetividade 
do sistema de controles internos como um todo depende do funcionamento 
integrado dos seus 5 componentes, quais sejam: (i) ambiente de controle; (ii) 
avaliação de risco; (iii) atividades de controle; (iv) informação e comunicação; (v) 
atividades de monitoramento (COSO, 2013). 

Da mesma forma a gestão de risco deve fazer parte da Gestão e 
Governança da organização, sendo incorporado em seus projetos e processos 
(ISO, 2018). 

Embora este componente não seja citado na ISO 19600 e no documento 
do DOJ, conforme o Quadro 30, não se pode deixar de considerar a presença 
deste elemento também nos Programas de Compliance, sendo portanto também 
relacionado aos demais Programas. 
 

Quadro 30 – Integração 

Documentos Integração 

COSO ERM 2017 

Uma organização que integra práticas de gerenciamento de risco 
corporativo na definição de estratégia fornece ao gerenciamento as 
informações de risco de que precisa para considerar estratégias 
alternativas e, finalmente, adotar uma estratégia escolhida. A Gestão 
de Risco Integrada integra-se a todos os outros aspectos do negócio, 
incluindo governança, gerenciamento de desempenho e práticas de 
controle interno. Maior integração apoia a identificação, avaliação, 
resposta e revisão de riscos nos níveis apropriados para a tomada de 
decisão. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A estrutura de controle interno determina que todos os seus 5 
componentes precisam operar de forma integrada, para reduzir a um 
nível aceitável, o risco de não atingir um objetivo. As atividades de 
controle apoiam todos os componentes do controle interno, mas estão 
particularmente alinhadas com o componente Avaliação de Risco. 
Junto com a avaliação de riscos, a administração identifica e põe em 
prática as ações necessárias para realizar respostas específicas aos 
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riscos. 

ISO 31000 

Convém que a gestão de riscos seja uma parte, e não separada, do 
propósito organizacional, governança, liderança e comprometimento, 
estratégia, objetivos e operações, exigindo para tanto uma 
compreensão das estruturas e do contexto organizacional. O processo 
de gestão de riscos deve estar relacionado aos projetos, processos e 
atividades da organização. 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

Não citado 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.4.3 Planejamento 

 
A implementação de um Programa de Compliance, Gestão de Riscos e 

Controles Internos, é composta de inúmeras atividades, com um elevado grau 
de complexidade e esforço, dependendo das características da organização. 

O adequado planejamento permite dimensionar os recursos disponíveis e 
atividades críticas a serem priorizadas, as responsabilidades e os 
relacionamentos com outros projetos (ISO, 2018). 

O Conselho de Administração deve ter um papel ativo no planejamento das 
atividades de Auditoria, contando para isso com o apoio do Comitê de Auditoria, 
cabendo à Diretoria o dever de fazer o planejamento necessário para a 
adequada utilização dos recursos disponibilizados pelo Conselho de 
Administração (IBGC, 2015). 

A organização precisa estabelecer uma estratégia para definir como irá 
cumprir sua missão e visão, aplicando seus valores essenciais. A partir dela é 
que será determinada a forma adequada de alocação de recursos. Para este fim 
a organização precisa de informações suficientes a respeito dos riscos a que 
está expostas (COSO, 2017). 

O planejamento demonstra-se assim um componente relacionado entre os 
Programas, conforme o Quadro 31. 
 

Quadro 31 – Planejamento 

Documentos Planejamento 

ISO 31000 

Ao planejar a abordagem, deve-se considerar: objetivos e decisões que 
precisam ser tomadas; resultados esperados das etapas a serem 
realizadas no processo; tempo, localização, inclusões e exclusões 
específicas; ferramentas e técnicas apropriadas para o processo de 
avaliação de riscos; recursos requeridos, responsabilidades e registros 
a serem mantidos; relacionamentos com outros projetos, processos e 
atividades. Os planos de tratamento devem ser integrados aos planos 
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e processo de gestão da organização, com consulta às partes 
interessadas apropriadas. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Cabe ao Conselho de administração dar o direcionamento estratégico, 
monitorar e apoiar a diretoria na implementação das ações estratégicas. 
Com o apoio do comitê de auditoria, deve participar ativamente no 
planejamento dos trabalhos de auditoria interna, aprovar o 
planejamento anual, analisar os resultados e monitorar a 
implementação das recomendações apresentadas pela auditoria 
interna. Já a diretoria deve planejar, organizar e controlar os recursos 
disponibilizados pelo Conselho para gerar valor de forma responsável 
para a organização e partes interessadas. 

COSO ERM 2017 

Estratégia refere-se ao plano de uma organização para cumprir sua 
missão e visão e aplicar seus valores essenciais. Uma estratégia bem 
definida impulsiona a alocação eficiente de recursos e a tomada de 
decisões eficaz. Ele também fornece um roteiro para o estabelecimento 
de objetivos de negócios em toda a entidade. A administração planeja, 
organiza e executa a estratégia e os objetivos de negócios da entidade 
de acordo com a missão, visão e valores essenciais da entidade. 
Consequentemente, a administração precisa de informações sobre 
como o risco associado à estratégia ocorre em toda a entidade. 

ISO 19600 

Ao planejar o sistema de gestão de conformidade, a organização deve 
considerar as suas deficiências, os princípios de boa governança, as 
obrigações, os resultados da Avaliação de Risco de Conformidade. É 
preciso definir o que será feito, os recursos necessários, quando será 
concluído e como os resultados serão avaliados. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Não citado 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Não citado 

Fonte: O Autor 

  
4.4.4 Políticas e procedimentos 

 
Políticas e procedimentos traduzem a forma pela qual a organização 

adotará ações para o atingimento de seus objetivos, o gerenciamento dos seus 

riscos e o cumprimento de suas obrigações legais e regulatórias. 

A própria forma como a empresa constrói e atualiza suas políticas e 

procedimentos, afetam a efetividade do Programa de Compliance. Para que 

sejam plenamente efetivas é necessário que as áreas e as pessoas chaves 

relacionadas tenham sido envolvidas no processo de sua construção (DOJ, 

2020). 

Ao mesmo tempo, não adianta a empresa simplesmente redigir e publicar 

uma determinada norma. Por mais que ela tenha sido divulgada, isso não 

significa que ela tenha sido implementada de fato. O processo de implementação 

das normas exige esforço das áreas envolvidas e adequação das rotinas 
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operacionais afetadas. Adicionalmente, os controles internos da organização 

devem ser revistos para abarcar os novos requerimentos, o que pode ensejar a 

adoção de controles adicionais (CGU, 2020). 

Para que a conformidade legal e regulatória seja alcançada, é necessário 

contemplar nas políticas e procedimentos todos os requerimentos contidos nas 

normas aplicáveis às operações da empresa (BANCO CENTRAL, 2017). 

São estes documentos que, quando escritos de forma clara, prática e fácil 

de seguir, permitirão que todos os colaboradores possam entender e cumprir 

com as obrigações a que está sujeita (ISO, 2014). 

As políticas e os procedimentos devem incorporar uma cultura de 

conformidade e assim refleti-la no dia a dia da organização (DOJ, 2020). 

Da mesma forma, para a adequada gestão de riscos, a organização 

depende de informações, registros, avaliações e outros procedimentos que são 

assegurados por meio de políticas e procedimentos (ISO, 2018). 

A aprovação das políticas e diretrizes é feita pelo Conselho de 

Administração, com a aplicação pela Diretoria dos princípios e valores nos 

procedimentos da organização (IBGC, 2015). 

Em termos de controles internos, estes nada mais são do que as ações 

dispostas nos procedimentos, para o fiel cumprimento do que foi estabelecido na 

política da organização, que tem por objetivo atingir seus objetivos e assim 

atender as expectativas dos reguladores, investidores e demais partes 

interessadas (COSO, 2013). 

Através das Políticas aprovadas pelo Conselho da Administração, a 

organização dissemina seus valores e princípios, bem como estabelece 

mecanismos para prevenir a prática de atos ilícitos (IBGC, 2015). 

Portanto, trata-se de um componente relacionado de todos os Programas, 

conforme o Quadro 32. 
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Quadro 32 – Políticas e procedimentos 

Documentos Políticas e procedimentos 

ISO 19600 

A alta administração tem a responsabilidade principal de garantir que 
as políticas, procedimentos e processos organizacionais apoiem e 
estimulem a conformidade. As políticas operacionais, procedimentos, 
processos e instruções de trabalho precisam ser escritas de forma 
clara, prática e fácil de seguir, traduzindo obrigações de Compliance 
em prática, integrando-as em procedimentos, incluindo sistemas de 
informática, formulários, sistemas de relatórios, contratos e outras 
documentações legais. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A Empresa deve estabelecer políticas e procedimentos que 
incorporem a cultura de Compliance nas operações do dia a dia, 
refletindo e lidando com o espectro de riscos que enfrenta, incluindo 
mudanças no cenário legal e regulatório. Deve ser implementado de 
forma a garantir que os funcionários entendam e sejam reforçados por 
meio dos sistemas de controle interno. 

ISO 31000 
O processo de gestão de riscos envolve a aplicação sistemática de 
políticas, procedimentos e práticas para as atividades de comunicação 
e consulta, estabelecimento de contexto e avaliação, tratamento, 
monitoramento, análise crítica, registro e relato de riscos. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Cabe ao Conselho de administração aprovar políticas e diretrizes que 
afetam a organização como um todo. Por meio de processos e 
políticas formalizadas, a diretoria viabiliza e dissemina os propósitos, 
princípios e valores da organização. Cabe ao Conselho de 
administração, desenvolver política de prevenção e detecção de atos 
de natureza ilícita. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Os controles consistem em políticas e procedimentos. Essas políticas 
refletem as declarações da administração ou do conselho sobre o que 
deve ser feito para efetuar o controle interno e apoiar a realização dos 
objetivos, refletindo as expectativas e requisitos dos investidores, 
reguladores e demais partes interessadas. Os procedimentos 
consistem em ações que implementam uma política. As políticas 
refletem a declaração da administração sobre o que deve ser feito 
para efetuar o controle. Essas declarações podem ser documentadas, 
explicitamente declaradas em comunicações ou implícitas nas ações 
e decisões da administração. 

COSO ERM 2017 Não citado 
Fonte: O Autor 

 
4.4.5 Recursos adequados 

 
Para a organização gerir adequadamente seus riscos, adotar e manter 

controles internos efetivos, para estar em conformidade com suas obrigações, 

deve promover a alocação adequada de recursos suficientes para esse fim. 

Esses recursos devem ser tanto financeiros como humanos, para o 

adequado desenvolvimento e gerenciamento do programa de conformidade 

(ISO, 2014). 

O valor investido pela organização é determinante para mensurar a 

efetividade do seu programa de Compliance, incluindo o número de 

colaboradores alocados não apenas para a área de Compliance, mas também 
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nas áreas de negócio, nas atividades de controle (DOJ, 2020). 

´É fundamental ter pessoas com experiência habilidade e competências 

necessárias (ISO, 2018). 

Além disso é necessário adotar tecnologias e processo inovadores que 

mantenham a organização competitiva, atualizada às práticas de mercado e de 

Governança (IBGC, 2015). 

É necessário um processo de informação robusto para a correta alocação 

de recursos, que deve ser feita por meio de indivíduos capazes e com 

experiência necessária para o exercício de julgamento e supervisão, apoiados 

por especialistas em assuntos específicos (COSO, 2017). 

É fundamental a atração, desenvolvimento e retenção de talentos, de 

acordo com os objetivos da empresa e fatores de custo. A alocação destes 

recursos deve ser feita de acordo com o grau de risco de cada área, por pessoas 

com as qualificações e autoridade necessária para o desempenho de suas 

atribuições (COSO, 2013). 

Esse componente é comum em todos os Programas, afetando a todos, 

conforme o Quadro 33. 

 
Quadro 33 – Recursos adequados 

Documentos Recursos adequados 

ISO 19600 

Uma adequada autoridade e alocação de recursos tanto financeiros 
como humanos são um princípios de Governança para o 
Gerenciamento de conformidade. Isso é necessário para se 
estabelecer, desenvolver, implementar e aprimorar o gerenciamento 
de conformidade. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

O valor investido pela Empresa deve ser considerado para determinar 
a efetividade do Programa de Compliance, incluindo a disponibilidade 
de colaboradores em número suficiente para cumprir os requisites de 
auditoria, documentação e análise. Estes empregados devem possuir 
a qualificação e a experiência necessária para desempenharem suas 
funções adequadamente, recebendo treinamento contínuo. 

ISO 31000 

A disponibilização dos recursos necessários para o Programa de 
Compliance demonstra o comprometimento da Alta Administração. 
Dentre estes recursos estão pessoas com experiência, habilidades e 
competências necessárias; processos, métodos e ferramentas de 
organização; sistemas de gestão de informação e de conhecimento; 
treinamento e desenvolvimento. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Assegurar a busca e a implementação de tecnologias e processos 
inovadores que mantenham a organização competitiva, atualizada às 
práticas de mercado e de governança. 

COSO ERM 2017 

A geração de valor ocorre quando os benefícios decorrentes dos 
recursos empregados excedem os custos destes recursos. A alocação 
adequada de recursos é resultado de um robusto processo de 
informações e baseado no apetite de risco, continuamente revisto de 
acordo com a necessidade de ações remediadoras. A Organização 
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necessita contratar indivíduos capazes com experiência relevante 
para exercer julgamento e supervisão, suportados por especialistas 
no assunto, assim como profissionais técnicos e recursos 
tecnológicos. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A organização demonstra comprometimento em atrair, desenvolver e 
reter indivíduos competentes em linha com os seus objetivos e custo, 
equilibrando a alocação de recursos nas áreas de maior risco, 
complexidade e de acordo com outros fatores relevantes para o 
atingimento dos objetivos da organização. Uma atividade de controle 
bem desenhada não pode ser conduzida sem professional qualificado 
com autoridade suficiente para executar as atividades de controle. 

Fonte: O Autor 

 
4.4.6 Controle interno 

 
Os controles internos são processos, cuja responsabilidade final recai ao 

Conselho de Administração, mas que são performados em todos os níveis da 
organização, com o fim de assegurar o cumprimento dos seus objetivos 
operacionais, de reporte às partes interessadas e de conformidade com as leis 
e regulamentos (COSO, 2013). 

Os controles internos apoiam a organização na identificação e 
gerenciamento dos riscos que possam afetar o atingimento dos seus objetivos. 
É o meio pelo qual a organização consegue conciliar suas atividades, mantendo 
o gerenciamento dos riscos associados e o cumprimento das regras aplicáveis 
(COSO, 2017). 

Os controles internos fazem parte do planejamento da organização de 
como cumprir suas obrigações, devendo ser incorporado aos processos 
organizacionais ordinários, através de mecanismos como aprovações, 
segregação de função, responsabilidades, automatização de processos e outros 
(ISO, 2014). 

O ambiente de controle interno exige investimento adequado, bem como 
um processo de monitoramento e teste, que assegure a sua efetividade (DOJ, 
2020). 

Conforme quadro 34, os controles internos são componentes presentes nos 
Programas de Compliance e Gestão de Risco, sendo a eles relacionado. 
 

Quadro 34 – Controle interno 

Documentos Controle interno 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

O controle interno é um processo, efetuado pelo conselho de 
administração, administração e demais colaboradores da entidade, 
projetado para fornecer garantia razoável quanto ao cumprimento dos 
objetivos relacionados às operações, obrigações de reporte e 
conformidade. O ambiente de controle é o conjunto de padrões, 
processos e estruturas que fornecem a base para a realização do 
controle interno em toda a organização. Atividades de controle são as 
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ações estabelecidas por políticas e procedimentos para ajudar a 
garantir que as diretrizes de gestão para mitigar os riscos para o 
cumprimento dos objetivos sejam cumpridas. 

COSO ERM 2017 

Os controles internos ajudam as organizações a identificar e analisar 
os riscos para alcançar os objetivos e gerenciar os riscos. Ele permite 
que a administração permaneça focada nas operações da entidade e 
na busca de suas metas de desempenho, ao mesmo tempo que 
cumpre as leis e regulamentos relevantes. 

ISO 19600 

A organização deve planejar, implementar e controlar os processos 
necessários para cumprir as obrigações de conformidade e 
implementar as ações determinadas. Os controles devem ser 
incorporados aos processos organizacionais normais. Exemplos de 
controles: aprovações, segregações de funções e responsabilidades 
incompatíveis, processos automatizados e outros. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A Empresa deve fazer investimentos significativos para melhorar seus 
sistemas de controle interno e testá-los para demonstrar que são 
capazes de prevenir a má conduta. 

ISO 31000 Não citado 
Código de Melhores 

Práticas IBGC 
Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.4.7 Governança 

 
A Governança é um sistema que permite o adequado direcionamento e o 

monitoramento de uma organização. Guiada pelo Conselho de Administração e 
executada pela Diretoria, ela consiste em meio de incentivos e controles sobre o 
relacionamento existente entre sócios, o conselho de administração, a diretoria, 
os órgão de fiscalização e controle, e as demais partes interessadas (IBGC, 
2015). 

É por meio da Governança que se determina o rumo da organização e a 
forma com que ela se relaciona interna e externamente, determinando as regras, 
as práticas, os papéis e responsabilidades, e os processos necessários para 
alcançar seus objetivos. As estruturas de gestão executam o que é determinado 
pela Governança, de acordo com as estratégias e objetivos traçados (ISO, 2018). 

A Governança determina o tom da organização, para que promova a 
adequada gestão de riscos, estabelecendo as responsabilidades e os meios de 
supervisão necessários (COSO, 2017). 

É por meio da Governança que se estabelece os meios de coleta e trocas 
de informações entre os diferentes níveis da organização, essenciais para a 
adequada supervisão quanto ao atingimento dos seus objetivos e o cumprimento 
de suas obrigações (COSO, 2013). 

A Governança é citada nos documentos analisados como componente dos 
programas de Gestão de Risco e Controles Internos, mas não nos Programas 
de Compliance, conforme Quadro 35. 
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Quadro 35 – Governança 

Documentos Governança 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

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. Cabe 
ao conselho de administração revisar periodicamente as práticas de 
governança da organização, sendo o órgão central do sistema de 
governança, zelando par que os relacionamentos com sócios, diretor-
presidente, demais executivos, comitês, conselho fiscal e auditoria 
sejam eficazes e transparentes, evitando assimetria de informações, 
observadas regras de sigilo e equidade. 

ISO 31000 

A governança orienta o rumo da organização, suas relações externas 
e internas, e as regras, processos e práticas necessárias para 
alcançar o seu propósito. As estruturas de gestão traduzem a direção 
da governança para a estratégia e os objetivos associados requeridos 
para alcançar níveis desejados de desempenho sustentável e 
viabilidade de longo prazo. Determinar a responsabilização pela 
gestão de riscos e os papéis de supervisão no âmbito de uma 
organização é parte integrante da governança da organização. 

COSO ERM 2017 

A governança se refere à distribuição de papéis, autoridades e 
responsabilidades entre as partes interessadas, o conselho e a 
gestão. A governança define o tom da entidade, reforçando a 
importância da gestão de riscos corporativos e estabelecendo 
responsabilidades de supervisão para ela. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A administração estabelece, com a supervisão do Conselho de 
Administração, estruturas, linhas de subordinação, autoridades e 
responsabilidades apropriadas na busca dos objetivos. A 
administração projeta e avalia as linhas de reporte para a estrutura de 
cada entidade para permitir a execução de autoridades e 
responsabilidades e fluxo de informações para gerenciar as atividades 
da entidade. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Não citado 

ISO 19600 Não citado 
Fonte: O Autor 

 
4.5 Disseminação 
 

A disseminação permite que os colaboradores tomem conhecimento de 

suas responsabilidades e se engajem com o Programa. A disseminação é 

pressuposto de efetividade dos Programas, pois os controles internos são 

efetivados por pessoas (COSO, 2013). 

De nada adianta o estabelecimento de objetivos, a criação de estrutura, 

políticas e normas, se as pessoas responsáveis pela sua execução as 

desconhecem ou não estão adequadamente engajadas para a sua observância. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 
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(i) Comunicação: A organização deve manter um processo de 

comunicação regular sobre os requerimentos e ações esperadas 

dentro do âmbito do Programa; 

(ii) Cultura: As ações adotadas, o processo de comunicação e 

treinamento, bem como as decisões tomadas pela empresa, 

colaboram para o estabelecimento de uma cultura aderente ao 

Programa; 

(iii) Treinamento: A empresa deve capacitar adequadamente seus 

colaboradores para que possam executar as funções esperadas 

dentro do programa. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

 
Quadro 36 – Componentes da categoria “disseminação” 

N.º Componente 
1 Comunicação 
2 Cultura 
3 Treinamento 

Fonte: O Autor 
 

4.5.1 Comunicação 

 
A comunicação tem papel fundamental no desenvolvimento de uma cultura 

de conformidade. Não apenas na disseminação das expectativas da 

organização, mas também nas trocas de informação necessárias para a 

manutenção do programa de Compliance. É como o sangue correndo nas veias 

do programa de Compliance, pois dela partem as informações necessárias para 

o gerenciamento dos riscos e endereçamento dos pontos de não conformidade. 

Faz-se necessário que a organização estabeleça normas de comunicação 

claras, definindo papéis e responsabilidades, incluindo os prazos necessários 

para esse fim (ISO, 2014). 

A comunicação também é o meio pela qual a organização veicula os papéis 

e responsabilidades pela execução da estratégia necessária para o atingimento 

de seus objetivos. É por meio dela que a Alta Administração emprega o seu “tom” 

e estabelece os padrões de conduta esperados, transmitindo os seus valores, 

bem como a importância do adequado gerenciamento de riscos, para que seja 

devidamente priorizado (COSO, 2017). 
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A comunicação é essencial para o adequado funcionamento do sistema de 

controles internos, pois permite que os colaboradores conheçam seus papéis e 

a importância da manutenção de suas atividades de controle, para o atingimento 

dos objetivos da organização. Os mecanismos de comunicação apoiam as 

avaliações contínuas dos controles, a disseminação dos padrões de conduta 

esperados, bem como as deficiências de controle e os pontos de não 

conformidade, garantindo assim uma ação de remediação tempestiva (COSO, 

2013). 

A comunicação para os colaboradores deve ser feita utilizando uma 

linguagem clara e acessível. Os padrões de conduta esperados devem ser 

comunicados, bem como as medidas disciplinares aplicadas em decorrência de 

condutas indevidas (DOJ, 2020). 

O comprometimento da organização para com uma adequada gestão de 

risco deve ser comunicado às partes interessadas (ISO, 2014), cabendo ao 

Conselho de Administração promover a comunicação a elas, disponibilizando 

informações relevantes, dentro dos limites da confidencialidade (IBGC, 2015). 

O componente “comunicação” é comum a todos os Programas, sendo a 

eles relacionado. 

 
Quadro 37 – Comunicação 

Documentos Comunicação 

ISO 19600 

Uma comunicação aberta e apropriada sobre conformidade apoia o 
desenvolvimento de uma cultura de conformidade. Convém que a 
organização determine a necessidade de comunicação interna e 
externa relevante para o sistema de gestão de conformidade, 
incluindo o que ele comunicará; quando comunicar; com quem se 
comunicar; e como ele se comunicará. Convém que a organização 
adote métodos de comunicação apropriados para garantir que a 
mensagem de conformidade seja ouvida e compreendida por todos os 
funcionários continuamente. Convém que a alta administração 
assegure que as responsabilidades e autoridades para funções 
relevantes sejam atribuídas e comunicadas dentro da organização. Os 
objetivos de conformidade e o comportamento esperado devem ser 
comunicados com frequência. 

COSO ERM 2017 

A organização deve comunicar as funções e responsabilidades para 
o cumprimento da estratégia e dos objetivos do negócio, incluindo 
responsabilidades pela gestão de risco. A maneira pela qual os 
valores são comunicados em toda a organização costuma ser 
chamada de "tom" da organização. A responsabilidade é evidente 
quando a administração e o conselho de administração comunicam 
claramente as expectativas, por exemplo, ao desenvolver e aplicar 
padrões de conduta. É responsabilidade da administração cultivar a 
comunicação aberta e a transparência sobre o risco e as expectativas 
quanto à assunção de riscos. A comunicação aberta e a transparência 
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de risco permitem que a administração e o pessoal trabalhem juntos 
continuamente para compartilhar informações de risco em toda a 
entidade. Os canais de comunicação permitem que o gerenciamento 
transmita a importância, relevância e valor do gerenciamento de riscos 
corporativos; as características, comportamentos desejados e valores 
essenciais que definem a cultura da entidade; a estratégia e os 
objetivos de negócios da entidade; o apetite e tolerância ao risco; as 
expectativas gerais da administração e do pessoal em relação ao risco 
corporativo e à gestão de desempenho; a expectativa da organização 
sobre quaisquer assuntos importantes relacionados ao gerenciamento 
de riscos corporativos, incluindo casos de fraqueza, deterioração ou 
não adesão. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A comunicação permite que o pessoal entenda as responsabilidades 
do controle interno e sua importância para o cumprimento dos 
objetivos. O processamento de informações e comunicações 
relevantes e de qualidade apoia a implantação de processos de 
negócios e atividades de controle de transações e o desempenho de 
avaliações contínuas e separadas de tais controles dentro das 
atividades de monitoramento. Convém que o padrão de conduta da 
organização seja regularmente comunicado e reforçado não apenas 
dentro da organização, em todos os seus níveis, mas também aos 
prestadores de serviços terceirizados. A Comunicação Interna é um 
dos princípios do Framework, englobando: (i) comunicação das 
informações de controle interno; (ii) comunicação com o conselho de 
administração; (iii) linhas de comunicação separadas; (iv) seleção do 
método de comunicação relevante. A comunicação de informações 
inclui políticas e procedimentos no desempenho de suas 
responsabilidades de controle interno; objetivos específicos; 
importância, relevância e benefícios de um controle interno eficaz; 
papéis e responsabilidades da administração e outro pessoal na 
execução dos controles; expectativas da organização de comunicar 
para cima, para baixo e em toda a entidade quaisquer questões 
significativas relacionadas ao controle interno, incluindo casos de 
fraqueza, deterioração ou não adesão. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A organização deve assegurar uma comunicação adequada de suas 
políticas e procedimentos, em linguagem acessível. É necessário 
enviar uma mensagem a todos os funcionários de que a conduta 
antiética não será tolerada e trará consequências imediatas. Medidas 
disciplinares também devem ser comunicadas para servir de exemplo. 

ISO 31000 
Convém que o comprometimento com a gestão de riscos seja 
comunicado na organização e às partes interessadas, incluindo as 
atividades de gestão de risco e os seus resultados. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

O conselho de administração deve manter comunicação com todas as 
partes interessadas, inclusive os sócios, e fornecer informações 
relevantes sobre suas atividades. As comunicações devem observar 
o dever de confidencialidade, evitar assimetrias e preservar a 
equidade entre os sócios. 

Fonte: O Autor 
 

4.5.2 Cultura 

 
Há que sempre se ter em mente que os controles internos são mantidos e 

executados por pessoas e não são efetivados pela mera disposição em políticas, 

manuais, procedimentos, sistemas e formulários. São as ações de pessoas, nos 

diferentes níveis da organização que asseguram a efetividade dos controles 
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internos (COSO, 2013). 

O desenvolvimento de uma cultura de Compliance, tem papel fundamental 

na efetividade do sistema de gestão de conformidade da organização. Ele é 

constituído por meio do comprometimento da Alta Administração, que deve 

estabelecer e comunicar claramente os padrões de conduta esperado, 

estabelecendo mecanismos de medidas disciplinares e propiciando canais 

abertos para que todos os funcionários possam comunicar práticas ilícitas (ISO, 

2014). 

A organização deve constantemente avaliar a percepção dos seus 

colaboradores quanto ao comprometimento da alta administração com o 

Programa de Compliance, para assim medir sua efetividade (DOJ, 2020). 

A cultura da organização deve ser composta também de uma cultura de 

gestão de riscos, considerando os aspectos humanos do processo (ISO, 2018). 

A cultura da organização deve refletir seus princípios e valores, 

promovendo um ambiente aberto para o diálogo. O Conselho de Administração 

é o guardião da Cultura organizacional, sendo responsável pela sua criação, 

manutenção e transformação, quando necessário. Cabe a diretoria refleti-la em 

suas políticas e procedimentos e ao Comitê de Auditoria a fiscalização de seus 

preceitos, em linha com o que foi estabelecido no Código de Conduta da 

organização, que deve conter os padrões éticos e os dispositivos legais e 

regulamentares a serem observados. 

A Cultura é um componente fundamental da Gestão de Riscos, uma vez 

que as decisões tomadas são resultado das informações, julgamentos, 

capacidades e experiência dos colaboradores da organização. A organização 

deve incentivar a criação de um fluxo transparente e tempestivo de informações 

sobre risco, promovendo uma cultura de compreensão e responsabilidade pela 

melhoria contínua, não enfatizando a mera atribuição de culpa. A organização 

de estabelecer fóruns e outros mecanismos de compartilhamento de 

informações, tomada de decisões e identificação de oportunidades. Os 

colaboradores devem sentir aptos a levantar preocupações sem receio de 

represálias, sabendo quais são as bandeiras da organização e os limites das 

ações que podem tomar em respeito aos valores e princípios da organização 

(COSO, 2017). 

Este componente se demonstra presente e relacionado entre os 
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Programas, conforme o Quadro 38. 

 
Quadro 38 – Cultura 

Documentos Cultura 

ISO 19600 

A administração incentiva os funcionários a levantar questões. Os 
funcionários devem estar cientes de sua função e contribuição para a 
eficácia do sistema de gestão de conformidade, incluindo os 
benefícios de um melhor desempenho do sistema de gestão de 
conformidade. A alta administração tem a responsabilidade principal 
de garantir que a conformidade seja incorporada à cultura mais ampla 
da organização e às iniciativas de mudança de cultura. O 
desenvolvimento de uma cultura de compliance requer o 
comprometimento ativo, visível, consistente e sustentado do corpo 
diretivo, da alta administração e da administração em relação a um 
padrão de comportamento comum e publicado, exigido em todas as 
áreas da organização. Os fatores que apoiam o desenvolvimento de 
uma cultura de conformidade incluem: um conjunto claro de valores 
publicados; gestão vista ativamente por estar implementando e 
cumprindo os valores; consistência no tratamento de ações 
semelhantes a todos os membros da organização, 
independentemente do cargo que exerçam; monitoramento, 
treinamento e liderança pelo exemplo; avaliação pré-contratação 
apropriada de funcionários potenciais; um programa de indução ou 
orientação que enfatize a conformidade e os valores da organização; 
treinamento de conformidade contínuo, incluindo atualizações do 
treinamento; comunicação contínua sobre questões de conformidade; 
sistemas de avaliação de desempenho que consideram a avaliação 
do comportamento de conformidade e levam em consideração o 
pagamento por desempenho para atingir as principais medidas e 
resultados de desempenho de conformidade; reconhecimento visível 
das realizações na gestão de conformidade e resultados;  aplicação 
imediata de medidas disciplinares proporcionais no caso de violações 
ou negligência no cumprimento das obrigações de conformidade; uma 
ligação clara entre a estratégia da organização e as funções 
individuais, refletindo a conformidade como essencial para atingir os 
resultados organizacionais; comunicação aberta e apropriada sobre 
conformidade. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Os critérios para um programa de conformidade eficaz incluem a 
consciência entre os funcionários de que qualquer conduta criminosa, 
incluindo a conduta subjacente à investigação, não será tolerada. 
Além das estruturas, políticas e procedimentos de conformidade, é 
importante para uma empresa criar e fomentar uma cultura de ética e 
conformidade com a lei em todos os níveis da empresa. A empresa 
deve medir regularmente a cultura de Compliance, buscando 
informações dos funcionários se eles percebem o comprometimento 
da alta e média gerência com a conformidade, e tomam medidas para 
responder à avaliação. 

ISO 31000 
Convém que a Alta Direção reforce a necessidade de integrar a gestão 
de risco na cultura global da organização. Convém que a natureza 
dinâmica e variável do comportamento humano e cultura seja 
considerada ao longo do processo de gestão de riscos. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Cabe ao Conselho de Administração promover uma cultura 
organizacional centrada nos valores e princípios da organização e 
proporcionar um ambiente em que as pessoas possam expressar 
pensamentos dissonantes e discutir dilemas éticos. Para cumprir sua 
missão o conselho de administração deve preservar, reforçar ou, caso 
necessário, promover transformações na cultura e na identidade da 
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organização. A diretoria deve disseminar a cultura organizacional, 
reforçando seus valores e princípios, desdobrá-los em políticas, 
práticas e procedimentos formais e estabelecer formas de monitorar, 
permanentemente, se as suas decisões, ações e impactos estão 
alinhados a eles. O código de conduta deve complementar as 
obrigações legais e regulamentares, para que considerações éticas e 
relativas à identidade e à cultura organizacionais influenciem a gestão. 
O conselho de administração deve cobrar da diretoria a criação e o 
fomento de uma cultura e valores organizacionais que direcionem as 
partes interessadas a adotar um comportamento ético e responsável. 
O comitê de conduta deve possuir características que reflitam a 
identidade e a cultura organizacional e sua atuação deve ser 
fundamentada nos valores da organização e seus princípios éticos. 

COSO ERM 2017 

A cultura faz parte da base de todos os outros componentes da gestão 
de riscos corporativos, refletida na tomada de decisões. As decisões 
são tomadas com base nas informações, julgamentos, capacidades e 
experiência disponíveis. Cabe ao conselho de administração definir a 
cultura desejada para a entidade como um todo e o comportamento 
dos indivíduos dentro dela. A cultura da entidade reflete seus valores 
essenciais, as crenças, atitudes, comportamentos desejados e a 
importância de compreender o risco. A cultura apoia o cumprimento 
da missão e visão da entidade. Uma entidade com uma cultura atenta 
ao risco enfatiza a importância da gestão do risco e incentiva o fluxo 
transparente e oportuno de informações sobre o risco. Ele faz isso 
sem atribuir culpas, mas com uma atitude de compreensão, 
responsabilidade e melhoria contínua. A cultura é desenvolvida e 
moldada pelas pessoas em todos os níveis de uma entidade, por meio 
do que dizem e fazem. Incutir mais transparência e consciência de 
risco na cultura de uma entidade requer ações como a implementação 
de fóruns ou outros mecanismos de compartilhamento de 
informações, tomada de decisões e identificação de oportunidades; 
encorajando as pessoas a escalar questões e preocupações sem 
medo de retaliação; esclarecer e comunicar funções e 
responsabilidades para o cumprimento da estratégia e dos objetivos 
de negócios, incluindo responsabilidades pela gestão de riscos; 
alinhar valores, comportamentos e tomadas de decisão essenciais 
com incentivos e modelos de remuneração; desenvolver e 
compartilhar uma forte compreensão do contexto de negócios e dos 
drivers de criação de valor. Em uma cultura ciente de riscos, os 
colaboradores sabem o que a organização prega e os limites dentro 
dos quais podem operar. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

O controle interno é efetuado por pessoas, não apenas por políticas e 
manuais de procedimentos, sistemas e formulários, mas pelas 
pessoas e pelas ações que executam em todos os níveis de uma 
organização para efetuar o controle interno. 

Fonte: O Autor 

 
4.5.3 Treinamento 

 
A organização tem o dever de assegurar que seus colaboradores possuem 

o conhecimento e as competências necessárias para a execução de suas 

funções, sob pena de comprometerem o bom funcionamento dos programas de 

Compliance (ISO, 2014). 

A organização deve desenvolver um Programa de Treinamento, com 
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conteúdo compatível com os riscos a que a organização está exposta, devendo 

aferir a efetividade do treinamento, avaliando o nível de aprendizagem dos 

funcionários (DOJ, 2020). 

A Alta Administração deve assegurar a alocação dos recursos necessários 

para a realização dos treinamentos, incluindo no escopo o tema gestão de riscos 

(ISO, 2018). 

Não apenas os colaboradores, mas também os administradores e 

prestadores de serviços devem receber treinamento acerca das disposições 

contidas no Código de Conduta (IBGC, 2015). 

A organização deve assegurar que os colaboradores possuem o nível de 

conhecimento e as competências necessárias para gerir os riscos da 

organização e cumprir as reponsabilidades que lhes foram atribuídas (COSO, 

2017). 

Cabe aos gestores, nos diferentes níveis da organização, assegurar que 

seus colaboradores recebam o conhecimento e as competências necessárias 

para o exercício das suas atribuições, refletindo os procedimentos de controles 

internos a que estão sujeitos e devem manter, sendo este uma das formas de 

atração e retenção de talentos (COSO, 2013). 

O treinamento tem por objetivo disseminar esse conhecimento, reforçando 

o entendimento sobre o conteúdo do código de conduta, demonstrando de uma 

forma prática como observá-los no dia a dia da empresa. 

Para que possam ser efetivos, a organização deve assegurar que o seu 

conteúdo seja adequado e direcionado ao seu público-alvo, de maneira 

apropriada, bem como que seja aplicado com regularidade, com revisão de seu 

conteúdo a luz de novas normas e alterações regulatórias (DOJ, 2020, p. 5). 

Os mais diversos recursos podem ser utilizados para este fim, sendo 

bastante recomendado a inclusão de estudos de caso e a menção a incidentes 

reais que tenham ocorrido. 

A avaliação da efetividade pode ser aferida de uma maneira bem prática, 

por meio de entrevistas realizadas aleatoriamente com colaboradores, que após 

um treinamento adequado devem conhecer minimamente a existência de 

políticas aplicáveis e onde encontrá-las, bem como a forma para buscar 

aconselhamento em um caso prático que venham a enfrentar. 
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Colaboradores de áreas de maior risco ou aqueles que exercem uma 

função diferenciada, como cargos de gestão ou supervisão, precisam receber 

treinamentos diferenciados, compatíveis com a complexidade e exigências 

regulatórias das funções que exercem (ISO, 2014). 

Este componente é comum e relacionado entre os Programas, conforme 

Quadro 39. 

Quadro 39 – Treinamento 

Documentos Treinamento 

ISO 19600 

Convém que a organização determine a competência necessária dos 
seus empregados cujas atividades afetem o desempenho do sistema 
de gestão de conformidade; garantir que esses funcionários tenham a 
competência necessária com base em seu histórico acadêmico, 
treinamentos ou experiência profissional adequada; quando aplicável, 
tomar medidas para provê-los a competência necessária e avaliar a 
eficácia das ações realizadas; reter informações documentadas 
adequadas, incluindo evidências das competências existentes ou 
adquiridas. A formação e o treinamento devem ser ajustados às 
obrigações e riscos de conformidade relacionados às funções e 
responsabilidades do funcionário; quando apropriado, com base em 
uma avaliação de pontos de desenvolvimento em termos de 
conhecimento para o exercícios de suas funções; realizado no 
momento da contratação ou ao longo do contrato de trabalho; 
alinhados ao programa de treinamento corporativo e incorporados aos 
planos anuais de treinamento; prático e facilmente compreendido 
pelos funcionários; relevantes para o trabalho do dia-a-dia dos 
empregados e utilizando exemplos práticos relacionados à indústria, 
organização ou setor em questão; suficientemente flexível para 
atender a uma variedade de técnicas para acomodar as diferentes 
necessidades das organizações e funcionários; relevantes para o 
trabalho diário dos funcionários; relevantes para o dia-a-dia dos 
funcionários e ilustrativos da indústria, organização ou setor em 
questão; suficientemente flexível para levar em conta uma variedade 
de técnicas para acomodar as diferentes necessidades de 
organizações e funcionários. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Um programa de conformidade bem projetado deve ter um 
treinamento adequado e personalizado. O treinamento deve ser 
realizado periodicamente, em forma e linguagem adequadas ao 
público. A empresa deve medir a eficácia do treinamento, testando os 
funcionários sobre o que aprenderam. A Empresa deve treinar 
gerentes de relacionamento com terceiros sobre os riscos de 
conformidade e como gerenciá-los. As funções de conformidade e 
controle devem realizar sessões privadas com o conselho de 
administração e / ou auditores externos para fornecer a eles 
experiência em conformidade para executar suas funções de 
supervisão. A empresa deve investir em mais treinamento e 
desenvolvimento do pessoal de compliance e demais profissionais 
envolvidos em funções correlatas. A empresa deve fornecer recursos 
como orientação aos funcionários em relação às políticas de 
conformidade. 

ISO 31000 
Convém que a Alta Direção e os órgãos de supervisão, assegurem a 
alocação de recursos apropriados para a gestão de riscos, incluindo a 
necessidade de treinamento e desenvolvimento profissional. 
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Código de Melhores 
Práticas IBGC 

A diretoria deve treinar periodicamente todos os públicos submetidos 
ao Código de Conduta, administradores, colaboradores e também 
fornecedores e prestadores de serviços com quem se relaciona, 
promovendo educação continuada para todos os níveis da 
organização para garantir a efetividade do código de conduta. 

COSO ERM 2017 

A gestão deve estabelecer a estrutura e o processo para permitir que 
os indivíduos desenvolvam e mantenham competências de gestão de 
risco empresarial adequadas para funções e responsabilidades 
atribuídas, reforce os padrões de conduta e os níveis desejados de 
competência, adapte o treinamento às necessidades específicas e 
considere uma combinação de técnicas de entrega, incluindo 
instrução em sala de aula, auto-estudo e treinamento no trabalho. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A documentação do sistema de controle interno auxilia no treinamento 
de novos funcionários e oferece uma atualização ou referência para 
outros funcionários. O treinamento é a chave para atrair, desenvolver 
e reter indivíduos. A gestão em diferentes níveis estabelece as 
estruturas e processos para permitir que os indivíduos desenvolvam 
competências apropriadas para as funções e responsabilidades 
atribuídas, reforçam os padrões de conduta e os níveis esperados de 
competência para avaliações específicas, treinam sob medida com 
base nas funções e necessidades e consideram uma combinação de 
técnicas de entrega , incluindo instrução em sala de aula, estudo 
autônomo e treinamento prático. 

Fonte: O Autor 
 

4.6 Monitoramento 
 

O monitoramento é o processo pela qual a organização irá assegurar o 

funcionamento dos Programas, identificando possíveis deficiências, utilizando 

para este fim de ações estruturadas, previamente definidas. 

Sem esse processo, a organização não pode assegurar a efetividade dos 

Programas, nem tem condições para adotar as ações corretivas necessárias. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

(i) Auditoria interna: Cabe a auditoria interna realizar uma avaliação 

independente da adequação e funcionamento da estrutura de 

controles internos, gerenciamento de risco e governança da 

organização; 

(ii) Canal de denúncia: Trata-se do meio pelo qual a organização recebe 

comunicações de colaboradores e terceiros acerca de possíveis 

irregularidades e desvio de conduta de seus colaboradores; 

(iii) Devida diligência: A devida diligência é o meio pelo qual a organização 

busca informações que permitam conhecer melhor seus clientes, 

fornecedores e demais terceiros com quem mantenha relacionamento, 
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a fim de identificar possíveis riscos legais, reputacionais e outros riscos 

operacionais; 

(iv) Efetividade: Para assegurar que os componentes de cada presente e 

funcionando; 

(v) Indicadores: Métricas que permitem aferir a efetividade do Programa; 

(vi) Monitoramento: Processo de acompanhamento para assegurar a 

adequação do Programa; 

(vii) Registros: Evidências documentais e sistêmicas, que permitem 

posteriormente demonstrar a conformidade dos processos da 

organização, permitindo a rastreabilidade de ações; 

(viii) Teste: Procedimento realizado de forma amostral para apurar a 

adequação de um determinado processo ou procedimento; 

(ix) Informação: Dados e outros elementos que provem subsídios para a 

adequada tomada de decisão. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

 
Quadro 40 – Componentes da categoria “monitoramento” 

N.º Componentes 
1 Auditoria Interna 
2 Canal de Denúncia 
3 Devida diligência 
4 Efetividade 
5 Indicadores 
6 Monitoramento 
7 Registros 
8 Teste 
9 Informação 

Fonte: O Autor 
 

4.6.1 Auditoria Interna 

 
O programa de Compliance da organização deve ser avaliado pela equipe 

de Auditoria Interna, para que seja analisada a sua adequação (ISO, 2014). 

A atividade de auditoria interna deve seguir uma abordagem baseada em 

risco e ser executada por profissionais devidamente qualificados para a função, 

averiguando o alinhamento das áreas e colaboradores aos objetivos da 

organização (COSO, 2013). 

A equipe de auditoria interna deve possuir condições para atuar com 
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independência, devendo reportar ao mais alto órgão da organização, como por 

exemplo o Conselho de Administração, quando houver (IBGC, 2015). 

Este componente não é citado nos documentos de referência relacionados 

à Gestão de Riscos, conforme Quadro 41. Entretanto, é inegável a importância 

da auditoria interna como terceira linha de defesa, para garantir que a estrutura 

de gerenciamento de riscos foi adequadamente implementada e mantida, sendo 

portanto também a ele relacionado. 

 
Quadro 41 – Auditoria interna 

 

Documentos Auditoria Interna 

ISO 19600 

A organização deve conduzir auditorias pelo menos em intervalos 
planejados para fornecer informações sobre se o sistema de gestão 
de conformidade: a) está em conformidade com: 1) os próprios 
critérios da organização para seu sistema de gestão de conformidade; 
2) as recomendações desta Norma; b) seja efetivamente 
implementado e mantido. 
Auditorias adicionais também podem ser conduzidas conforme 
necessário. 
Convém que a organização: - planeje, estabeleça, implemente e 
mantenha programa (s) de auditoria, incluindo a frequência, métodos, 
responsabilidades, requisitos de planejamento e relatórios. Convém 
que o (s) programa (s) de auditoria leve em consideração a 
importância dos processos envolvidos e os resultados de auditorias 
anteriores; - definir os critérios de auditoria e escopo para cada 
auditoria; - selecionar auditores e realizar auditorias para garantir a 
objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria; - assegurar 
que os resultados das auditorias sejam reportados à gestão relevante; 
- reter informações documentadas como evidência da implementação 
do programa de auditoria e dos resultados da auditoria. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Uma função de auditoria interna fraca que não tem a capacidade de 
detectar e relatar condutas impróprias. O conselho deve se envolver 
com a administração, auditores internos e externos e outros, conforme 
apropriado, para avaliar o nível de conscientização das estratégias da 
entidade, objetivos especificados, riscos e implicações de controle 
associadas à evolução dos negócios, infraestrutura, regulamentos e 
outros fatores. Os auditores internos costumam ser recursos objetivos 
e competentes, internos ou terceirizados, e realizam avaliações 
separadas como parte de suas funções regulares ou por solicitação 
específica da alta administração ou do conselho de administração. 
Normalmente, a cada ano, a função de auditoria interna desenvolve 
um plano de auditoria interna de projetos que são selecionados com 
base em uma abordagem baseada em risco alinhada com os objetivos 
organizacionais e as prioridades das partes interessadas. Por 
exemplo, as áreas de revisão podem incluir conformidade com o 
código de conduta, desenho do processo de avaliação de risco, 
relatórios de qualidade de dados e relatórios de transações e controles 
específicos. Os relatórios são distribuídos à alta administração, ao 
conselho de administração ou ao comitê de auditoria e outras partes 
posicionadas para tomar medidas com base na recomendação do 
relatório. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

A auditoria interna deve reportar-se ao conselho de administração 
diretamente ou por  meio do comitê de auditoria, se existente. Nas 
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organizações em que não haja conselho  de administração, a auditoria 
interna deve reportar-se diretamente aos sócios, de forma  a garantir 
independência em relação à gestão e evitar confito de interesses 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Não citado 

ISO 31000 Não citado 
COSO ERM 2017 Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.6.2 Canal de Denúncia 

 
É dever de todos os colaboradores reportarem desvios de condutas ou não 

conformidades. A organização deve propiciar meios para que isso ocorra sem 

que haja qualquer tipo de retaliação aos denunciantes (ISO, 2014). 

A organização deve assegurar que todos os colaboradores da organização 

tenham conhecimento quanto à existência do canal de denúncia e que se sintam 

confortáveis em utilizá-lo (DOJ, 2020). 

O canal de denúncias também representa um importante meio para que as 

partes interessadas apresentem além de denúncias, opiniões, críticas e 

reclamações, prevenindo práticas fraudulentas e atos de corrupção (IBGC, 

2015). 

O incentivo para que os colaboradores levantem questões que afetem a 

gestão de risco da organização é parte do desenvolvimento de uma cultura de 

riscos na organização (COSO, 2017). 

O canal de denúncia tem por objetivo detectar desvios de comportamento 

e ações ilícitas já praticadas. Ao mesmo tempo tem um condão preventivo, ao 

inibir tais comportamentos uma vez que os demais colaboradores saberão que 

poderão ser alvos de denúncia. 

Este canal deve ser disponibilizado a todos os colaboradores, parceiros, 

clientes, prestadores de serviços, fornecedores e a sociedade em geral, uma vez 

que terceiros podem levar ao conhecimento da empresa a existência de práticas 

ilícitas. Deve ser assegurado ao denunciante o anonimato, bem como a 

confidencialidade do assunto durante a sua apuração (CGU, 2018). 

É papel da Alta Administração estabelecer o tom que deixem os 

colaboradores confortáveis para reportar preocupações, sem receio de 
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represálias (COSO, 2013). 

É necessário que a organização estabeleça um procedimento específico 

para o recebimento e tratamento de denúncias, bem como para a tomada de 

decisão quanto às medidas disciplinares e demais providências a serem 

aplicadas aos envolvidos caso a ocorrência da prática indevida seja confirmada 

(ISO, 2014). Isso é necessário para dar transparência ao processo e assegurar 

que não sejam aplicados dois pesos e duas medidas, dependendo da posição 

ou do nível de influência dos envolvidos. 

Se por um lado é importante proteger o denunciante de boa-fé assegurando 

a ausência de retaliação por parte dos gestores ou demais colaboradores 

envolvidos, por outro é necessário promover uma ampla comunicação acerca 

das medidas disciplinares aplicadas a colaboradores que de forma grave tenham 

violado as normas de conduta da organização, especialmente quando estes atos 

criminosos já tenham chego ao conhecimento deles (DOJ, 2020, p. 6). 

Os resultados das investigações e o histórico de condutas apuradas 

consiste em um valioso acervo a ser considerado durante o processo de revisão 

de políticas, normas e procedimentos, como forma de coibir futuros incidentes. 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 42. 

 
Quadro 42 – Canal de denúncia 

Documentos Canal de denúncia 

ISO 19600 

Todos os funcionários, incluindo gerentes, devem relatar preocupações, 
problemas e falhas de conformidade. A alta administração tem a 
principal responsabilidade de criar um ambiente em que o relato de 
descumprimento seja incentivado e o funcionário denunciante esteja a 
salvo de retaliação. Convém que um gerenciamento de conformidade 
eficaz inclua um mecanismo para que o funcionário de uma organização 
e / ou outros denunciem suspeitas de má conduta ou violações das 
obrigações de conformidade da organização de forma confidencial e 
sem medo de retaliação. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Outra marca registrada de um programa de conformidade bem 
projetado é a existência de um mecanismo eficiente e confiável pelo 
qual os funcionários podem relatar anonimamente ou confidencialmente 
as alegações de uma violação do código de conduta da empresa, das 
políticas da empresa ou de conduta indevida suspeita ou real. A 
empresa precisa garantir que os funcionários conheçam a linha direta e 
se sintam confortáveis em usá-la. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

O canal de denúncias, previsto e regulamentado no código de conduta 
da organização, é instrumento relevante para acolher opiniões, críticas, 
reclamações e denúncias, contribuindo para o combate a fraudes e 



124 
 

corrupção e para a efetividade e transparência na comunicação e no 
relacionamento da organização com as partes interessadas. 

COSO ERM 2017 
Incutir mais transparência e consciência de risco na cultura de uma 
entidade requer ações como encorajar as pessoas a escalar questões 
e preocupações sem medo de retaliação. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

O Comprometimento da Alta Administração ajuda a estabelecer e fazer 
cumprir a responsabilidade, o moral e um propósito comum por meio de 
canais de comunicação e outros para que os funcionários e prestadores 
de serviços terceirizados se sintam à vontade para relatar violações de 
padrões éticos. 

ISO 31000 Não citado 
Fonte: O Autor 

 

4.6.3 Devida diligência 

 
A terceirização de atividades não isenta uma organização de 

responsabilização pelos danos e atos ilícitos praticados por terceiros agindo em 

seu nome ou em seu benefício. Por esta razão, a organização deve realizar as 

diligências devidas para assegurar que os terceiros com quem contrate seguem 

os padrões de conformidade exigidos pela organização, reguladores e demais 

partes interessadas (ISO, 2014). 

A contratação de um terceiro para a realização de uma determinada 

atividade deve ser pautada por um racional que embase essa necessidade, para 

que seja afastado o risco de fraude e corrupção. A organização deve estruturar 

um processo de diligência de terceiros proporcional aos riscos que cada um 

apresente, monitorando os sinais de alerta que identificar durante a contratação 

e ao longo do relacionamento (DOJ, 2020). 

A organização deve estabelecer que toda contratação de terceiros para 

atuar em seu nome deve ser concretizada apenas após a conclusão de um 

processo de diligência, para identificação dos riscos envolvidos e potenciais 

sinais de alerta envolvendo o terceiro (COSO, 2013). 

Conforme o Quadro 43, este componente não é tratado nos documentos 

de referência relacionados a Gestão de risco, representando uma oportunidade 

para o seu aprimoramento, uma vez que a devida diligência é um importante 

componente para uma adequada gestão de risco de fornecedores e prestadores 

de serviços, bem como permite uma gestão dos riscos reputacionais e também 

contribui para o processo de avaliação de risco em processos de fusão e 

aquisição. 
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Quadro 43 – Diligência devida 

Documentos Diligência devida 

ISO 19600 

A terceirização das operações de uma organização geralmente não 
isenta a organização de suas responsabilidades legais ou obrigações 
de conformidade. Se houver qualquer terceirização das atividades da 
organização, a organização precisa realizar due diligence eficaz para 
garantir que seus padrões e compromisso com a conformidade não 
sejam reduzidos. Os controles sobre os contratados também devem 
estar em vigor para garantir que o contrato seja cumprido de forma 
eficaz (por exemplo, avaliações de desempenho de terceiros). A 
organização deve considerar os riscos de conformidade relacionados 
a outros processos relacionados a terceiros, como fornecimento de 
bens e serviços e distribuição de produtos, e colocar os controles em 
vigor, conforme necessário (por exemplo, obrigações de conformidade 
em cláusulas contratuais). 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Um programa de conformidade bem elaborado deve aplicar a devida 
diligência baseada em riscos aos seus relacionamentos com terceiros. 
Os promotores também devem avaliar se a empresa possui um 
racional que justifique a necessidade para precisar do terceiro na 
transação e os riscos apresentados por parceiros terceirizados, 
incluindo a reputação dos parceiros terceirizados e relacionamentos, 
se houver, com funcionários estrangeiros. A empresa deve rastrear os 
sinais de alerta identificados na auditoria de terceiros e como esses 
sinais de alerta são tratados. Um programa de conformidade bem 
elaborado deve incluir due diligence abrangente de quaisquer alvos 
de aquisição. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Um novo fornecedor não deve ser contratado sem uma análise de 
devida diligência. 

ISO 31000 Não citado 
Código de Melhores 

Práticas IBGC 
Não citado 

COSO ERM 2017 Não citado 
Fonte: O Autor 

 

4.6.4 Efetividade 

 
A efetividade de um programa de compliance não significa 

necessariamente que a organização estará blindada contra más condutas ou 

não conformidades. Da mesma foram a sua inocorrência não é pressuposto de 

efetividade dos Programas de Compliance (ISO, 19600). 

Esta mesma premissa deve é levada em consideração na avaliação de 

programas de Compliance por órgãos persecutórios, após a prática de atos 

ilíticos envolvendo uma determinada organização (DOJ, 2020). Tais entes 

determinam a efetividade pautados nas ações da Alta Administração e nos 

investimentos que fizeram na estruturação do Programa, dentre outros 

elementos abordados no presente trabalho. 

Ao avaliar a sua estrutura de gerenciamento de risco, a organização deve 
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identificar se os princípios e componentes do COSO estão presentes e 

funcionando de maneira integrada (COSO, 2017). 

Na mesma esteira, o sistema de controle interno existe a presença e o 

funcionamento dos princípios e componentes do COSO para constatar a sua 

efetividade, não sendo isso uma garantia de que a empresa não estará 

suscetível a falhas, uma vez que os controles são passíveis de falhas humanas, 

fatores internos e conluios de pessoas para burlá-los (COSO, 2013). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 44. 

 
Quadro 44 – Efetividade 

Documentos Efetividade 

ISO 19600 
A falha em prevenir ou detectar uma não conformidade pontual não 
significa necessariamente que o sistema de gerenciamento de 
conformidade não seja geralmente eficaz na prevenção e detecção de 
não conformidade. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Os Princípios exigem que os promotores avaliem "a adequação e 
eficácia do programa de conformidade da corporação no momento da 
ofensa, bem como no momento de uma decisão de cobrança". Devido 
ao lapso temporal do primeiro inquérito, uma das perguntas mais 
difíceis que os promotores devem responder na avaliação de um 
programa de conformidade após má conduta é se o programa estava 
funcionando de forma eficaz no momento da ofensa, especialmente 
onde a má conduta não foi imediatamente detectada. É importante 
observar que a existência de má conduta não significa, por si só, que 
um programa de Compliance não funcionou ou era ineficaz no 
momento da infração. Veja U.S.S.G. § 8B2.1 (a) (“[a] falha em prevenir 
ou detectar a ofensa instantânea não significa que o programa não 
seja geralmente eficaz na prevenção e dissuasão de má conduta”). 
Na verdade, “[o] Departamento reconhece que nenhum programa de 
conformidade pode impedir todas as atividades criminosas dos 
funcionários de uma empresa”. 

COSO ERM 2017 

Durante uma avaliação, a organização considera se os componentes 
e princípios relacionados ao gerenciamento de riscos corporativos 
estão presentes e funcionando; os componentes relacionados ao 
gerenciamento de risco corporativo estão operando juntos de maneira 
integrada; os controles necessários para colocar em prática os 
princípios relevantes estão presentes e funcionando. Estar "presente" 
significa que o componente, os princípios e os controles existem no 
projeto e na implementação do gerenciamento de riscos corporativos 
para atingir a estratégia e os objetivos de negócios. Estar 
"funcionando" significa que eles continuam a operar para alcançar a 
estratégia e os objetivos de negócios. "Operando juntos" refere-se às 
interdependências dos componentes e como eles funcionam de forma 
coesa. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Um sistema eficaz de controle interno reduz, a um nível aceitável, o 
risco de não se atingir um objetivo relativo a uma, duas ou todas as 
três categorias. Exige que cada um dos cinco componentes do 
controle interno e princípios relevantes esteja presente e funcionando; 
os cinco componentes estão operando juntos de maneira integrada. 
Ao determinar se um sistema de controle interno é eficaz, a 
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administração exerce julgamento ao avaliar se cada um dos 
componentes e princípios relevantes está presente e se os 
componentes estão funcionando juntos. A estrutura estabelece 
componentes e princípios relevantes são requisitos para um sistema 
eficaz de controle interno. Não prescreve o processo de como a 
administração avalia sua eficácia. O controle interno, não importa o 
quão bem projetado, implementado e conduzido, pode fornecer 
apenas uma garantia razoável para a administração e o conselho de 
administração da realização do objetivo de uma entidade. A 
probabilidade de realização é afetada por limitações inerentes a todos 
os sistemas de controle interno. Isso inclui a realidade de que o 
julgamento humano na tomada de decisão pode ser falho, podem 
surgir eventos externos fora do controle da organização e quebras 
podem ocorrer devido a falhas humanas, como cometer erros. Além 
disso, os controles podem ser contornados por duas ou mais pessoas 
em conluio e porque a administração pode anular o sistema de 
controle interno. 

ISO 31000 Não citado 
Código de Melhores 

Práticas IBGC 
Não citado 

Fonte: O Autor 
 

4.6.5 Indicadores 

 
A organização deve estabelecer indicadores que auxiliem a mensurar o 

grau de efetividade de seu programa de Compliance. Estes indicadores podem 

ser relacionados ao percentual de colaboradores treinados, número de não 

conformidades identificadas e outros (ISO, 2014). 

Esses indicadores devem levar em consideração a ocorrência de desvios 

de condutas que possam resultar em atos ilícitos, a fim de preveni-los (DOJ, 

2020). 

Cabe à Diretoria o estabelecimento de indicadores que permitam averiguar 

a aderência dos colaboradores da organização aos padrões de conduta 

estabelecidos (IBGC, 2015). 

Já os indicadores de risco, auxiliando no gerenciamento dos riscos, 

garantindo a sua manutenção dentro dos limites aceitáveis estabelecido na 

declaração de apetite de risco da organização (COSO, 2017). 

Os indicadores estabelecidos devem ser revisados periodicamente para 

assegurar a sua efetividade, de acordo com seus objetivos (COSO, 2013). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 45. 
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Quadro 45 – Indicadores 

Documentos Indicadores 

ISO 19600 

É importante que as organizações desenvolvam um conjunto de 
indicadores mensuráveis que ajudarão a medir o cumprimento de 
seus objetivos e quantificar seu desempenho de conformidade. 
Convém que esse processo leve em consideração os resultados da 
avaliação dos riscos de conformidade para garantir que os indicadores 
se relacionem com as características relevantes dos riscos de 
conformidade da organização. A questão de o que e como medir o 
desempenho de conformidade pode ser desafiadora em alguns 
aspectos, mas, no entanto, é uma parte vital da demonstração da 
eficácia do sistema de gerenciamento de conformidade. 
Além disso, os indicadores necessários irão variar com a maturidade 
da organização e o tempo e extensão dos programas novos e 
revisados sendo implementados. 
Exemplos de indicadores de atividade incluem: - porcentagem de 
funcionários treinados com eficácia; - frequência de contatos por 
reguladores; - uso de mecanismos de feedback (incluindo comentários 
sobre o valor desses mecanismos pelos usuários); - que tipo de ação 
corretiva foi realizada para cada não conformidade. 
Exemplos de indicadores reativos incluem: - problemas e não 
conformidades identificados, relatados por tipo, área e frequência; - 
consequência do descumprimento, que pode incluir avaliação do 
impacto resultante de compensação monetária, multas e outras 
penalidades, custo de remediação, reputação ou custo do tempo dos 
funcionários; - o tempo gasto para relatar e tomar medidas corretivas; 
Exemplos de indicadores preditivos incluem: - riscos de não 
conformidades (medidos como potencial perda / ganho de objetivos 
(receita, saúde e segurança, reputação, etc.) ao longo do tempo - 
tendências de não conformidade (taxa de conformidade esperada com 
base em tendências anteriores) 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A empresa deve coletar métricas e usá-las para ajudar a detectar o 
tipo de má conduta em questão. Essas métricas devem informar o 
programa de conformidade da empresa. A empresa deve aplicar 
métricas de tempo para garantir a capacidade de resposta. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

A diretoria tem a responsabilidade de estabelecer processos, políticas 
e indicadores que garantam, a si e ao conselho de administração, 
condições de avaliar objetivamente o padrão de conduta  observado 
na operação da organização. 

COSO ERM 2017 

Os indicadores principais são usados para prever a manifestação de 
um risco. Geralmente são quantitativos, mas podem ser qualitativos. 
Os indicadores-chave são reportados aos níveis da entidade que 
estão em melhor posição para gerenciar o início de um risco, quando 
necessário. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Defina um conjunto de indicadores (por exemplo, taxas de conclusão 
de treinamento, resultados de atividades de monitoramento, violações 
de confidencialidade, conluio com outros participantes do mercado, 
casos de assédio) para identificar questões e tendências relacionadas 
aos padrões de conduta da organização, incluindo seus prestadores 
de serviços terceirizados. Esses indicadores são revisados 
periodicamente e refinados conforme necessário para ajudar a 
levantar problemas em potencial no início ou antes que se repitam. 

ISO 31000 Não citado 
Fonte: O Autor 
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4.6.6 Monitoramento 

 
A análise de efetividade de um programa de Compliance deve ser 

constantemente aferida por meio de Auditorias e a adoção de controles internos 

adequados para os riscos que a organização está exposta. 

É por meio destes exercícios que será possível aferir se o Programa de 

Compliance da Organização tem acompanhado a evolução do ambiente 

regulatório a qual a empresa está inserida, bem como a transformação de seus 

negócios, seus relacionamentos e regiões de atuação (DOJ, 2020, p. 15). 

O processo de monitoramento permite verificar se o Programa de 

Compliance efetivamente está permeando todas as áreas e processos da 

empresa, e se as regras estabelecidas nas políticas e procedimentos existentes 

vem sendo de fato cumpridas (ISO, 2014). 

Os processos de monitoramento e auditoria permitem a identificação das 

causas raízes de violações de condutas, a vulnerabilidade de sistemas e 

controles internos, propiciando o tempestivo reporte à alta administração, a fim 

de que as correções necessárias sejam tomadas a tempo de evitar um prejuízo 

maior a organização e a sua imagem. 

Em um eventual Processo Administrativo de Responsabilização, será 

exigido que a empresa demonstre que possui um processo de monitoramento 

adequado, contemplando relatórios, estatísticas e indicadores, que assegurem 

o cumprimento de suas políticas e procedimentos (CGU, 2018). 

A organização deve estabelecer um sistema de monitoramento de seu 

programa de Compliance, por meio de relatórios e indicadores, que permitam 

avaliar a sua efetividade (ISO, 2014). 

Os sistemas de informação permitem que a Diretoria tome decisões 

oportunas e assertivas acerca da conformidade ou não da organização com as 

leis e regulamentos aplicáveis (DOJ, 2020). 

O gerenciamento de risco também deve ser objeto de monitoramento, 

contando para isso com o comprometimento da alta administração. As 

informações coletadas devem ser utilizadas para pautar ações que promovam o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de controle de riscos (ISO, 2018). 



130 
 

Cabe ao Conselho de Administração a responsabilidade final pelo devido 

monitoramento do sistema de controles internos e gerenciamento de riscos, a 

fim de assegurar a conformidade da organização a Leis e Regulamentos, bem 

como a observância de seus princípios e valores (IBGC, 2015). 

No monitoramento de seus riscos a organização deve empregar métodos 

quantitativos, como teste de stress, e métodos qualitativos, como análise de 

cenários e benchmarking (COSO, 2017). 

O monitoramento contínuo permite à organização aferir a efetividade do 

sistema de controles internos, ao constatar a presença e o funcionamento de 

seus componentes e princípios (COSO, 2013). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 46. 

 
Quadro 46 – Monitoramento 

Documentos Monitoramento 

ISO 19600 

Convém que a alta administração assegure que sistemas eficazes e 
oportunos de relatórios estejam implementados; ser medido em 
relação às principais medidas de desempenho ou resultados de 
conformidade. Os objetivos de conformidade devem ser mensuráveis 
e monitorados. O sistema de gestão de conformidade deve ser 
monitorado para garantir que o desempenho de conformidade seja 
alcançado. Um plano de monitoramento contínuo deve ser 
estabelecido, estabelecendo processos de monitoramento, 
cronogramas, recursos e as informações a serem coletadas. 
O monitoramento de conformidade é o processo de coleta de 
informações com a finalidade de avaliar a eficácia do sistema de 
gestão de conformidade e do desempenho de conformidade da 
organização. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Os diretores devem estabelecer um sistema de informações e 
relatórios na organização razoavelmente projetado para fornecer à 
gerência e aos diretores informações oportunas e precisas, suficientes 
para permitir que eles tomem uma decisão informada sobre a 
conformidade da organização com a lei. 

ISO 31000 

Liderança e comprometimento da Alta Direção, ajuda a organização a 
promover o monitoramento sistemático de riscos. Monitoramento e 
análise  crítica precisam ser parte integrante da implementação do 
tratamento de riscos, para assegurar que  as diferentes formas de 
tratamento se tornem e permaneçam eficazes. O propósito do 
monitoramento e análise crítica é assegurar e melhorar a qualidade e 
eficácia da  concepção, implementação e resultados do processo. 
Convém que o monitoramento contínuo e a  análise crítica periódica 
do processo de gestão de riscos e seus resultados sejam uma parte 
planejada  do processo de gestão de riscos, com responsabilidades 
claramente estabelecidas. 
Convém que monitoramento e análise crítica ocorram em todos os 
estágios do processo. 
Monitoramento e análise crítica incluem planejamento, coleta e 
análise de informações, registro de  resultados e fornecimento de 
retorno. 
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Convém que os resultados do monitoramento e análise crítica sejam 
incorporados em todas as  atividades de gestão de desempenho, 
medição e relatos da organização. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

O conselho de administração deve estabelecer formas de monitorar, 
permanentemente,  se as decisões e ações empresariais (e seus 
resultados e impactos diretos e indiretos)  estão alinhadas aos seus 
princípios e valores. Deve assegurar que a diretoria identifque, mitigue 
e monitore os riscos da organização,  bem como a integridade do 
sistema de controles internos. O monitoramento, o reporte e a 
correção de eventuais desvios, sejam eles decorrentes de des-  
cumprimento da legislação e/ou regulamentação interna e externa, 
gerenciamento de riscos,  auditoria ou controles internos, também são 
parte das responsabilidades da diretoria. 

COSO ERM 2017 

Para avaliar a visão do portfólio de risco, a organização desejará usar 
técnicas qualitativas e quantitativas. As técnicas quantitativas incluem 
modelagem de regressão e outros meios de análise estatística para 
entender a sensibilidade do portfólio a mudanças e choques. As 
técnicas qualitativas incluem análise de cenário e benchmarking. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Avaliações contínuas, avaliações separadas ou alguma combinação 
das duas são usadas para verificar se cada um dos cinco 
componentes do controle interno, incluindo controles para efetuar os 
princípios dentro de cada componente, está presente e funcionando. 

Fonte: O Autor 

 
4.6.7 Registros 

 
A organização deve produzir e armazenar registros sobre os riscos de 

conformidade e as estratégias utilizadas para tratá-los. Estes documentos 

devem estar prontamente acessíveis e ser objeto de controle de versionamento, 

para assegurar a sua integridade e confiabilidade. Adicionalmente, a 

organização deve assegurar a devida proteção destes registros, por meio de 

controle de acesso e rotinas de backup (ISO, 2014). 

São exemplos de registros a serem mantidos pela organização, o histórico 

das apurações de conduta realizadas e aplicação de medidas disciplinares para 

más condutas identificadas (DOJ, 2020). 

A organização deve possuir registros do seu sistema de gerenciamento de 

riscos, a fim de assegurar a devida comunicação, para tomada de ação 

tempestiva, bem como cumprir seu dever de transparência com as partes 

interessadas (ISO, 2018). 

Da mesma forma, as atas de reuniões do Conselho de Administração 

devem ser devidamente documentas, incluindo os votos e as decisões tomadas 

(IBGC, 2015). 

Nesta esteira, A organização deve possuir um sistema adequado de coleta 

e Governança de dados para apoiar o seu processo de tomada de decisão no 
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gerenciamento de riscos (COSO, 2017). 

Em relação aos controles internos, as políticas e procedimentos propiciam 

a adequada comunicação acerca dos papéis e responsabilidade acerca da 

execução das atividades de controle, contribuindo para a sua efetividade 

(COSO, 2013). 

O Sistema de Compliance da organização precisa ser devidamente 

documentado, como meio de assegurar sua efetividade. Ele é composto pela 

Política de Compliance da Organização; os objetivos, alvos, estrutura e conteúdo 

do Sistema de Compliance; alocação de papéis e responsabilidades pela 

conformidade; Registro das obrigações relevantes de Compliance; Registro dos 

Riscos de Compliance e sua priorização, com base no processo de avaliação de 

riscos; Registros de não conformidade e quase perdas; Planos anuais de 

Compliance; Registros de pessoais, incluindo, mas não se limitando a registros 

de treinamento (ISO, 2014). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 47. 

 

Quadro 47 – Registros 

Documentos Registros 

ISO 19600 

A organização deve reter informações documentadas sobre os riscos 
de conformidade e sobre as ações planejadas para abordá-los. 
Convém que a informação documentada recomendada pelo sistema 
de gestão de conformidade e por esta Norma Internacional seja 
controlada para garantir: a) está disponível, acessível e adequada 
para uso, onde e quando necessário; b) está adequadamente 
protegido (por exemplo, contra perda de confidencialidade, uso 
impróprio ou perda de integridade). 
Para o controle da informação documentada, a organização deve 
realizar as seguintes atividades, conforme aplicável: - distribuição, 
acesso, recuperação e uso; - armazenamento e preservação, 
incluindo preservação da legibilidade; - controle de mudanças (por 
exemplo, controle de versão); - retenção, disposição e descarte; - o 
papel de terceiros na criação e controle de informações 
documentadas. 
Convém que as informações documentadas de origem externa 
determinadas pela organização como necessárias para o 
planejamento e operação do sistema de gestão de conformidade 
sejam identificadas, conforme apropriado, e controladas. 
As informações documentadas podem ser preparadas com o objetivo 
de obter aconselhamento jurídico e, portanto, podem estar sujeitas a 
privilégios legais. 
O acesso implica uma decisão sobre a permissão para visualizar 
apenas as informações documentadas ou a permissão e autoridade 
para visualizar e alterar as informações documentadas, etc. Os 
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registros devem ser armazenados de forma a garantir que 
permaneçam legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis. 
Esses registros devem ser protegidos contra qualquer adição, 
exclusão, modificação, uso não autorizado ou ocultação. 
Os registros do sistema de gerenciamento de conformidade da 
organização podem incluir: a) informações sobre o desempenho de 
conformidade, incluindo relatórios de conformidade; b) reclamações, 
sua resolução e comunicações das partes interessadas; c) detalhes 
de não conformidades e ações corretivas e preventivas; d) resultados 
das análises e auditorias do sistema de gestão de compliance e 
medidas tomadas. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A empresa deve manter um registro (por exemplo, número e tipos de 
ações disciplinares) sobre a disciplina do funcionário em relação aos 
tipos de conduta em questão. 

ISO 31000 

Convém que o processo de gestão de riscos e seus resultados sejam 
documentados e relatados por  meio de mecanismos apropriados. O 
registro e o relato visam:  — comunicar atividades e resultados de 
gestão de riscos em toda a organização;  — fornecer informações para 
a tomada de decisão;  — melhorar as atividades de gestão de riscos;  
— auxiliar a interação com as partes interessadas, incluindo aquelas 
com responsabilidade e com  responsabilização por atividades de 
gestão de riscos. 
Convém que as decisões relativas à criação, retenção e manuseio de 
informação documentada levem  em consideração, mas não se 
limitem a, o seu uso, a sensibilidade da informação e os contextos  
externo e interno. O relato é parte integrante da governança da 
organização e convém que melhore  a qualidade do diálogo com as 
partes interessadas e apoie a Alta Direção e os órgãos de supervisão  
a cumprirem suas responsabilidades. Os fatores a considerar para o 
relato incluem, mas não estão  limitados a:  — diferentes partes 
interessadas e suas necessidades específicas de informação e 
requisitos;  — custo, frequência e pontualidade do relato;  — método 
de relato;  — pertinência da informação para os objetivos 
organizacionais e para a tomada de decisão. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

As atas de reunião do conselho devem ser redigidas com clareza e 
registrar as decisões  tomadas, as pessoas presentes, as abstenções 
de voto, as responsabilidades atribuídas  e os prazos fixados. 
Recomenda-se que todos os elementos disponíveis para subsidiar  as 
decisões sejam devidamente registrados. 

COSO ERM 2017 

Os dados devem ser bem gerenciados para fornecer as informações 
corretas para apoiar decisões cientes dos riscos. Isso requer capturar 
e preservar a qualidade dos dados, ao mesmo tempo que permite que 
diferentes tecnologias os troquem e usem. O gerenciamento de dados 
eficaz considera três elementos principais: dados e informações, 
governança, processos e controles e arquitetura. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

As entidades desenvolvem e mantêm a documentação de seu sistema 
de controle interno para fornecer clareza em torno das funções e 
responsabilidades, o que promove consistência na adesão às 
práticas, políticas e procedimentos da entidade na gestão do negócio. 
A documentação eficaz auxilia na captura do desenho do controle 
interno e na comunicação de quem, o quê, quando, onde e por que da 
execução do controle interno, e cria padrões e expectativas de 
desempenho e conduta. 

Fonte: O Autor 

 
4.6.8 Teste 
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Os testes são procedimentos que, realizados de maneira amostral, 

utilizando métodos específicos, asseguram a efetividade dos controles e 

procedimentos estabelecidos. A organização deve promover testes periódicos 

dos controles criados para assegurara a conformidade de seus processos e 

atividades (ISO, 2014). As ações corretivas promovidas pela organização devem 

ser avaliadas por meio de testes, para assegurar sua eficácia (DOJ, 2020). 

A estrutura de gerenciamento de riscos deve ser constantemente avaliada 

para garantir a sua aderência aos objetivos da organização (ISO, 2018). Os 

testes de estresse auxiliam a organização a avaliar sua resiliência a diferentes 

cenários de risco (COSO, 2017). A organização deve avaliar a existência e o 

funcionamento dos princípios e os componentes dos controles internos (COSO, 

2013). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 48. 

 
Quadro 48 – Teste 

Documentos Teste 

ISO 19600 

Convém que os controles sejam colocados em prática para gerenciar 
as obrigações de conformidade identificadas e o risco de 
conformidade associado, e para alcançar avaliações e auditorias de 
conformidade de comportamento desejadas. Esses controles devem 
ser mantidos, avaliados e testados periodicamente para garantir sua 
eficácia contínua. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Melhorias corretivas para o programa de conformidade e controles 
internos devem ser testadas para demonstrar que evitariam ou 
detectariam má conduta semelhante no futuro. 

ISO 31000 
Convém que a organização mensure periodicamente o desempenho 
da estrutura de gestão de riscos em relação ao seu  propósito, planos 
de implementação, indicadores e comportamento esperado; 

COSO ERM 2017 

O teste de estresse ajuda uma organização a entender como a forma 
da curva de risco pode responder a mudanças potenciais. Por 
exemplo, validação de eventos que podem se tornar perturbadores e 
fazer com que a curva de risco exceda o apetite de risco; até que ponto 
a curva de risco pode mudar para cima ou para baixo em resposta a 
uma mudança; resposta ao risco que pode fazer com que seções da 
curva se tornem mais planas; a facilidade com que a organização pode 
se mover ao longo da curva. A velocidade e agilidade da organização 
para tomar decisões e viajar ao longo da curva de risco para uma nova 
interseção desejada de risco e desempenho. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A organização seleciona, desenvolve e realiza avaliações contínuas e 
/ ou separadas para verificar se os componentes de controle interno 
estão presentes e funcionando. Considere uma mistura de avaliações 
contínuas e separadas; Considere a taxa de mudanças; Estabelece o 
entendimento básico; Usa Pessoal Com Conhecimento; Integra-se 
com processos de negócios; Ajusta o escopo e a frequência; Avalia 
objetivamente. 
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Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Não citado 

Fonte: O Autor 
 

4.6.9 Informação 

 
O conhecimento é o processo pelo qual dados são transformados em 

informação. A informação é essencial para a tomada de decisão e assim a 
gestão adequada dos riscos, apoiando a organização na identificação do seu 
perfil de risco, que evolui constantemente (COSO, 2017). 

Para que sejam úteis as informações devem ser de qualidade e 
prontamente disponibilizadas aos tomadores de decisão, pois do contrário 
poderá haver um comprometimento da sua capacidade de julgamento. Para este 
fim, a organização deve estabelecer um sistema de gestão de dados e políticas 
para de gestão de informações, com obrigações claras de retenção e 
comunicação tempestiva (COSO, 2017). 

A existência de informações tempestivamente apuradas, de forma precisa 
e completa, por meio protegido e auditável, é fundamental para o funcionamento 
do sistema de controles internos, apoiando o funcionamento de seus 
componentes e assim assegurando o atingimento de seus objetivos (COSO, 
2013). 

Os relatórios de risco são formulados por meio da coleta das informações 
relevantes, necessárias para a tomada de decisão, quanto ao atingimento dos 
objetivos da organização (ISO, 2014). 

A informação é um ativo valioso, sendo necessário que a organização 
estabeleça mecanismos que assegurem a devida resposta ao seu uso indevido 
(IBGC, 2015). 

Este componente é citado nos Programas de Gestão de Risco e Controles 
Internos, mas não nos de Compliance, conforme disposto no Quadro 49. 
 

Quadro 49 – Informação 

Documentos Informação 

COSO ERM 2017 

Dados que são transformados em informação se transformam em 
conhecimento. A comunicação apropriada de informações de risco 
requer responsabilidade. Informação relevante é aquela que auxilia as 
organizações a serem mais ágeis na tomada de decisões. As 
informações de risco são mais do que um repositório de dados 
históricos de risco. Elas precisam apoiar a compreensão e o 
desenvolvimento de um perfil de risco atual, em constante evolução. 
Para serem úteis, as informações devem estar disponíveis aos 
tomadores de decisão quando necessário. Também é essencial que 
as informações sejam de alta qualidade. Se os dados subjacentes 
forem imprecisos ou incompletos, a administração pode não ser capaz 
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de fazer julgamentos, estimativas ou tomar decisões razoáveis. Para 
manter informações de alta qualidade, as organizações implementam 
sistemas de gerenciamento de dados e estabelecem políticas de 
gerenciamento de informações com linhas claras de responsabilidade 
e prestação de contas. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A entidade deve estabelecer um processo para identificar as 
informações necessárias e esperadas para apoiar o funcionamento 
dos outros componentes do controle interno e o alcance de seus 
objetivos. Isso inclui fontes internas e externas de dados, 
transformados em informações através de processos de sistemas de 
informação. As informações devem ser oportunas, atuais, precisas, 
completas, acessíveis, protegidas, verificáveis e retidas. A natureza, 
quantidade e precisão das informações devem ser proporcionalmente 
adequadas às necessidades da organização para apoiar o 
cumprimento dos objetivos, em termos de custos e benefícios. 

ISO 31000 
As informações providas em relatórios de risco devem ser pertinentes 
para as tomadas de decisão, relacionadas ao atingimento dos 
objetivos da organização. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

A organização deve estabelecer procedimentos para inibir e punir o 
uso indevido de informações. 

ISO 19600 Não citado 
Evaluation of 

Corporate 
Compliance 

Programs (DOJ) 

Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.7 Resposta 
 

Para a plena efetividade de seus Programas, a organização deve 

estabelecer meios para a pronta resposta aos riscos e incidentes. Incluem-se 

nessas ações a adequada gestão de deficiências e a adoção das ações de 

remediação necessárias, a realização de investigações e subsequente aplicação 

de medidas disciplinares aos colaboradores envolvidos em más condutas. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

 

(i) Deficiências: Problemas identificados na organização, por meio de 

auditorias e outros processos de monitoramento. São exemplos de 

deficiências não conformidades e controles inefetivos; 

(ii) Gestão de consequências: Medidas disciplinares, rescisão de contrato 

com terceiros e outras ações adotadas pela organização em 

decorrência de desvios de conduta e outras práticas irregulares; 

(iii) Investigações: Processo pelo qual a organização apura a autoria e as 

responsabilidades por desvios de conduta e outras irregularidades 
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praticadas internamente por colaboradores e terceiros envolvidos em 

seus processos; 

(iv) Remediação: Ações adotada pela organização para remediar 

deficiências encontradas em seus processos e controles internos. 

Fazem parte desta categoria os seguintes componentes: 

Quadro 50 – Componentes da categoria “Resposta” 
 

N.º Componente 
1 Deficiências 
2 Gestão de Consequências 
3 Investigações 
4 Remediação 

Fonte: O Autor 
 

4.7.1 Deficiências 

 
A análise de incidentes permite que a organização avalie as causas e assim 

tenham a oportunidade de ajustar suas práticas e também projetar os impactos 

destes eventos (COSO, 2017). 

Quando os componentes de controle interno não estão operando 

adequadamente, configura-se a existência de uma deficiência de controle 

interno. De acordo com a gravidade desta deficiência, poderá ser classificada 

como “relevante”, quando esta puder comprometer o atingimento dos objetivos 

da organização. O processo de monitoramento da organização permite 

identifica-las de forma tempestiva (COSO, 2013). 

Cabe aos gestores promoverem uma análise crítica de seus processos, 

identificando não conformidades e oportunidades de melhoria contínua (ISO, 

2014). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 51. 

 
Quadro 51 – Deficiências 

Documentos Deficiências 

COSO ERM 2017 
A divulgação de incidentes, violações e perdas fornece uma visão 
sobre a eficácia das respostas aos riscos. A análise das causas raízes 
permite que os usuários entendam as premissas e alterações que 
sustentam o portfólio e as visualizações de risco. 

COSO Internal O termo "deficiência de controle interno" refere-se a uma deficiência 
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Control Framework 
2013 

em um componente ou componentes e princípio (s) relevante (s) que 
reduz a probabilidade de uma entidade atingir seus objetivos. Uma 
deficiência de controle interno ou combinação de deficiências que 
reduz severamente a probabilidade de que a entidade possa atingir 
seus objetivos é referida como uma "deficiência relevante". Quando 
apropriado, as atividades de monitoramento identificam e examinam 
as lacunas de expectativas relacionadas a anomalias e 
anormalidades, que podem indicar uma ou mais deficiências no 
sistema de controle interno de uma entidade. Ao revisar e investigar 
as lacunas de expectativa, a administração frequentemente identifica 
as causas raízes de tais lacunas. Ao determinar se os cinco 
componentes do controle interno estão presentes e funcionando, as 
atividades de monitoramento consideram cada um dos cinco 
componentes. A administração avalia esses controles e como eles 
afetam os princípios. 

ISO 19600 
A análise crítica pela direção deve incluir oportunidades para melhoria 
contínua, incluindo lacunas ou falta nos sistemas de conformidade 
atuais e iniciativas de melhoria contínua de longo prazo. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Não citado 

ISO 31000 Não citado 
Código de Melhores 

Práticas IBGC 
Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.7.2 Gestão de Consequências 

 
Todos os colaboradores da organização devem estar cientes das 

consequências de seus atos e omissões, na observância do cumprimento dos 

deveres de conformidade. A organização deve claramente demonstrar que não 

tolerará comportamentos inadequados, os quais deverão ser passíveis das 

medidas disciplinares cabíveis (ISO, 2014). 

A organização deve estruturar processos disciplinares englobando não 

apenas funcionários, mas também prestadores de serviços, comunicando-os de 

forma clara. As medidas disciplinares aplicadas, incluindo a rescisão de 

contratos com prestadores, devem ser comunicadas amplamente dentro da 

organização, para demonstrar o comprometimento da organização para com o 

programa de Compliance (DOJ, 2020). 

As ações disciplinares devem ser aplicadas de forma tempestiva e 

consistente, sob pena de ferirem a cultura da organização. Intimidações e 

retaliações a denunciantes também devem ser objeto de medidas disciplinares 

(COSO, 2017). 

Este componente é comum e relacionado a todos Programas, conforme 
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Quadro 52. 

 
Quadro 52 – Gestão de consequências 

Documentos Gestão de Consequências 

ISO 19600 

Convém que as pessoas que trabalham sob o controle da organização 
estejam cientes das implicações de não estar em conformidade com 
os requisitos do sistema de gestão de conformidade. O 
comportamento que cria e apoia a conformidade deve ser encorajado 
e o comportamento que compromete a conformidade não deve ser 
tolerado. A aplicação imediata de medidas disciplinares adequadas 
conforme a gravidade do caso fortalece pelo exemplo o 
desenvolvimento de uma cultura de conformidade. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

A administração deve comunicar quando um funcionário é demitido ou 
de outra forma punido por não cumprir as políticas, procedimentos e 
controles da empresa, pois isso produz efeitos dissuasivos. Terceiros 
devem ser suspensos, rescindidos ou auditados como resultado de 
problemas de conformidade. A empresa deve ter um processo para 
rastrear e remediar má conduta ou riscos de má conduta identificados 
durante o processo de due diligence. A empresa deve ter 
procedimentos disciplinares claros, aplicando-os consistentemente 
em toda a organização, garantindo que os procedimentos sejam 
proporcionais às violações. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Em caso de desvios, o Conselho de Adminsitração e/ou a Diretoria 
devem propor as medidas corretivas, e em última instância, punitivas, 
previstas no código de conduta. 

COSO ERM 2017 

A organização envia uma mensagem clara do que é comportamento 
aceitável e inaceitável sempre que desvios se tornam conhecidos. 
Desvios dos padrões de conduta devem ser tratados de maneira 
oportuna e consistente. A resposta a um desvio dependerá de sua 
magnitude, que é determinada pela administração considerando todas 
as leis e padrões de conduta relevantes. A resposta pode variar de um 
funcionário recebendo um aviso, ser suspenso ou até mesmo ser 
despedido. Em todos os casos, as expectativas de comportamento 
consciente de risco, julgamento e tomada de decisão devem 
permanecer consistentes. A consistência garante que a cultura da 
entidade não seja prejudicada. A responsabilidade é evidente quando 
a administração responde a desvios dos padrões e comportamentos, 
demitindo pessoal ou tomando outras ações corretivas. Da mesma 
forma aqueles que de alguma forma promoverem retaliação ou 
intimidação inadequada ou ilegal estarão também sujeitos a ações 
disciplinares. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

O tom no topo se reflete nas atitudes e respostas aos desvios dos 
padrões de conduta esperados. Qualquer comportamento não 
consistente com os padrões de conduta, políticas e procedimentos e 
responsabilidades de controle interno é identificado, avaliado e 
corrigido em tempo hábil ou, de outra forma, tratado em todos os 
níveis da organização. A administração e o conselho de administração 
avaliam o desempenho das responsabilidades de controle interno, 
incluindo a adesão aos padrões de conduta e níveis esperados de 
competência e fornecem recompensas ou exercem ação disciplinar 
conforme apropriado. 

ISO 31000 Não citado 
Fonte: O Autor 
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4.7.3 Investigações 

 
As organizações devem estabelecer processos estruturados de 

investigação, prevendo o tratamento de denúncias por pessoal adequado, bem 

como a aplicação das medidas disciplinares necessárias de acordo com a 

gravidade dos fatos. As investigações devem ser conduzidas de maneira 

independente, com a definição de escopo e apropriadamente documentada 

(DOJ, 2020). 

Os indivíduos que participem das investigações como integrantes do corpo 

investigativos ou fornecendo informações relevantes ao processo devem ser 

protegidos de retaliações e intimidações (COSO, 2017). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 53. 

 
Quadro 53 – Investigações 

Documentos Investigações 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

As empresas devem ter processos adequados para lidar com as 
investigações de denúncias, incluindo o encaminhamento ao pessoal 
adequado, análise de investigações concluídas, acompanhamento e 
aplicação de medidas disciplinares adequadas. Os mecanismos de 
notificação e investigação devem ser suficientemente supridos com os 
recursos necessários para o exercício de suas funções. A empresa 
deve assegurar que as investigações tenham o escopo adequado e 
sejam independentes, objetivas, conduzidas de forma adequada e 
devidamente documentadas. A empresa deve coletar, rastrear, 
analisar e usar informações de seus canais de denúncia. As 
investigações da empresa devem ser usadas para identificar as 
causas raízes, vulnerabilidades do sistema de Compliance e omissões 
de responsabilidade, desde supervisores a executivos seniores. A 
empresa deve ter um processo apropriado para responder aos 
achados da investigação. A investigação não deve ser interrompida 
devido ao envolvimento de um membro da alta administração na 
conduta perpetrada. 

COSO ERM 2017 
A entidade deve proibir qualquer forma de retaliação contra qualquer 
indivíduo que participe de boa fé em qualquer investigação de 
comportamento que não esteja de acordo com os padrões de conduta 
e apetite de risco. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

A organização deve ter processos adequados para investigar e 
resolver supostas condutas inadequadas. As alegações devem ser 
compiladas e avaliadas de forma centralizada por indivíduos 
independentes. A investigação deve ser conduzida e documentada 
em protocolos de investigação definidos. 

ISO 19600 Não citado 
ISO 31000 Não citado 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Não citado 

Fonte: O Autor 
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4.7.4 Remediação 

 
Não basta que a organização detecte uma não conformidade. Ela deve 

prontamente registrá-la, reporta-la e adotar as ações necessárias para remediá-

la. Um sistema de Compliance não pode ser considerado efetivo se as não 

conformidades identificadas ao longo do processo não são remediadas. Esse 

acompanhamento é fundamental para que a organização possa adotar as ações 

necessárias para o aprimoramento de seus controles (ISO, 2014). 

Da mesma forma os desvios de condutas ocorridos na organização devem 

ser considerados como oportunidades para revisitar o programa de Compliance, 

a fim de identificar oportunidades que permitam evitar que novas práticas do 

gênero ocorram no futuro (DOJ, 2020). 

As repostas aos riscos identificados pela organização, são proporcionais 

ao apetite de risco da instituição, sendo mais contundentes em entidades 

avessas ao risco e menos assertivas naquelas que adotam uma abordagem mais 

agressiva ou até mesmo perseguem risco (COSO, 2017). 

É dever da organização acompanhar a tempestiva adoção das ações 

necessárias para remediação, bem como a adoção de práticas que permitam 

reduzir o nível de risco inerente (COSO, 2013). 

Quando não for possível remediar o risco, ou devidamente tratá-lo, é 

necessário manter um monitoramento contínuo (ISO, 2018). 

Este componente é comum e relacionado a todos os Programas, conforme 

Quadro 54. 

 
Quadro 54 – Remediação 

Documentos Remediação 

ISO 19600 

A alta administração tem a responsabilidade principal de identificar e 
agir prontamente para corrigir ou tratar não conformidades. O 
monitoramento do sistema de gerenciamento de conformidade 
geralmente inclui a eficácia no tratamento das falhas de conformidade 
identificadas anteriormente. Quando ocorre uma não conformidade e 
/ ou não conformidade, convém que a organização: a) reaja à não 
conformidade e / ou não conformidade e, conforme aplicável, tome 
medidas para controlá-la e corrigi-la; e ou gerenciar as 
consequências; b) avaliar a necessidade de ação para eliminar as 
causas raízes da não conformidade e / ou não conformidade, para que 
não se repita ou ocorra em outro local, revisando a não conformidade 
e / ou não conformidade; determinar as causas da não conformidade 
e / ou não conformidade; determinar se existem não conformidades e 
/ ou não conformidade semelhantes; ou pode ocorrer potencialmente; 
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c) implementar qualquer ação necessária; d) revisar a eficácia de 
qualquer ação corretiva tomada; e) fazer alterações no sistema de 
gestão de conformidade, se necessário. 

Evaluation of 
Corporate 

Compliance 
Programs (DOJ) 

Sempre que ocorrer uma má conduta, a Empresa deve adotar 
esforços corretivos adequados, com uma análise de causa raiz para 
entender o que contribuiu para a má conduta e o grau de remediação 
necessário para evitar eventos semelhantes no futuro. A empresa 
deve promover mudanças para reduzir o risco de que problemas 
iguais ou semelhantes não ocorram no futuro. 

COSO ERM 2017 

Uma entidade avessa ao risco pode alocar respostas ao risco ou 
recursos adicionais a fim de obter maior confiança na realização de 
um objetivo de negócio específico. Os custos e benefícios associados 
às respostas de risco incrementais podem ser interpretados de forma 
menos favorável por entidades mais agressivas ao risco. Como parte 
da revisão das respostas aos riscos, a organização também pode 
considerar o monitoramento das atividades desenvolvidas e 
implementadas como parte do controle interno. 

COSO Internal 
Control Framework 

2013 

Desvios dos padrões de conduta esperados da entidade são 
identificados e corrigidos de maneira oportuna e consistente. A 
administração deve acompanhar a implementação de ações 
corretivas para que os problemas sejam remediados de maneira 
oportuna e consistente. Em relação à resposta ao risco, a 
administração deve considerar o efeito potencial de acordo com a 
severidade do risco e quais opções de resposta se alinham com a 
tolerância ao risco da entidade; segregação de funções necessária 
para permitir que a resposta alcance a redução de severidade 
pretendida; custos versus benefícios de respostas potenciais. 

ISO 31000 
Se não houver opções de tratamento disponíveis ou se as opções de 
tratamento não modificarem suficientemente o risco, convém que este 
seja registrado e mantido sob análise crítica contínua. 

Código de Melhores 
Práticas IBGC 

Não citado 

Fonte: O Autor 

 
4.8 Síntese analítica 

 
A Tabela 1 apresenta o número de componentes analisados que é citado 

em cada um dos documentos. Verifica-se nos documentos analisados a 

presença entre 63% a 93% dos componentes: 

 
Tabela 1 – Quantidade de componentes presentes em cada documento em relação ao número 

total de componentes (41) 

Documento Temática 
preponderante 

Número de 
Componentes 

Citados 

Percentual em 
relação ao 

número total de 
componentes 

(41) 
Evaluation of Corporate 

Compliance Programs (DOJ) Compliance 25 61% 

ISO 31000 Gestão de 
Risco 26 63% 

COSO ERM 2017 Gestão de 
Risco 35 85% 
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Código das melhores 
práticas de governança 

corporativa 
Governança 
Corporativa 29 71% 

ISO 19600 Compliance 28 68% 
COSO Internal Control 

Integrated Framework 2013 
Controles 
Internos 39 95% 

Fonte: O Autor 

 
Ao agruparmos os documentos analisados de acordo com a sua temática 

preponderante, descrita na Tabela 1, apresentamos na Tabela 2 o número e o 

percentual de componentes citado em cada Programa. 

 
Tabela 2 – Quantidade de componentes presentes em cada programa em relação ao número 

total de componentes (41) 

Programa Número de Componentes 
Citados 

Percentual em relação ao número total de 
componentes (41) 

Compliance 31 76% 
Gestão de 

Riscos 39 95% 

Controles 
Internos 41 98% 

Fonte: O Autor 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como resultado deste trabalho, foi possível constatar a presença de um 

número significativo de componentes comuns entre os Programas de 

Compliance, Controles Internos e Gestão de Risco, analisando individualmente 

as suas relações. 

O objetivo geral deste trabalho foi atingido por meio da análise das 

categorias e componentes dos componentes dos Programas de Gestão de 

Riscos, Controles Internos e Compliance, tendo sido identificados 41 

componentes, os quais foram categorizados em 7 categorias: Princípios, 

Objetivos, Análise de Risco, Estruturação, Disseminação, Monitoramento e 

Resposta. 

Os componentes essenciais dos Programas de Compliance, Gestão de 

Riscos e Controles Internos, foram identificados por meio dos principais 

documentos norteadores. 

Foram analisadas as relações dos componentes dos Programas de 

Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos, por meio de suas 

descrições nos diferentes documentos norteadores. 

Existem componentes dos Sistemas de Gerenciamento de Risco e de 

Controles Internos que afetam diretamente a efetividade dos programas de 

Compliance, o que demonstra a importância do entendimento holístico dos seus 

componentes, para garantir o seu adequado funcionamento conjunto. Isto se 

verifica por exemplo no componente apetite de risco, que determina o nível de 

risco que a Instituição está disposta a aceitar, sendo isso parte do cumprimento 

de suas obrigações legais e regulatórias. Ao mesmo tempo o componente 

“transparência”, demonstra a necessidade de prestação de informações 

adequadas às partes interessadas da organização. 

O componente “Governança” citado nos Programas de Gestão de Risco e 

de Controles Internos, mas não trabalhado nos Programas de Compliance, que 

se limita a destacar aspectos de comprometimento da alta administração, 

demonstra uma carência de “integração” entre eles, termo este que foi analisado 

como componente neste trabalho, e que também não é abarcado nos 

documentos de referência sobre programas de Compliance. 

A “informação” é um componente essencial dos Programas de Gestão de 
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Riscos e de Controles Internos, mas também não é tratado nos documentos 

relacionados aos Programas de Compliance, demonstrando-se como uma 

oportunidade para o seu aprimoramento. 

A definição clara dos “objetivos” é outro ponto de oportunidade, uma vez 

que há necessidade que exista uma sinergia na sua aplicação pelo sistema de 

controles internos, que os define como uma dentre as 3 categorias de objetivos, 

justamente o objetivo de que a organização esteja em conformidade com as leis, 

regulamentos e atenda as expectativas das partes interessadas. 

Já o componente “devida diligência” não é tratado nos documentos de 

referência relacionados a Gestão de risco, representando uma oportunidade 

para o seu aprimoramento, uma vez que a devida diligência é um importante 

componente para uma adequada gestão de risco de fornecedores e prestadores 

de serviços, bem como permite uma gestão dos riscos reputacionais e também 

contribui para o processo de avaliação de risco em processos de fusão e 

aquisição. 

Foi elaborado um Quadro comparativo para cada um dos componentes 

identificados e como são apresentados em cada documento, para facilitar a 

análise dos elementos presentes em cada um deles. 

A partir destes componentes foram elaboradas novas categorias de 

análise, com base nos componentes identificados, para facilitar a compreensão 

de suas relações, bem como a sequência do seu funcionamento conforme figura 

3.  

Um ponto paradoxal, é que recorrentemente os documentos citam a 

inexistência de fórmulas para a elaboração de programas, mas ao mesmo tempo 

reforçam seus elementos fundamentais, os quais funcionam como base para o 

funcionamento de qualquer programa. Dessa forma, ainda que não exista uma 

fórmula específica para a implementação destes programas, existem critérios 

mínimos a serem considerados, que estão refletidos nos 41 componentes 

identificados neste trabalho. 

Do ponto de vista teórico, o presente estudo demonstra que os Programas 

de Compliance não são independentes dos Programas de Gestão de Risco. É 

possível afirmar que o mesmo é um componente da gestão de risco, uma vez 

que o risco de conformidade, assim como o risco legal e o risco regulatório, é um 

risco operacional. 
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Da mesma forma, os Programas de Compliance estão intrinsicamente 

ligados aos Sistemas de Controles Internos, podendo até mesmo se confundir 

com eles, em suas funções. Isto porque a conformidade é um dos objetivos dos 

controles internos e, assim sendo, uma das razões de sua existência. 

Em relação ao gerenciamento de risco, os documentos norteadores para 

elaboração dos programas de Compliance carecem de maior aprofundamento 

em relação aos componentes identificação e priorização de risco, uma vez que 

os mesmos são fundamentais para a adequada alocação dos recursos escassos 

disponíveis para a sua implementação e gestão. 

Como contribuição prática, o presente trabalho permite um melhor 

entendimento das sinergias existentes entre os Programas de Compliance, 

Controles Internos e Gestão de Riscos, facilitando o seu entendimento, e assim 

também a sua adequada implementação. 

Como pesquisa futura sugere-se a análise da viabilidade da sua plena 

integração em único sistema, que permitiria a gestão integrada de riscos, 

incluindo o risco de conformidade, utilizando os controles internos para este fim.  

Este estudo não teve quaisquer limitações territoriais ou aplicação 

específica para um determinado tipo de empresa, pautando-se nas diretrizes e 

princípios apontados pelos documentos norteadores como universalmente 

aplicáveis, observando-se a natureza das atividades e o porte de cada 

organização. Não houve uma validação do framework por especialistas das 

áreas estudadas, processo este que poderá ser utilizado em estudos futuros, 

para o seu aprimoramento. 
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