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1 Resumo: Este estudo traz uma forte contribuição para as empresas e 

em particular para as que possuem uma gestão de governança corporativa com 

técnicas de compliance. 

Evidenciando que as atividades de compliance podem ser assimiladas 

como uma necessidade, decorrente dos fatores aos quais as organizações estão 

expostas e a busca constante de melhorias, monitoramentos e avaliações dos riscos, 

que exigem maiores atividades de controles e a conscientização dos envolvidos.  

Como pilar da governança corporativa, o compliance auxilia no estimulo 

ao cumprimento das regras, normas e procedimentos estabelecidos pela instituição, 

atingindo aos objetivos organizacionais, promovendo a credibilidade com 

steakeholders. 

2 Introdução: Compliance, o cumprimento dos deveres de estar em 

conformidade com normas e regulamentos. Originário do verbo “to comply” que 

significa cumprir, satisfazer ou executar.  “Ser compliance” é conhecer as normas da 

organização, seguir os procedimentos recomendados, agir em conformidade e sentir 

quanto é fundamental a ética e a idoneidade em todas as atitudes. 

O verdadeiro significado da ética não é algo que se possa encontrar nos 

dicionários, mas é primordial ter consciência dos resultados que a sua conduta pode 

desencadear, uma vez que uma ação antiética é o principal fator a afetar a imagem 

de uma organização. Ética nada mais é do que agir de forma clara, sendo transparente 

nas negociações com clientes, fornecedores, colaboradores e a sociedade como um 

todo. Dessa forma, a ética empresarial vem sendo aplicada em diversas organizações, 

como forma de honra nos compromissos assumidos com todos seus stakeholders e 

utilizada como um dos pilares para sobrevivência e expansão da organização. 

3 Desenvolvimento: As atividades desenvolvidas pelo compliance estão 

inseridas em um contexto de gestão preventiva de riscos, monitorando e 

supervisionando continuamente as práticas corporativas e operações cotidianas da 

organização de forma a garantir a observância das boas práticas de governança 

corporativa. 

A governança corporativa é um conjunto de relações entre a gestão da 

organização, seu Conselho de Administração, acionistas, organismos fiscalizadores e 

demais partes relacionadas. É um conjunto de práticas que formam um sistema 

responsável pela direção e supervisão, e que define relações claras entre os seus 

gestores evitando conflitos e sobreposição de funções. A qualidade de suas boas 



práticas é importante para a sofisticação e desenvolvimento do mercado, onde seu 

sistema define os papéis, direitos e obrigações entre os diferentes participantes, 

estabelece os objetivos da companhia em função da missão e da visão de seus 

gestores e acionistas, define os meios para atingi-los e monitora seu desempenho. O 

sistema potencializa o cumprimento de padrões éticos, boas práticas e a 

responsabilidade para obtenção de resultados, evitando o comportamento meramente 

especulativo e incentivando um lucro sustentável, adotando estratégias adequadas e 

possibilitando ações corretivas em períodos de crise. 

A governança corporativa, conta com os princípios de transparência, 

equidade, prestação de contas e conformidade com normas, sendo esta última o 

compliance que pode ser considerado como um dos pilares para o fortalecimento do 

respeito a normas e políticas, bem como a redução dos riscos. As práticas de 

Governança Corporativa apresentam correlação com a função de compliance, uma 

vez que atenuam os riscos atrelados à reputação (imagem), riscos de sanções 

regulatórias, protege o investidor, promove o desenvolvimento de um mercado justo, 

eficaz e transparente e principalmente dissemina elevados padrões éticos no 

desempenho das atividades relacionadas à instituição, o que colabora para que essa 

atinja seus objetivos e alcance longevidade no mercado. Empresas que possuem uma 

governança corporativa, tendo como controlador o setor de compliance são mais 

valorizadas pelo mercado de ações e consumidores.  

É comum no mundo corporativo deparar-se com crises econômicas, 

casos de fraudes, corrupções e executivos que facilmente se corrompem por lucro a 

qualquer custo. Porém, isto tem sido cada vez mais combatido com o compliance que 

é utilizado como um conjunto de disciplinas para fazer cumprir-se as normas legais e 

regulamentares de um determinado setor, políticas e diretrizes estabelecidas diante 

as organizações bem como detectar e tratar qualquer tipo de desvio ou 

inconformidade de processos que possa ocorrer e assim evitados. 

A motivação para realização desse trabalho deve-se ao fato da 

crescente importância da função de compliance e o espaço que conquistou no 

mercado atual, firmando-se nas instituições que buscam ter o seu valor reconhecido, 

a sua marca avaliada positivamente e a sua gestão respeitada.  

Assim, formula-se a seguinte questão-problema:  

Quais contribuições o compliance proporciona à gestão da governança 

corporativa? 



4 Objetivos: A pesquisa tem por objetivo principal identificar as 

contribuições do compliance para gestão da governança corporativa e discriminar 

seus benefícios para valorização das empresas diante do mercado, colaboradores, 

clientes, fornecedores e sociedade. 

5 Metodologia: O presente estudo apresentará o método de pesquisa 

exploratória, quantitativa, com método de amostragem não probabilística e método de 

levantamento de dados através de questionários aplicados à colaboradores com 

experiência comprovada na aplicação do compliance na região de São Bernardo do 

Campo.  

6 Resultados prelimares: Os resultados serão avaliados em pesquisa de 

campo. 
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