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RESUMO 

Os princípios da governança aplicados nas organizações podem ser dividido em 

quatro práticas representativas de um sistema de valor: Transparência (disclosure), 

Equidade (fairness), Prestação de contas (accountability) e Responsabilidade 

corporativa (compliance). Hoje, empresas que não adotam um sistema de 

governança corporativa são mais vulneráveis aos impactos de uma crise, enquanto 

uma empresa que possui um forte sistema de governança tende a ganhar 

credibilidade no mercado enfrentando assim os momentos de crise de forma mais 

branda. Esse projeto tem por objetivo geral elucidar como o compliance é aplicado 

no setor bancário mais especificamente, no Banco Santander. O presente projeto 

tem como metodologia a fundamentação teórica: pesquisa bibliográfica em livros, 

revistas e periódicos, e uma entrevista semi-estruturada direcionadas ao 

responsável pelo Compliance no Santander. Como resultados preliminares percebe-

se, com base na pesquisa bibliográfica, que o setor bancário tem buscado seguir 

todos os princípios da governança corporativa, em especial o compliance. 

 

INTRODUÇÃO 

A chamada governança corporativa vem ganhando grande importância no mercado 

financeiro, focada em quatro princípios fundamentais: equidade, responsabilidade 

corporativa, prestação de contas e transparência. Baseado nestes títulos os 

investidores se sentem mais seguros e consequentemente suas companhias atraem 

mais investimentos, acarretando lucratividade e reconhecimento. Hoje, empresas 

que não adotam um sistema de governança corporativa são mais vulneráveis aos 

impactos de uma crise, enquanto uma empresa que possui um forte sistema de 

governança tende a ganhar credibilidade no mercado enfrentando assim os 

momentos de crise de forma mais branda. 

O setor bancário é um dos últimos a ser afetado no momento de crise, porém, a 

inadimplência os assola e, buscar práticas que os diferencie dos concorrentes passa 

a ser decisivo para sua sobrevivência. Atrair novos investidores e ganhar mais 

credibilidade no mercado está relacionado a medidas que visam equidade, 

independência, transparência e prestação de contas. Frente a esse contexto, 

elaborou-se a seguinte questão de investigação: seria, no setor bancário, o 

compliance (responsabilidade corporativa) o mais importante princípio de 

governança corporativa?  



 

 

Este trabalho tem como objetivo geral elucidar como o compliance é aplicado no 

setor bancário, mais especificamente, no Banco Santander, sendo os específicos 

ressaltando as principais diferenças entre a área de compliance e outras áreas de 

gestão, promovendo a distinção dos princípios de Governança, identificando os 

principais motivos que levaram a instituição a adotá-lo, financeiras, para assim 

certificar-se que ele é o princípio de governança corporativa de maior importância 

para o setor bancário.   

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo geral elucidar como o compliance é aplicado no setor 

bancário, mais especificamente, no Banco Santander. 

Como objetivos específicos temos: i) Esclarecer as principais diferenças entre área 

de compliance e outras áreas de gestão como: auditoria, controle internos e 

jurídicos; ii) Promover a distinção dos princípios de Governança aplicada nas 

organizações (disclosure, fairness, accountability e compliance); iii) Identificar os 

motivos que levam as organizações financeiras a adotar o compliance; iv) Averiguar 

a importância do profissional do compliance nas organizações financeiras; e v) 

Certificar que o compliance é o princípio de governança corporativa de importância 

maior do que o disclosure.   

 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica utilizada será uma pesquisa exploratória, por meio de 

revisão de literatura, através da coleta e análise de informações, interpretações de 

autores e estudiosos, subsidiadas em livros, artigos, monografias e sites com o foco 

no compliance. Além disso, foi elaborado uma entrevista semi-estruturada 

direcionadas ao responsável pelo compliance no Santander. 

 

DESENVOLVIMENTO 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2016), 

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.  



 

 

Também em concordância com o IBGC, à empresa que opta pelas boas práticas de 

Governança Corporativa adota como linhas mestras a transparência (disclosure), a 

prestação de contas (accountability), a equidade (fairness) e a responsabilidade 

corporativa (compliance) 

O Compliance nas empresas teve origem nas instituições financeiras, com a criação 

do Banco Central Americano, em 1913, que objetivou a formação de um sistema 

financeiro mais flexível, seguro e estável, e, logo após a quebra da Bolsa de Nova 

York de 1929, foi criada a Política Intervencionista New Deal, em uma tentativa de 

intervir na economia para “corrigir as distorções naturais do capitalismo“ (MANZI, 

2008, p. 27). 

Porém, não se pode confundir o Compliance com o mero cumprimento de regras 

formais e informais, sendo o seu alcance bem mais amplo, ou seja, “é um conjunto 

de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que uma vez definido e 

implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no 

mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários” (CANDELORO; 

RIZZO; PINHO, 2012, p.30). 

O Compliance cada vez mais tem se tornado um fator diferencial para a 

competitividade das organizações, pois o mercado busca e valoriza transparência e 

ética nas suas interações econômicas e sociais. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

O referencial teórico já está construído e o contato com o responsável pelo 

Compliance no Banco Santander já foi realizado. O projeto foi submetido e aprovado 

no CEP-UGB e iremos realizar a entrevista nas próximas semanas. 
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