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HISTÓRICO

1988 - Brasil é signatário da Convenção Anticorrupção da OCDE

1992 - Lei 8492/92 – improbidade administrativa

1998 - Lei 9.613 – lavagem de dinheiro, COAF

2012 - Lei 12.683 – Amplia o alcance da lei 9613.

2013 - Lei 12.846 – Anticorrupção

2015 - Decreto 8420 – Regulamenta a Lei Anticorrupção

2017 – Lei 7753(RJ), 6112(DF), 16309(PE) e 10793(ES)

Contato: (21) 991952508                                                   paulo.araujo@bkr-lopesmachado.com.br
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COMPLIANCE => INTEGRIDADE

Definição: Conjunto de procedimentos adotados
por uma empresa visando detectar, prevenir e
combater fraudes e infrações as leis e regulamentos
aplicáveis a sua atividade, bem como assegurar que
seus valores e padrões de conduta sejam
observados por seus colaboradores.

Contato: (21) 991952508                                                   paulo.araujo@bkr-lopesmachado.com.br



Compliance para PME

PMEs precisam de um Programa de Compliance?

- A onda Compliance – parceiros semelhantes;

- Independe do tamanho, do ramo, do nº de empregados ou

dos locais que atua;

- Obrigatoriedade dos Governos Estaduais;

- Oportunidade para sua empresa (ter valores, preocupar-se

em combater irregularidades, ser ético e transparente;

- Benefícios: Mais conhecimento sobre o seu negocio e mercado;

proteção; maiores chances de contratação; redução de penalidades (Lei

Anticorrupção e Lei de Lavagem de Dinheiro).
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PMEs precisam de um Programa de Compliance?

 Se você acha que o Compliance é desnecessário, complexo ou

um gasto a mais, experimente não ter. O risco é grande e ficar

sem ele pode ser fatal.

 Se por um lado as empresas viveram até agora se isso, por outro,

o assunto ganhou projeção mundial e a tendência aponta para

seu fortalecimento.

 Fechar seus olhos a esta realidade pode ser o começo do fim!

 Estatisticamente, a perdas empresas com fraudes e desvios

internos tem perda média anual de 5% do faturamento. Se o

pensamento é puramente financeiro...
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Aplicação do Compliance na PME:

 Patrocínio de sócios e da alta direção;

 Adoção de valores, regras, mecanismos e

procedimentos para orientação;

 Disseminação da cultura de integridade;

 Controle internos e politicas para prevenir, detectar e

sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos;

 Atendimento a legislação vigente.
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Outros efeitos positivos:

 Relacionamentos profissionais e assuntos relativos a RH;

 Contratação e retenção de talentos;

 Melhoria de processos e produtividade (identificação de

falhas, lacunas ou ajustes necessários);

 Maior visibilidade na concorrência de mercado.
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PILARES

AM
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Como podemos trazer integridade ao nosso

negocio?

1- Adoção de Programa de Compliance (Integridade) em

atendimento aos riscos e necessidades da empresa;

2- Código de Ética e Conduta;

3- Avaliação dos riscos e elaboração de controles,

procedimentos e politicas para mitiga-los (reais necessidades);

4- Canal de comunicação;
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Como podemos trazer integridade ao nosso

negocio?

5- Treinamento periódico;

6- Estabelecimento de medidas disciplinares;

7– Transparência;

8 – Monitoramento.
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Melhorando o programa:

8- Conhecer seus parceiros;

9- Comitê de Ética;

10- Gestão de terceiros.
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Contato: (21) 991952508                                                   paulo.araujo@bkr-lopesmachado.com.br

Implantação e efetividade

- Esse processo não fica pronto da noite para o dia, 

portanto, a demora na adoção pode configurar uma 

péssima escolha!

- Não existe produto de prateleira e os profissionais 

especialistas ainda são em pequeno numero.

- O especialista irá elaborar um programa de acordo com a 

empresa: natureza, porte e exposição ao risco.
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Investimentos

Esse processo demanda investimentos, contudo, não 

deverão ser exagerados.

Profissionais experientes poderão orientar adequadamente.

O segredo é:

Seja simples, porem não simplório!

Seja profundo e não complexo!

CASES:
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PAULO CESAR COSTA DE ARAUJO FEIO

MBA em Engenharia Econômica Financeira (UFF-LATEC) com

licenciatura, graduado em Ciências Contábeis pela UFRJ, com

cursos de extensão em Finanças, controladoria e gerenciamento da

informação.

Mais de 7 anos de experiência como auditor e consultor em Big

Four.

Possui mais de 30 anos de experiência profissional como Controller

e Diretor Financeiro de grandes empresas multinacionais.

Professor de Pós Graduação – UERJ e Candido Mendes.

Membro Fundador do Instituto Compliance Rio.

Líder em Compliance da Lopes Machado Auditores.


