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Há muitas maneiras certas de organizar a empresa para que esteja em conformidade com todas 
as exigências de mercado e governamentais...    
 
Há muitas maneiras certas de organizar a empresa para que esteja em conformidade com todas 
as exigências de mercado e governamentais. Entre as funções ou entidades mais úteis, podemos 
citar um escritório, um conselho ou um comitê de compliance, assim como a criação de um cargo 
de gerente de conformidade em TI.  
 
Há uma maneira errada de organizar sua empresa para a conformidade: negligenciar a atribuição 
de responsabilidades e ignorar a responsabilidade necessária para manter a permanente exigência 
regulatória. Deve haver pessoas qualificadas e confiáveis para as políticas corporativas que 
implantam políticas de compliance; o desenvolvimento, a padronização e a implantação de 
controles internos; e a monitoração do programa de conformidade para garantir que seja eficaz, 
de baixo custo e relevante para um ambiente regulatório em constante transformação. Você deve 
ser capaz de indicar quem é o responsável quando alguma coisa sai errada, ou, para começar, 
você nem teria indicado alguém como responsável por coisa nenhuma.  
 
Análise 
 
O Escritório Corporativo de Compliance  
 
Uma função de compliance é uma necessidade dentro das grandes empresas. Muitas formalizam o 
papel do executivo responsável pela conformidade corporativa, às vezes denominado um 
executivo chefe de compliance (ou governança). No setor bancário, onde a gestão de risco é 
regulamentada, essa função pode ser atribuída ao executivo chefe de análise de riscos; em outras 
empresas, ao conselho geral. Na indústria de manufatura, o papel de executivo chefe de 
governança ou de executivo responsável pela conformidade pode ser atribuído ao COO (Chief 
Operation Officer). Quando esse papel é estabelecido como uma entidade distinta, o executivo 
responsável pela governança administra um centro de competências para conformidade — 
garantindo, assim, a padronização de objetivos de controle de processos em toda a empresa. Ele 
assegura que as mudanças de controles devido às regras e políticas novas ou modificadas serão 
implantadas eficazmente. O escritório de compliance assegura também que desenvolvimentos 
regulatórios e leis específicas que possam afetar a empresa serão monitorados e avaliados quanto 
às mudanças que poderão ser necessárias para o programa de compliance da empresa. Essa 
função pode também ser feita pelo conselho geral ou pelo escritório de assuntos governamentais.  
 
O Conselho de Governança ou Observância  
 
As empresas estão estabelecendo conselhos de nível executivo para governança ou compliance 
corporativa. Nesses conselhos, o CIO, o CFO, o executivo responsável pela conformidade e o 
conselho geral são responsáveis pelas políticas corporativas. Outros executivos podem também 
pertencer a esse conselho. O COO, por exemplo, pode ser incluído para fornecer informações 
sobre políticas que lidam com regulamentações ambientais, de saúde e segurança. Com 
orientação da diretoria, o CEO e o comitê de auditoria, os membros do conselho de conformidade 
(ou governança) asseguram que as políticas corporativas que apóiam as regulamentações serão 
atualizadas e efetivamente promulgadas. Eles também acompanham o comitê de compliance e as 
atividades de governança de seus próprios departamentos.  
 
Além da compliance regulatória, a empresa pode ter outros tipos de conformidade que mereçam a 
atenção de seu nível executivo, como compliances comercial e auto-impostas. A comercial inclui 
requisitos impostos por parceiros comerciais, regras de mercado ou redes comerciais.  



Já as auto-impostas incluem requisitos que a empresa assume para adquirir competitividade, 
gestão de marca, auto-aperfeiçoamento, responsabilidade social corporativa ou cultura (estão aí 
exemplos como Six Sigma, IS0 9000 ou Global Reporting Initiative).  
 
O Comitê de Compliance  
 
Os membros do comitê de conformidade acompanham as atividades para cumprir as políticas 
corporativas, e as regras, regulamentações, e padrões sobre os quais essas se baseiam. Os 
membros trabalham em colaboração com o escritório de compliance corporativa para garantir a 
padronização de controles internos em toda a empresa. O comitê deve se comunicar com 
auditores internos e externos para garantir que o programa de compliance seja devidamente 
voltado aos aspectos chave do desenvolvimento de controles internos, e sempre que mudanças 
nas políticas e controles internos sejam previstas.  
 
O engajamento inicial de auditores é necessário para evitar esforços excessivos e garantir a 
devida dedicação à tarefa proposta. Uma estrutura de compliance eficaz dentro da empresa é 
importante ao negociar e esclarecer o escopo e a implantação de atividades de compliance junto a 
auditores e agentes reguladores.  
 
Muitas empresas que devem cumprir novas exigências regulatórias, como Sarbanes-Oxley ou 
Basileia 2, num período relativamente curto de tempo, estabelecem um escritório de gestão do 
programa para coordenar os esforços em todos os níveis da empresa. O escritório de gestão do 
programa é uma organização de transição que é estabelecido quando uma organização se 
apresenta ainda imatura, não-existente, ou ainda não pronta para aceitar total responsabilidade 
pela nova regulamentação, ainda que a empresa reconheça que a conformidade é um programa 
contínuo e não apenas um projeto passageiro.  
 
As pessoas designadas para o escritório de gestão do programa costumam ser recrutadas de 
outros setores e seus compromissos de trabalho de tempo integral podem ser suspensos. A 
transição do escritório de gestão do programa para uma estrutura organizacional sustentável é 
importante para os indivíduos envolvidos e suas empresas-mãe. No caso da Sarbanes-Oxley, o 
escritório de gestão do programa costuma ser composto de pessoas das áreas de auditoria 
interna, finanças, TI, e de consultoria legal e externa.  
 
Para completar a transição para o escritório de gestão de programa, muitas empresas descobrem 
que devem contratar mais pessoas para atividades de conformidade em período integral — 
especialmente para auditoria interna. Para aumentar os controles internos e a competência da 
governança, algumas empresas fazem um rodízio de pessoal de auditoria interna durante períodos 
de alguns meses a dois anos, e então os faz retornar a suas áreas originais.  
 
O papel do gerente de compliance na TI  
 
Embora muitas empresas que enfrentam pesadas exigências regulatórias, como os grandes 
bancos, tenham utilizado gerentes dedicados à conformidade nas áreas de TI durante alguns 
períodos, esse é um novo papel na maioria das empresas, exigido pela lei Sarbanes-Oxley. O 
setor de TI é responsável por muitos dos controles internos relativos ao processo de divulgação de 
dados financeiros, que requer um papel para a implantação e acompanhamento de controles 
internos. Em empresas menores, esse papel é responsabilidade do executivo chefe de segurança 
da informação. Em empresas maiores, o gerente de compliance pode responder ao executivo 
chefe de segurança da informação, mas geralmente ele responde diretamente ao CIO.  
 
 
 
 



Para empresas que já implantaram a lei Sarbanes-Oxley, o gerente de compliance assumiu um 
papel de gestor de projetos no primeiro ano, trabalhando com outros líderes de TI, em particular 
com o executivo chefe de segurança da informação e com os gerentes de desenvolvimento de 
aplicações, para documentar, implantar, testar e remediar controles internos dentro das áreas de 
TI. No segundo ano e nos seguintes, o gerente de conformidade exerce mais de uma função de 
coordenação e competência dentro da TI. Ele também deve assumir responsabilidade pelos 
programas para melhorar a implantação da governança de TI (como uma biblioteca de infra-
estrutura de TI). Conforme mostrado na Figura 1, o gerente de compliance é um membro do 
comitê. Ele fornece opiniões para o conselho e a diretoria e o comitê de auditoria, sobre soluções 
de TI. O gerente de conformidade também coordena o suporte de TI para o processo de 
compliance em toda a empresa, e coordena as ações junto à auditoria interna e externa quanto à 
auditoria geral de TI e a auditoria de controles internos.  
 
Soluções de TI  
 
Alternativas  
 
Há muitas maneiras de organizar sua empresa para a conformidade. Não importa como a 
empresa se organize, as responsabilidades dos papéis deve ser claramente identificáveis e 
designáveis. Muitas empresas, por exemplo, não são suficientemente grandes ou não operam sob 
um marco regulatório suficientemente pesado para justificar o estabelecimento de um escritório 
de compliance separado. Aquelas responsabilidades, desse modo, podem ser atribuídas à área 
jurídica ou a alguma outra área da companhia. Em algumas empresas, auditorias internas pode 
assumir algumas das funções do comitê de conformidade. No lugar de um gerente de compliance 
em TI, as responsabilidades são repartidas entre o executivo chefe da segurança de informação e 
um auditor interno de TI.  
 
Orientações Táticas  
 
Um conselho de compliance ou governança estabelece as políticas.  
 
Um escritório de compliance ou governança corporativa assegura a padronização de controles e o 
alinhamento dos objetivos de controle com as políticas, os padrões, as regras e as 
regulamentações.  
 
Um comitê de conformidade acompanha a implantação e a gestão de controles. A comunicação 
eficaz entre auditores internos e externos assegura a devida dedicação e orientação ao se realizar 
mudanças.  
 
O gerente de compliance de TI exerce uma função de coordenação e competência dentro da área 
de tecnologia.  
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