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Além de ser fundamental para a sobrevivência das empresas, a compliance, ou seja, 
adequação às leis e às normas corporativas, é também uma ferramenta de competitividade 
que pode ser usada para aumentar os lucros. 

“Tenho visto uma preocupação grande das companhias, um entendimento crescente de que 
compliance não se destina só a atender as autoridades, mas é uma iniciativa que traz 
resultados, protege e perpetua o negócio, e ainda melhora o clima interno”, afirmou Alexandre 
Silva, presidente do Conselho de Administração da Amcham e conselheiro da TAM Linhas 
Aéreas, no café da manhã “Compliance em um ambiente desafiador”. O evento foi realizado 
nesta segunda-feira (09/11) na Amcham-São Paulo em parceria com o escritório Trench, Rossi 
e Watanabe Advogados. 

De acordo com Silva, a falta de uma cultura de compliance expõe e ameaça a empresa, cria 
um ambiente de insegurança interno (entre os funcionários) e externo (clientes e 
fornecedores) e pode custar caro. Ele não nega que adotar processos de conformidade exija 
investimentos consideráveis, mas assegura que agir preventivamente e contar com um plano 
de resposta imediata aos problemas evita impactos financeiros mais profundos e significa, no 
final das contas, economia de recursos. 

 

 
Paul McNulty, sócio do escritório Baker & McKenzie 

 

 



Brasil 

O Brasil, na análise de Esther Flesch, sócia de Trench, Rossi e Watanabe Advogados, vem 
avançando na aplicação de compliance, mas ainda peca na detecção dos desvios. “Faltam 
canais para comunicação no dia-a-dia das empresas. Muitas vezes, as autoridades sabem dos 
problemas antes dos gestores. A Polícia Federal, por exemplo, descobre fraudes e inicia 
investigações em casos que poderiam ter sido descobertos internamente se houvesse mais 
instrumentos de deteccção. Já quanto às respostas, as companhias têm demonstrado 
eficiência”, disse ela. 

Também questionado sobre a disseminação do tema no País, Alexandre Silva revelou ver hoje 
algumas ilhas de excelência, como os bancos – quando se trata de regulamentação –, a 
aviação – na questão das homologações e do cumprimento de normas – e companhias 
reguladas. Ele ressaltou, contudo, que a prática ainda não permeia toda a operação, mesmo 
nesse segmentos destacados, e que evoluir depende de maior comprometimento dos líderes. 

 

 
Esther Flesch, sócia de Trench, Rossi e Watanabe Advogados 

 

As recomendações do presidente do Conselho da Amcham para a alta administração, nesse 
sentido, são: 

Dar o exemplo; 

Prever e gerenciar riscos; 

Comunicar expectativas, com uso de métricas; 

Alocar recursos e prover treinamento aos subordinados; 

Assumir responsabilidade pelos erros tão logo sejam identificados; 

Aproveitar as lições aprendidas; 

Responsabilizar os gestores pelos êxitos e pelas falhas; 

Divulgar resultados. 

 

 

 



Tendências 

Paul McNulty, sócio do escritório Baker & McKenzie e ex-subsecretário de Justiça dos Estados 
Unidos, também presente ao encontro na Amcham, percebe uma tendência de intensificação 
de leis e normas vinculadas a compliance nos próximos anos impulsionada pelo aumento da 
atenção da mídia e das expectativas do público quanto ao assunto. Ele apontou quais serão os 
principais focos de preocupação: corrupção, sistema de saúde, contratos governamentais, 
fraudes no mercado acionário e relacionadas a consumidores, medidas antitruste e crimes 
ambientais. 

Nulty sugeriu ainda aspectos-chave a serem observados por companhias que tiverem 
problemas levados ao âmbito de investigação pelo governo. O primeiro é antecipar as questões 
a serem colocadas pelo setor público e preparar boas respostas, seguido por cooperação e 
elaboração de conclusões confiáveis. Adotando esses passos, as empresas demonstrarão ter a 
cultura de compliance arraigada, desfrutarão de maior credibilidade e poderão reduzir ou 
mesmo evitar ações penais. 
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