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Market share e proteção 
Uma robusta estrutura de gerenciamento de risco de 

compliance acaba se tornando, inclusive, um verda-

deiro instrumento de marketing para uma institui-

ção que queira ganhar mais competitividade, lucra-

tividade e market share e obter uma rentabilidade 

sustentada. 

Por meio da disseminação de elevados padrões 

éticos como pilares da sua cultura organizacional, 

fortalecimento dos controles internos de forma a ga-

rantir transparência e equidade, bem como o devi-

do manuseio da informação, as atividades de com-

pliance são capazes de oferecer proteção ao investi-

dor, evitando práticas oportunistas de manipulação 

de preços e transações, fomentando o desenvolvi-

mento de um mercado justo e eficiente e agregando 

mais valor aos acionistas. 

As atividades de compliance inserem-se em um 

contexto de gestão preventiva de riscos, monitoran-

do continuamente as práticas corporativas e as ope-

rações cotidianas de modo a inserir a instituição den-

tro do arcabouço da boa governança. 

Três frentes 

O compliance ajuda a simplificar processos, ga-

nhar eficiência e, ao mesmo tempo, proteger mais 

eficazmente os negócios e a instituição; é capaz de 

auxiliar na análise do custo/beneficio do comando 

regulatório, bem como antever os esforços neces-

sários para o cumprimento da exigência, evitando 

que o descolamento da norma traga eventuais riscos 

reputacionais. 

O programa de compliance, construído em con-

junto com as áreas de negócios e com o comprometi-

mento da alta administração, deve ser desenhado de 

forma a se adequar ao apetite de risco e à estratégia 

de negócios da instituição, com o objetivo de maxi-

mizar retorno, porém oferecendo segurança ao am-

biente operacional e maior confiabilidade para inves-

tidores e clientes. 

As evidências 
O compliance é útil para: 

• Salvaguardar a confidencialidade da informação 

confiada à instituição por seus clientes, fornecendo 

tratamento adequado e evitando uso inapropriado e 

inadequada divulgação. Isto significa evitar a even-

tual proliferação de boatos e assegurar que a infor-

mação do cliente seja somente revelada a quem efe-

tivamente dela necessite conhecer (este é o chamado 

princípio do "need to know basis"). Trata-se também 

de proteger as informações materiais sobre os negó-

cios da instituição. 

• Manter a transparência e correição na condução 

dos negócios da instituição, contribuindo para a ma-

nutenção dos mais altos padrões de qualidade. A se-

gurança oferecida ao cliente e a criação de uma repu-

tação e credibilidade no mercado acabam se tornan-

do instrumentos de marketing da instituição, que 

pode se valer desses indicadores para aumentar sua 

competitividade na indústria em que atua. Trata-se 

de um diferencial altamente estratégico. 

• Evitar o conflito de interesses entre as diferentes 

áreas da instituição, entre a instituição e seus clien-

tes (e entre a instituição, seus clientes, os clientes de 

seus clientes e seus funcionários), assegurando ade-

quada administração de eventuais conflitos entre to-

dos estes. Trata-se da administração do conflito en-

tre interesse pessoal e obrigação fiduciária. 

• Quando a instituição é filial de uma estrangei-

ra, o compliance ajuda a cumprir com o arcabouço 

regulatório local e internacional, bem como com as 

instruções da matriz no que diz respeito à forma de 

condução dos negócios no país, forma de comporta-

mento dos funcionários, forma de relacionamento 
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com reguladores, imprensa, clientes, e tantas outras 

regras corporativas impostas na localidade. 

• Evitar problemas legais e demandas judiciais que 

podem ser altamente dispendiosos e danosos à re-

putação da instituição. Os escândalos corporativos 

abalam profundamente a credibilidade das empre-

sas, gerando tal impacto negativo que é capaz de pro-

mover a retirada do investimento e saída dos investi-

dores das bolsas de valores. 

• Evitar ganhos pessoais indevidos por meio da 

criação de condições artificiais de mercado ou da ma-

nipulação e uso de informação privilegiada a que o 

funcionário tenha tido acesso ou mesmo ouvido em 

função de sua posição e da qual tenha se utilizado em 

seu próprio benefício, de forma a auferir uma vanta-

gem econômica ou evitar uma perda ou prejuízo. 

• Evitar a assimetria ou distorção de informações 

com o "full disclosure", impedindo, consequente-

mente, que o investidor desenvolva um sentido de 

aversão ao mercado de capitais, entendendo-o como 

muito arriscado. A percepção de risco advém da falta 

de transparência. 

• Detectar, controlar e evitar o ilícito da "lavagem 

de dinheiro" ou branqueamento de capitais. 

Como chegar lá 
Como implantar um eficiente programa de com-
pliance na instituição para que ele cumpra suas fun-
ções e seja ferramenta de marketing? 

O ponto de partida para a elaboração de um pro-

grama serão a natureza das atividades da instituição, 
o ambiente regulatório e a cultura estabelecida na or-
ganização. 

O programa deve ter como base a preservação da 

reputação da instituição, ser sustentável e levar em 

consideração as prioridades em termos de gerencia-

mento dos riscos inerentes ao negócio, e aqueles ris-

cos de não conformidade com leis e regulamentos, 

bem como o tamanho da instituição, sua capilarida-

de e a conformação de sua estrutura. Esses são dados 

fundamentais para determinar qual o tipo de progra-

ma de compliance trará melhores resultados. 

Mas, qualquer que seja o modelo, um programa 

eficiente de compliance deve endereçar prevenção, 

detecção e respostas e, em especial: 

• promover economia/eficiência na entrega de 

serviços; 

• endereçar riscos emergentes; 

• expandir responsabilidades de supervisão; 

• demonstrar e persuadir como fazer correta-

mente. 

As políticas e procedimentos internos serão o ali-

cerce do programa e devem ser redigidos com obje-

tividade, não dando margem a interpretações indivi-

duais. Devem ser também adaptados à natureza da 

organização e ao seu perfil de risco, sendo de fácil en-

tendimento por todos os funcionários. 

Não espere que as pessoas se comportem como 

você imagina que deveriam. Nada é óbvio e, às ve-

zes, apenas o bom senso não é suficiente. Comandos 
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ESPECIAL FINANÇAS 

claros e precisos são fundamentais para a eficiência 
de um resultado. 

Esta é a razão das políticas. Caso surja algum pro-
blema, a instituição será resguardada, na medida em 
que os funcionários não poderão alegar falta de co-
nhecimento ou falta de transparência das regras da 
instituição para justificar um desvio de conduta. 

No processo de elaboração de políticas devem ser 
considerados os benefícios em tê-las, o foco de atua-
ção, abrangência, linguagem, objetividade, embasa-
mento legal, bem como o fato de uma política global 
poder eventualmente servir de ponto de partida para 
a redação de políticas locais e mais específicas. 

Antes de serem divulgadas, as políticas devem 
passar por um processo interno de aprovação e só 
depois serem disponibilizadas na intranet da insti-
tuição ou entregues pessoalmente a cada área e seus 
respectivos funcionários. 

É importante ressaltar que a publicação de uma 
nova política ou de alterações às já existentes deve 
ser sempre acompanhada de sessões de treinamento 
para que não haja risco de alegação de falta de enten-
dimento como justificativa da não aderência. 

Entretanto, não bastam as políticas. O sucesso vai 
depender altamente do comprometimento da equi-
pe funcional, que, por sua vez, depende de bons trei-
namentos periódicos, suporte da chefia e integração 
com as equipes de outras áreas da organização. 

Medindo a eficiência 
Já a eficiência do programa pode ser medida por al-

gumas métricas e indicadores, como, por exemplo, o 

uso de "hotlines", dados sobre treinamentos, audi-

torias nas atividades de compliance, comunicações 

de funcionários... As métricas devem ser constante-

mente revistas, pois isto irá ajudar em uma mais rápi-

da identificação e correção de problemas. 

Antes que se inicie qualquer medição da eficiên-

cia, contudo, a instituição deve definir o que na ver-

dade espera como resultado para que só a partir daí 

possa considerar o programa eficiente ou não. E aqui 

deparamo-nos com o conceito dos "indicadores de 

performance" que irão medir se o programa está ex-

cedendo ou apenas minimamente cumprindo obje-

tivos preestabelecidos. 

Em termos práticos, são basicamente estas as per-

guntas que devem ser respondidas: 

• As ações sugeridas tiveram sucesso? Foram iden-

tificadas necessidades de melhorias ou mudanças? 

• Qual o número de ligações para o "hotline" e 

qual o assunto tratado? 

• O responsável (compliance officer) conseguiu o 
feedback pretendido? 

• De que forma as medidas corretivas foram im-
plantadas e acompanhadas até a solução final? 

• O sistema que monitora a resolução das reclama-
ções, deficiências ou desvios, caso existente, funcio-
na bem e auxilia o regulador nas auditorias? 

• São feitas revisões periódicas para identificar 
problemas, testes randômicos e por amostragem? 

• São feitas revisões periódicas nas políticas, de 
forma a atualizá-las e incluir exemplos e casos 
concretos? 

• Os treinamentos têm sido criativos e motivado-
res, têm realmente envolvido os funcionários? 

• São enviados comunicados periódicos aos fun-
cionários, lembrando-os sobre aspectos importantes 
das políticas e, ainda, incentivando-os a consultar o 
website ou intranet da instituição? 

• O compliance officer tem dado respostas rápidas 
e significativas? 

• O compliance officer tem tido uma comunica-
ção eficiente e um diálogo aberto com a alta admi-
nistração e com os funcionários, participando de 
reuniões e tendo sido capaz de estabelecer uma co-
nexão pessoal com o corpo diretivo e funcional da 
instituição? 

As instituições podem algumas vezes oferecer re-
sistência ao proposto pelo compliance officer e, nes-
te caso, o fato de ele ter habilidade de influenciar os 
tomadores de decisão na alta hierarquia será fun-
damental. Se o compliance officer também ocupar 
um desses cargos de destaque a comunicação flui 
melhor. 

Os profissionais de compliance devem trabalhar 
com independência e ter a facilidade de se conectar 
com as pessoas, especialmente com aquelas que re-
presentam os órgãos reguladores e autorreguladores, 
tendo voz ativa e participação significativa nas dis-
cussões envolvendo assuntos de sua competência. 

É recomendável adotar-se um planejamento anu-
al, uma espécie de "business plan" da área, onde são 
evidenciados esforços de educação continuada para 
os membros do departamento de compliance, ade-
quação de recursos humanos e tecnológicos, revisão 
dos "fatores-chave de riscos e "scorecard", análise 
de aprendizagem pelos erros do passado e avaliação 
dos serviços prestados. 

Só assim o programa é capaz de orquestrar as pre-
tensões da instituição de uma forma eficiente e prag-
mática. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 89, n. 12, p. 64-68 , dez. 2011.




