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Compliance 

• Fundamentos e Conceito de Compliance?

•  Quando aplicar uma politica de compliance?

• Porque adotar técnicas de Conformidades nas organizações do  3º  setor?

• O que mudar e onde pode ser implementada  nas organizações do 3º 
setor ?

• Quais instrumentos são necessários para adoção de uma boa gestão de 
Compliance?

• Como posso ajudar na  implantação de um projeto de compliance?

• Algumas reflexões e ou nossas responsabilidade como cidadão sobre os 
riscos de controles e integridade no 3º setor ?



Fonte : IBGC

Princípios e Práticas de Governança 
Corporativa



Compliance 

• Conceito de Compliance?

O termo vem do verbo em inglês “To comply” e pode ser traduzido como conformidade. É uma política 
de “compliance”  deve garantir que a empresa esteja em conformidade com suas obrigações.

Ela tem origem no verbo to comply, que significa:

  seguir,

  cumprir,

  obedecer ou respeitar.

A política de compliance configura, portanto, um conjunto de ações e estratégias que uma empresa 
adota para garantir que todos os seus colaboradores ajam de acordo com as regras.

Essa política geralmente engloba um código de ética, além de comunicações e treinamentos constantes 
sobre o que é permitido ou não pela empresa.



Compliance 

•  Quando aplicar uma politica de compliance?

• Em todo processo de controle das operações do 3º setor;

• Em todos os momentos e fases de uma entidade, em especial para 
assegurar as boas práticas de gestão da entidades em aderência as 
orientações do IBGC.

• Exemplo:

Normalmente, essa política abrange assuntos ligados, por exemplo, ao 
recebimento de presentes de fornecedores, gastos em viagens, compras com 
cartão corporativo, uso de telefone e de outros recursos para finalidades 
pessoais e assim por diante.

A ideia é que o funcionário não tenha dúvidas sobre a atitude certa a ser 
tomada em determinada situação e que, se isso acontecer, ele ao menos saiba 
a quem recorrer.



Compliance 

• Porque adotar técnicas de Conformidades nas organizações do 
terceiro setor?

• Para assegurar  a sociedade, interessados, associados, doadores  que 
todas ações adotadas pelos colaboradores estão em aderência as 
legislações pertinentes sem exposição de riscos  a entidade e 
gestores das organizações; e

• Para credibilidade dos processos de controles internos e padrões de 
comportamentos dos seus colaboradores;

• Assegurar que as atitudes adotadas não estão expondo aos gestores 
voluntários a riscos de fraudes;



Compliance 

• O que mudar e onde pode ser implementada nas organizações ?

• As mudanças são de comportamento das atividades de controles de 
gestão, atitudes de padrões éticos aceitáveis pela organização do 
terceiro setor ;

• Necessidade de mapeamento dos todos os riscos de não 
conformidade para monitoramento constantes pelos órgãos de 
operacionais e de controles das entidades;

• A implementação pode acorrer em todo processo operacional, nas 
atividades fins e atividades de controles sobre as ações  de controles 
e financeiros das  organizações governamentais, terceiros setor, 
entidades diversas.



Compliance 

• Quais instrumentos necessários para adoção de uma boa gestão de 
Compliance?

• Boas praticas de controles internos, Auditoria Interna, Auditoria Externa, 
gestão dos riscos e politicas contábeis e atendimento em tempo hábil aos 
órgãos reguladores ;

• Adoção de politicas de gestão tributária, previdenciária,  legislação 
societária e politicas de gestão de pessoas e questões de arrecadação ; e

• Implementação de boas politicas de gestão das contingências trabalhistas, 
civil e tributárias;

• Boas rotinas da politica de TI, acessos, segurança de bancos de dados, em 
especial para a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados;



CONCEITO DE CONTROLES INTERNOS

O comitê de procedimentos de auditoria do 
Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados (AICPA), afirma que: 
O controle interno compreende o plano de 
organização e conjunto coordenado dos métodos e 
medidas, adotados pela empresa, para proteger 
seu patrimônio, verificar a exatidão e 
fidedignidade de seus dados contábeis, promover a 
eficiência  operacional e encorajar a adesão à 
política traçada pela administração.  



• Controle de natalidade
• Controle de bilheteria
• Controle de presença
• Controle de venda
• Controle de produto

OBJETIVOS DOS CONTROLES INTERNOS

 Alguns exemplos de controles

•  Controle orçamentário

•  Controle de gestão

Objetivos dos controles internos

• Obtenção de informação 
adequada
• Estimulação do respeito e da 
obediência às políticas da  
Administração
• Proteção de ativos
• Promoção da eficiência e da 
eficácia operacional



PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTROLE INTERNO

Responsabilidade

Assegurar que todos os procedimentos de controles sejam executados; para   detectar 
irregularidade; e para apurar  responsabilidades.
Rotinas Internas
A empresa deve definir no manual de organização, todas as suas rotinas internas, através 
de formulários.

Acesso aos Ativos
A empresa deve limitar o acesso dos funcionários a seus ativos e estabelecer controles físicos 
sobre esses.
Segregação de funções
Consiste em estabelecer que uma mesma pessoa não pode ter  acesso aos ativos e aos 
registros contábeis, devido ao fato de essas funções serem incompatíveis dentro do sistema 
de controle interno.

Confronto dos Ativos com os registros

A empresa deve estabelecer procedimentos de confronto com os    registro da contabilidade.

Amarrações do Sistema

O sistema de controle interno deve ser concebido de maneira que sejam registradas apenas 
transações autorizadas, por seus valores corretos e dentro do período de competência.



Atividade operacional 

 Compras/Contas a pagar

Valores a Receber 

Folha de Pagto 
Recursos humanos

Entender,

avaliar

e validar          RISCOS

os principais 

processos 

      CONTROLES INTERNOS NA AUDITORIA



FRAUDE E ERRO

ERRO: o ato não intencional resultante de 
omissão, desatenção ou má interpretação de fatos 
na elaboração de registros e demonstrações 
contábeis, que resulte em incorreções deles, 
consistente em:

a) erros aritméticos na escrituração contábil ou nas 
demonstrações contábeis;

b) aplicação incorreta das normas contábeis; e
c) interpretação errada das variações patrimoniais.



FRAUDE E ERRO
FRAUDE: ato intencional de omissão ou 
manipulação de transações, adulteração de 
documentos, registros e demonstrações contábeis.

A fraude pode ser caracterizada por:
a) manipulação, falsificação ou alteração de registros ou 

documentos, de modo a modificar os registros de ativos, 
passivos e resultados;

b) apropriação indébita de ativos;
c) supressão ou omissão de transações nos registros 

contábeis;
d) registro de transações sem comprovação; e
e) aplicação de práticas contábeis indevidas.



 

 

A Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13) trouxe como uma de suas principais novidades a 

recomendação de que empresas que mantenham relações com órgãos públicos 

possuam “um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, 

auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos 

de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, 

fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira”.
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Compliance 
• Como posso ajudar na  implantação de um projeto de compliance?

• Estabeleça a necessidade de especialistas por área de atuação para adoção 
da politica de compliance;

• Necessário a análise de riscos de não  conformidade por cada etapa 
anteriormente mencionada;

•  Criar ou revisar o código de ética e conduta da empresa. O documento deve 
ser o mais pormenorizado possível;

• Criar uma estrutura / setor de compliance,  dotado de recursos humanos, 
materiais e tecnológicos para proceder as investigações;

• Treinamento periódico dos funcionários. É isso que vai fazer com que a 
mudança na cultura de negócios chegue na ponta e evite os problemas na 
prática



Proposições/sugestões frente a necessidade de 
aprimoramentos de controles e integridade no 
3º setor 
• Desenvolver a cultura de governança corporativa em todo processo da entidade 

social ;

• Estimular o comprometimento dos colaboradores, associados, voluntários;

• Estruturar o sistema de informações gerenciais e contábil para subsidiar a 
Diretoria, Conselhos, voluntários e comunidade;

• Desenvolver os conselhos na perspectiva de auxilio na tomada de decisão; 
  
• Intensificar a prática da ética nas ações e nas relações das entidades com a 

sociedade ;e

• Estimular os conceitos das literaturas de governança, comppliance em todo o 
processo da entidade com eventos, cursos, etc...
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Compliance 
• Algumas reflexões e ou nossas responsabilidade como cidadão sobre os 

riscos de controles e integridade no 3º setor?

• Gestão baseado no monitoramento de riscos e de controles internos e de 
pessoas;

• Gestão dos riscos de não conformidades conhecidos e forma de ação 
para redução e monitoramento constante pelos conselhos ;

• Adoção de controles internos eficientes e eficazes para garantir 
conformidades em todo o processo operacional das entidades;

• Manutenção de auditoria interna constante para assegurar a aplicação 
das politicas definidas de conformidades;

• Adoção das melhores praticas de Governança Corporativa com 
disseminação dos conceitos de transparência, ética e equidade em todo 
processo das entidades;e

• Comunicação ao sociedades das ações em andamento.



Compliance 

• MUITO OBRIGADO.

sergio.fioravanti@bakertillyrs.com.br 

51-3508.7734

51-99808.6046  

Av.Nilo Peçanha 724 – Sala 502
Porto Alegre/RS

mailto:sergio.fioravanti@bakertillyrs.com.br
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