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      Programa:

      O Terceiro Setor e o seu papel social
 
      Vamos falar em compliance?
 
      Os pilares de um programa de compliance

 
      Atenção à Lei Geral de Proteção de Dados
 
      Desafios e benefícios de um programa de    
      compliance aplicado ao 3º setor
 
      Riscos, controles e integridade: 
      qual a nossa  postura, enquanto contadores, 
      frente a cada desafio?



 O Terceiro Setor 
e o seu papel social



Comissão de Estudos do CRCRS - Terceiro Setor





      A Constituição Federal garante às  
     instituições filantrópicas a imunidade
     tributária. 

      Há o entendimento de que estas
     agem onde o Estado não chega.



      Imunidades se dão em função  
     do atendimento gratuito a milhões de
     brasileiros. 

      Todo o resultado é reinvestido na     
     manutenção da missão dessas
     instituições.
 



     Contrapartida do Setor Filantrópico   
      para o Brasil

      a cada R$ 1 investido pelo Estado 
por meio das imunidades

a contrapartida real 
do setor é de R$ 7,39

   Fonte: Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, 2019.  

    Estudo realizado com base em informações oficiais dos ministérios que

    regulam o 3º setor.

 



    SAÚDE
     
     Mais de 260 milhões de procedimentos 

     Responsável por 59% de todas as 

     internações de alta complexidade do SUS

  

     906 municípios brasileiros são atendidos

     exclusivamente por um hospital filantrópico

 

     Fonte: Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, 2019.  

         Estudo realizado com base em informações oficiais dos ministérios que

         regulam o 3º setor.



    EDUCAÇÃO
     
     
     Somam mais de 2,4 milhões de alunos, sendo:

 

     725 mil bolsistas no Ensino Básico e Superior 

    Fonte: Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, 2019.  

       Estudo realizado com base em informações oficiais dos ministérios que

       regulam o 3º setor.



    ASSISTÊNCIA SOCIAL

     Mais de 3,6 milhões de vagas 

     de serviços essenciais de proteção básica 

     são oferecidas pelo setor

    Fonte: Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, 2019.  

       Estudo realizado com base em informações oficiais dos ministérios que

       regulam o 3º setor.





to comply = conformidade

agir de acordo com uma regra, instrução, 

comando ou pedido

A Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13)

Governança Corporativa



      

      

conformidade com regras 

internas e externas

garantir os objetivos das organizações 

evitando, detectando e tratando 

inconformidades que possam 

interferir na missão institucional



Conjunto de ações e estratégias 

determinadas pela empresa 

finalidade de garantir que os seus colaboradores 

atuem de acordo com as regras

e não com base em julgamento próprio



Os pilares de um 
programa de compliance



Suporte da 
alta 

administração

Avaliação de 
riscos

Políticas de 
integridade

Controles 
internos

T
comunicação

Canais de 
denúncia

Investigações Due diligence Auditoria e 
monitoramento 



Suporte da alta administração



Vai muito além de dizer que é a favor: 

é efetivamente participar,
praticar e sensibilizar!

É incorporar os princípios 
do programa de integridade!



Avaliação de riscos



Situações potencias, 
mas não certas



     
     
      Entendimento dos objetivos
     institucionais

      Identificação das áreas de risco

      Mapeamento dos principais
     processos

      Identificação das fragilidades



Mapa de Calor



Políticas de integridade



      
      Código de conduta: 
      direitos e obrigações de todos

      Formalização da postura da 
      entidade frente aos diversos 
      assuntos relacionados 
      às suas práticas

Bússola



Controles internos



Mecanismos para minimização de 
riscos operacionais

Fidedignidade 
dos registros contábeis

Tomada de decisão



Treinamento e comunicação



      

      Sensibilização

      Reforço contínuo

      Qual o meu papel para 
      atingir a missão institucional?



Canais de denúncia



Confidencial e anônimo

Alerta para potenciais violações 
às políticas internas e externas

Condutas inadequadas 
de funcionários ou terceiros

Importante ferramenta 
para identificação de fraudes



Investigações



   Pronto atendimento às denúncias

   Averiguação dos fatos,
   identificação das responsabilidades

   Clareza sobre o ocorrido: 
   houve ou não conduta imprópria?

   Envolvidos? 
   Circunstâncias? 
   Violação de leis? 
   De políticas internas?



Due diligence



Quais controles preventivos
estão sendo adotados 

para minimizar os riscos 

de terceiros que trabalham 
para a nossa instituição 

NÃO nos representarem 
de forma ilícita?



Auditoria e monitoramento



O que não é medido 
não é gerenciado!



O programa de compliance está 
caminhando na direção correta?

Avaliação constante = monitoramento

Auditoria para verificar 
o atendimento 

aos pilares do compliance

Surgiram novos riscos?



LEI GERAL DE
PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS, 
13.709 /18



Intenção: 
garantir ao cidadão 

mais privacidade 
e controle sobre os seus dados.



Não impedir que empresas e 
governo usem dados pessoais, 

pois são importantes na tomada 
de decisão – manter dados 

protegidos, seguros.



Mudança significativa?
Hipóteses legais para que as 

empresas possam tratar dados 
pessoais e que uma vez 

coletados e tratados, sejam 
armazenados em segurança 

jurídica.



Avanço em relação ao uso da 
informação.

Marco Civil da Internet X 
Proteção de Dados (Sigilo do 

Negócio).
A segurança da pessoa, do 

indivíduo.



Conceitos importantes



“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o 

tratamento de dados pessoais, inclusive 

nos meios digitais, por pessoa natural ou por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, com o 

objetivo de proteger os direitos 

fundamentais de liberdade e de privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural (objeto e objetivos)”.



Dados pessoais – Que identificam a pessoa ou 

a tornem identificável – não apenas CPF, RG.

Banco de dados de qualquer tipo.

Qualquer relação (empregado, cliente, parceiro).

Qualquer empresa – todas!

On-line ou off-line.



Dados sensíveis 

Ainda mais cautela pois abrem 
margem para discriminação.

“Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a 
sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à 
vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa natural”.



Pense em Modelos de 
Negócios 
Com Uso de Tecnologias Disruptivas

Era da Informação;

Nossos dados de grande valor;

Marketing direcionado;

E se houver vazamento de dados?
Qual o prejuízo? 



Benefícios
A LGPD    

é uma regulamentação brasileira, 
baseada no modelo europeu.

Entrará em vigor em agosto de 2020.



    Princípios da LGPD

    I Finalidade
  

    II Adequação
  

    III Necessidade 

    IV Livre acesso

    V Qualidade dos dados

    VI Transparência

    VII Segurança



Benefícios

Autoridade Nacional de Proteção de Dados



Benefícios

   Medida provisória n. 869/18

   Fiscalizar
   Sancionar
   Normatizar (diretrizes para uma política)



   SANÇÕES, Art. 52:

   I advertência;

   II multa simples, de até 2% (dois por cento) do  

   faturamento da pessoa jurídica de direito privado, 

   com o teto de R$ 50.000.000 por infração;

   III multa diária, observado o limite total a que se refere

   o inciso  II;

 

   IV publicização da infração;

   V bloqueio dos dados pessoais;

   VI eliminação dos dados pessoais.



   SANÇÕES...

      OCORREU UM VAZAMENTO DE DADOS...

E agora?

Qual a gravidade?

Advertências e multa.

Prazo de 72 horas na legislação Europeia.



“A União estima arrecadar pelo 

menos R$ 20 bilhões em 
multas nos primeiros 12 
meses de vigência…”.

“… Estima-se que 68% dos 
vazamentos não são intencionais. 
Mesmo assim, qualquer vazamento 
representará multa 
correspondente”.

Fonte: O Globo, 23/11/19.



“... Uma pesquisa com 104 empresas 
brasileiras mostra que 
84% ainda não estão preparadas para atender 
a todos os requisitos da nova legislação...

Das 104 companhias:
33% grande porte
27,5% grupo de médias corporações 
39,6% micros e pequenas empresas

Setores variados: varejo, construção, saúde, educação, 
telecomunicação, tecnologia da informação, indústria, 
etc.”.

Fonte: Jornal do Comércio,
JC Contabilidade, 27/11/19.



Plano de Adequação:

1º) Estudar a Lei – sugestão “grupos”

2º) Conscientização – mudança de cultura – 
dos dados ao serviço/produto;

3º) Mapeamento dos Fluxos – identificar os 
processo que tratam dados pessoais, direta ou 
indiretamente;



Plano de Adequação:

4º) Plano de Ação:

 Controles;
 Orçamento;
 Sistemas;
 Medidas jurídicas – revisão de 

contratos/políticas;

 Previsão de Responsável/Encarregado.



Plano de Adequação:

 Previsão de Responsável:

Interagir com a pessoa titular dos dados;

Empresa X Autoridade – ANPD;

Projetos Internos;



Jornada de Transformação

 Acaba com a insegurança jurídica;
 Atrai investimento de empresas 

internacionais;
 Segurança das Pessoas;

Corrupção  Compliance



   Desafios e benefícios de um   
   programa de compliance 
   aplicado ao 3º setor



    

    
    Desenvolver e estimular a cultura
    organizacional de controles 



Benefícios

 Controle, qualidade

 Ganho de produtividade / otimização 

nos processos

 Imagem da instituição: respeito,

transparência, ética



   Riscos, controles e integridade: 
   qual a nossa  postura, enquanto
   contadores, frente a cada desafio?



   

   Eu faço a diferença?!

   Eu contribuo efetivamente com a  
   missão institucional através da
   Ciência Contábil?





JURAMENTO 

“Ao receber o grau de Bacharel em Ciências Contábeis, juro, 

perante Deus e a sociedade, exercer a minha profissão com 

dedicação, responsabilidade e competência, respeitando as 

normas profissionais e éticas. Juro pautar minha conduta 

profissional observando sempre os meus deveres de cidadania, 

independentemente de crenças, raças ou ideologias, 

concorrendo para que meu trabalho possa ser um instrumento 

de controle e orientação útil e eficaz para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade e o progresso do País. Comprometo-

me, ainda, a lutar pela permanente união da Classe Contábil, o 

aprimoramento da Ciência Contábil e a evolução da Profissão.”
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