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2002 2008 2013 1934 2007 

Securities and 
Exchange Comission 

SEC (US) 

Sarbanes – Oxley 
Act (US) 

(FINRA US) 
Financial Industry 

Regulatory Authority 

(FCA UK) 
Financial Conduct 

Authority 

Artigo 325 
Tratado de Lisboa (UE) 

Determina os mecanismos 
antifraude para proteção dos 
interesses financeiros da UE 

No mercado financeiro, a regulação de mercado focada em ética profissional é o ponto 
de partida crucial para evitar crimes de fraude e corrupção.   
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1998 

Res.2554 Circular 249 

2007 

Inst. Norm.  14 

2004 

Res. CGPC No 13 

Assuntos 

2011 2009 

2011 

Circular 445 Res. Norm. 244 Res. 3.461 

Circular 344 Res. Norm. 244 

2012 

2004 

2007 

Controles 

Internos 

Prevenção a 

Lavagem de  

Dinheiro 

Prevenção            

a Fraude 

A SUSEP vem  

divulgando 

normativos de 

grande 

importância para 

aumentar o nível 

de governança e 

de cultura do 

mercado sobre 

as questões de 

ética, fraude, 

risco e 

solvência, tendo 

o BACEN como 

referência. 

Lei nº 9.613/1998 

Lei nº 12.846/2013 

1998 

Res.2554 

2007 

2007 

Instrução SPC 18 

Instrução SPC 18 
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Pesquisa Deloitte - Transparência em Movimento 
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A Deloitte realizou uma pesquisa em 2013 com 76 empresas, a fim de retratar as 

percepções de conselheiros e executivos sobre as práticas de Governança 

Corporativa. 

49% das empresas 

entrevistadas não possuem 

Canal de Denúncias ou 

ações disciplinares 

estabelecidas formalmente. 

Fonte: Transparência em Movimento – o  Atual estágio da Governança 
Corporativa no Brasil 

De 67 a 89% das 

organizações já possuem 

implementados elementos 

básicos: Missão, Visão, 

Valores, Código de Ética e 

Políticas Contábeis. 
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Para 68% das empresas a governança é vista como importante, no entanto, pouco mais da 

metade considera médio o grau de efetividade do framework de governança adotado pela 

organização.   

Nível de importância de uma boa 

estrutura de Governança Corporativa 

Grau de efetividade do framework de 

Governança Corporativa 

Alto 68% 25%  

Médio 29% 53%  

Baixo 3% 22%  

Importância Efetividade 

• Capilaridade de conselhos e comitês   
• Sistemas de informação e comunicação  
• Gestão de riscos  
• Avaliação do desempenho de conselhos e 

comitês 

• Controladoria  
• Auditoria independente  
• Controles internos  
• Definição de metas para conselheiros e 

executivos 

Medidas que as empresas consideram 
mais importantes, e que pretendem 
adotar nos próximos anos. 

Medidas que as empresas já adotam 
indicam onde a governança está 
aplicada de forma mais efetiva. 

Fonte: Transparência em Movimento – o  Atual estágio da Governança 
Corporativa no Brasil 
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Impacto de Compliance na Estrutura de Controles 
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Canal de 
Denúncias 

Auditoria 
Interna 

Atividades de monitoramento 

Gestão de 
Riscos 

Programa de 
Compliance 

Garantir a adequação aos 
novos normativos publicados 

Gerenciar a exposição ao risco  
de multas e autuações 

Participar  de discussões de 
mercado sobre regulação 

Atua como 
linha de 
defesa 

Apoia nos 
Testes de 
Controles 
Internos 
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Suporta na 
gestão de 

riscos 
operacionais e 

estratégicos 

A estrutura de controles de Governança é composta por áreas chaves responsáveis por 

monitorar e sustentar o modelo de Governança. A atuação do Programa de Compliance é 

fundamental para composição das linhas de defesa dentro da estrutura de controles. 
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Atuação de Compliance nas Linhas de Defesa 
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O modelo de Linhas de Defesa pode aumentar a clareza dos riscos e controles e 

potencializar a eficácia dos sistemas de gerenciamento de riscos. 
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Órgão de Governança / Conselho / 

Comitê de Auditoria 

Alta Administração 

Áreas Operacionais Controles Internos Revisão Independente 
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Compliance 

 Assegurar a adequação, 

fortalecimento e o 

atendimento aos 

normativos vigentes; 

 

 Disseminar a cultura de 

compliance entre as 

áreas operacionais; 

 

 Atuar na orientação e 

conscientização à 

prevenção de atividades 

e condutas que possam 

ocasionar riscos à 

imagem e operação da 

instituição. 

Áreas Operacionais 

 Implementar as ações corretivas para dirimir deficiências em 

processos e controles; 
 
 Manter controles internos eficazes e conduzir procedimentos de 

riscos e controles periodicamente; 

 Resposta aos órgãos reguladores. 

Controles Internos/ Gestão de Riscos 

 Apoiar as políticas de gestão, definir papéis e responsabilidades e 

estabelecer metas para implementação; 
 
 Fornecer estruturas de gerenciamento de riscos; 
 
 Identificar mudanças no apetite ao risco implícito da organização; 

 
 Auxiliar no desenvolvimento de processos e controles. 

Auditoria Interna 

 Atuar de acordo com as normas internacionais reconhecidas para a 

prática de auditoria interna; 
 
 Reportar às camadas executivas da organização, de modo a cumprir 

com suas responsabilidades de forma independente; 
 
 Ter uma linha de reporte ativa e eficaz ao órgão de governança. 
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Compliance e Governança Corporativa 
Atividades de Monitoramento 

49% 
Abrangente, com atuação 

em assuntos de maior 

relevância e risco para 
estratégia 

30% 
Limitado, com restrição em processos 
como gestão de riscos 

21% 
Completo, englobando 

todas as áreas e estratégias 
da empresa 

O estudo da Deloitte de 2014 sobre práticas de Compliance demonstrou que a maior 

parte das empresas não tem um programa completo que assegure o cumprimento das 

normas e legislações. 

Fonte: Estudo da Deloitte “Lei Anticorrupção – Um retrato das práticas  
de compliance na era da empresa limpa” 
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Compliance e Governança Corporativa 
A Ética e a Governança Corporativa 
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Governança 

Corporativa 

Governança Corporativa 

Gestão de Riscos 

Estratégia e Execução 

Comunicação e 

Informação 

Ética & Anticorrupção 

Lei Anticorrupção 

Prevenção à Fraudes 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

Dimensões da Governança Corporativa 

Estrutura Operação Monitoramento 

Estrutura e 
Organização 

Processos 
e Sistemas 
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e Controle 

Diretrizes 
Estratégicas Gestão de 
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Desafios de Compliance para Governança Corporativa 

Desafios 

 

 
Reportar e gerenciar o nível de 
atendimento das áreas operacionais 

Familiarizar-se com as exposições 
aos riscos operacionais. 

Conscientizar as áreas operacionais 
das necessidades de adaptação. 

Acompanhamento das regulações e 
discussões de mercado. 

Monitoramento e 
Controle Operacional 

Mercado mais 
participativo nas 

discussões regulatórias 

Inteligência na Gestão 
Integrada de Riscos 

Modernização da 
Infraestrutura de 

Tecnologia 



© 2015 Deloitte Touche Tohmatsu 

A governança corporativa está inserida em um contexto amplo de capacidades que precisam 

ser desenvolvidas na empresa: 

 

Visão Deloitte 
Principais pilares da Governança 

Estratégia e 
alinhamento  

Governança e 
controle 

Arquitetura 
empresarial 

Portfólio e 
finanças 

Diretrizes, 
responsabilidades, 

transparência e 
controles 

propriamente ditos 
requeridos para 

gerenciar os riscos, a 
fim de se garantir o 

cumprimento da 
regulação. 

 
 

Organização e 
entrega 

A estratégia de 
compliance e 

Governança deve ser 
desenvolvida como 
parte integral dos 

objetivos da 
corporação e 
também deve 
influenciar o 

cumprimento desses 
objetivos. 

Iniciativas de 
tecnologia e 

processos que 
suportam a 
estratégia. A 

dimensão de finanças 
considera os 

investimentos e os 
recursos financeiros 

requeridos. 
 
 
 
 
 
 
 

Níveis que suportam 
o negócio, como 

estrutura de dados, 
processos, controles , 

aplicações e 
infraestrutura 
tecnológica de 

suporte – incluindo 
hardware, 

conectividade e 
software. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrutura, papéis e 
competências 

internas, além de 
funções terceirizadas 

e fornecedores 
que determinam a 

maneira como a área 
de apoio  suporta o 

negócio 
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Visão Deloitte 
GRC – Governança, Risco e Compliance 

Originado por prepostos regulatórios, as disciplinas de Governança Corporativa, Risco e 

Compliance se tornaram fundamentais para enfatizar a transparência e responsabilidade 

corporativa dentro das empresas.  

 

 

GRC 

Riscos 

• Reporte aos Comitês executivos; 
• Estratégia; 
• Políticas corporativas. 

• Identificação dos fatores de risco; 
• Análise dos Riscos; 
• Respostas coordenadas. 

• Gestão dos Processos; 
• Resposta às definições SOX; 
• Reportes Regulatórios. 

Planejamento e 
Gestão de 
Portfólio 

Direcionamento  
e Execução 

Mensuração e 
Refinamento 
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Publicações e Fontes de Conteúdo 
Conteúdos para Geração de Valor 

Folder 
Transparência em 

movimento: O atual 
estágio da Governança 
Corporativa no Brasil 

Hotsite  
Centro de Governança 

Corporativa 

Hotsite 
Center for Corporate 

Governance 
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Deloitte + Estadão 
Questões Críticas sob o 
olhar dos Conselhos de 

Administração 

http://www2.deloitte.com/br/pt/pages/governance-risk-and-
compliance/topics/dttl-global-center-for-corporate-governance.html# 

http://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-corporate-
governance/topics/center-for-corporate-governance.html 
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