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Diante da revelação de tantas situações sensíveis, da exposição do País de
forma pejorativa em nível internacional, da descrença da sociedade em nosso
sistema político e de uma verdadeira crise institucional, é tempo de se buscar
uma mudança cultural nos setores empresarial e público. Principalmente
quando há um relacionamento comercial íntimo entre essas duas partes.
A mudança que esperamos, contudo, não pode ser delegada tão somente
a um juiz ou a órgãos de controle, como o Ministério Público e a Polícia Federal – mecanismos de repressão, que têm a sua importância na
punição de atos ilícitos e, de alguma maneira, chamam a atenção da sociedade para a necessidade de reação.
Sinceramente, acreditamos que não é com repressão que se combate a corrupção.
A mudança mais importante deve se dar na estrutura basilar da sociedade,
a partir da educação e de uma vida com dignidade. Deve partir, também, do
setor privado, no exercício da atividade empresarial, e do serviço público,
o que implica uma nova forma de se relacionar com os seus fornecedores
e clientes.
É nesse escopo que a palavra compliance ganha relevância. Como um importante instrumento de governança, tem efeitos diretos na cultura da empresa, afetando desde o seu processo de produção até o momento do fechamento do negócio, na ponta.
Internamente, o compliance aumenta a segurança de todos os escalões da
empresa no sentido de que estão fazendo a coisa certa, no local certo e no
momento certo! De dentro para fora, é um mecanismo que dá proteção aos
colaboradores da empresa quanto a eventuais abordagens ilícitas em um
ambiente negocial, ao mesmo tempo em que coíbe que um colaborador
desalinhado com os valores da empresa atue indistintamente e coloque em
risco o maior patrimônio de uma organização – a sua imagem.

MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Acreditando que essa ferramenta corporativa atua cirurgicamente no
coração de uma empresa séria, decidimos formar uma equipe qualificada e
muito empenhada para oferecer um produto com a qualidade e, principalmente, com a excelência que nossos clientes merecem.
Compreendemos, sobretudo, que, com esse trabalho, estamos contribuindo, também, para a construção de uma sociedade mais justa e, por consequência, para um país melhor.
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes

VOCÊ SABE O QUE É COMPLIANCE?
Compliance é um conjunto de ferramentas de gestão corporativa que visa ao bom cumprimento de leis em geral.
Trata-se da implementação e manutenção de uma cultura
empresarial de honestidade e transparência, acompanhada
de controles internos e externos, políticas e diretrizes do
negócio, que auxiliam na segurança e na eficiência da atividade empresarial.

POR QUE ESTABELECER UM
PROGRAMA DE COMPLIANCE?
Benefícios de se ter um programa de compliance:
n

Atendimento às novas políticas de contratação pública;

n

Eficientização dos padrões de governança empresarial;

n

Influência positiva no mercado nacional e internacional;

n

n

Redução significativa de casos de fraudes internas;

n

Prevenção contra atos de corrupção;

n

n

BASE NORMATIVA
Lei Norte-Americana Anticorrupção – Foreign Corrupt
Practices Act – FCPA.

n
n

n

Lei de Suborno do Reino Unido – UK Bribery Act – UKBA.
Código Penal da França – modificado em 2007 – institui
penalidades severas para pessoas físicas e jurídicas.

Redução de eventuais sanções que podem ser aplica das
à empresa em virtude da Lei Anticorrupção e da Lei
Antitruste;
Proteção dos dirigentes contra alegação de culpa por omissão.

Riscos de não se ter um programa de compliance
n

n

Ganho de credibilidade por parte de clientes, investidores, fornecedores etc.;

n

Perda de espaço e clientes nos mercados nacional e
internacional;
Responsabilidade objetiva da empresa em processos
decorrentes da Lei Anticorrupção;
Sanções administrativas:
l

n

Lei Anticorrupção Brasileira – Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013.
l

n

Manuais de Integridade da CGU.
l
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Multa no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto
do último exercício;
Não sendo possível sua aferição, a multa poderá
variar entre R$ 6.000,00 e R$ 60.000.000,00;
Suspensão de atividade;

Jacoby Fernandes & Reolon
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l

Publicação extraordinária da decisão condenatória;

COMPLIANCE EM NÚMEROS:

l

Obrigação de reparação pelo dano causado;

Fraudes internas

l

Dissolução compulsória;

Conforme estudo da Association of Certified Fraud Examiners
– ACFE, as organizações perdem 5% de suas receitas anuais
por conta de fraudes. A média de perda em um único caso de
fraude ocupacional foi de US$ 150 mil.

l

l

n

Divulgação da decisão condenatória em meios de
comunicação de grande circulação pelo prazo mínimo
de 30 dias;

Penalidades judiciais:
l

l

l

l

Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direta ou indiretamente
obtidos da infração, ressalvado direito do lesado ou
do terceiro de boa-fé;
Suspensão ou interdição parcial das atividades;

A apropriação indevida de ativos foi, de longe, a forma mais
comum de fraude ocupacional, ocorrendo em mais de 83%
dos casos e causando a perda média de US$ 125 mil.
A fraude das declarações financeiras foi detectada em menos de
10% dos casos. Causa, no entanto, perda média de US$ 975 mil.
A corrupção aparece em 35,4% dos casos, apresentando perda média de US$ 200 mil por situação de fraude detectada.
Esse estudo analisou 2.410 casos de fraude ocupacional, que
causaram um total de perdas de mais de US$ 6,3 bilhões.

Dissolução compulsória da pessoa jurídica: apenas se a
pessoa jurídica: (i) for utilizada de forma habitual para
facilitar ou promover a prática de atos ilícitos; ou (ii) tiver
sido constituída para ocultar ou dissimular interesses
ilícitos ou a identidade dos beneficiários do ato;
Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções,
doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas
e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo
Poder Público, pelo prazo de 1 (um) a 5 (cinco) anos;

n

Vulnerabilidade a fraudes internas e a atos de corrupção;

n

Responsabilidade subjetiva dos dirigentes e administradores;

n
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Inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CNEP e Cadastro Nacional das Empresas
Punidas – CNEP;

Controladoras, controladas, coligadas ou consórcios:
solidariamente responsáveis, restringindo-se à obrigação de
pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Compliance e Integridade
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As fraudes internas não se originam apenas de atos de empregados e colaboradores. Há risco elevado de cometimento por
parte dos executivos da empresa.

COMPLIANCE COMO PROTEÇÃO
DO SEU PATRIMÔNIO

O estudo da ACFE mostra que, quando executivos cometem
fraudes, a média de danos é 10 vezes maior do que naquelas
perpetradas por empregados.

Em 17 países, 78% das empresas acreditam que compliance agrega valor. Cada dólar investido em compliance significa economia
de US$ 5,00 gastos em processos judiciais, danos à reputação e
perda da produtividade. (Arnold Shilder)
Além de contribuir decisivamente para a sobrevivência do
negócio, 70% do empresariado, em vários países, acredita que
uma empresa ética e responsável obtém mais sucesso em longo
prazo. (Journal of Compliance)
A exemplo, processos apuratórios de conduta anticoncorrencial ou por ato de corrupção geram multas milionárias
paras as corporações envolvidas.

EMPREGADOS
US$85.000

GERENTES
US$173.000

EXECUTIVOS
US$703.000

Empresa/País
As organizações que não possuem controles preventivos contra fraude sofrem o dobro de perdas em relação às que implementam programa de compliance!
US$ 92.000
US$ 200.000
MONITORAMENTO E ANÁLISE PROATIVA DE DADOS
US$ 100.000
US$ 200.000
ANÁLISE ADMINISTRATIVA

Multa (em USD)

Ano

Siemens (Alemanha)

800 milhões

2008

KBR/Halliburton (EUA)
BAE (Inglaterra)

579 milhões
400 milhões

2009
2010

Total S.A. (França)
Alcoa (EUA)
Snamprogetti (Holanda)
Technip (França)
JGC Corporation (Japão)
HP (EUA)
Ely Lilly (EUA)
Pfizer (EUA)

398 milhões
384 milhões
365 milhões
338 milhões
209 milhões
108 milhões
29 milhões
15 milhões

2013
2014
2010
2011
2011
2014
2012
2012

Orthofix (EUA)

5,2 milhões

2012

US$ 100.000
US$ 200.000
CANAIS DE DENÚNCIAS
ORGANIZAÇÕES COM
CONTROLE PREVENTIVO

ORGANIZAÇÕES SEM
CONTROLE PREVENTIVO

(1) Portal da ACFE. Disponível em: <http://www.acfe.com/rttn2016.aspx>. Acesso em: 05 jan. 2018.
(2) SILVA, Jafte Carneiro Fagundes da. Estruturação de Compliance. In: Fórum de Debates Compliance Neodent, novembro, 2014, p. 36. Disponível em:
<http://www.ibgc.org.br/userfiles/2014/files/Arquivos_Site/Forum_de_Debates_Compliance_Neodent.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2018.
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PROCESSOS DE APURAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE NO BRASIL

COMBATE À CORRUPÇÃO
n

Em 2017, a União abriu 153 processos, resultando na aplicação de 30 penalidades, com base na Lei Anticorrupção;
n

Até agora, foram aplicadas 23 multas pelos órgãos federais, totalizando R$
12 milhões. Sete empresas tiveram a condenação divulgada publicamente.

Muitas vezes, verifica-se que a corporação tem um controle formal de
seus processos de atuação no mercado, mas baixa correspondência
nas etapas de menor relevância. Essa situação representa um risco de
instalação de processos de corrupção pontual, que pode vir a atingir a
corporação como um todo.

OS ALICERCES FUNDAMENTAIS DE UM
PROGRAMA DE COMPLIANCE

n

O nosso programa de compliance é feito especialmente para cada cliente,
de modo que possa rapidamente se integrar às demais práticas da empresa, sem gerar excesso de burocracia.

SELO PRÓ-ÉTICA

Por isso, adotando as práticas mais modernas do mercado, definimos alguns alicerces essenciais para um programa eficiente, que devem ser buscados juntamente com o cliente para o sucesso do compliance.

No atual contexto de combate à corrupção, a ação Empresa Pró-Ética
programa do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria
Geral da União – CGU promove uma abordagem educativa e preventiva
e é grande diferencial a favor do Brasil.

n

Suporte e comprometimento da alta administração;

n

Mapeamento de riscos;

n

Código de Conduta e Políticas de Compliance;

n

Controles internos e registros financeiro-contábeis;

n

Treinamento e comunicação;

n

Canais de denúncia – anonimato e confidencialidade;

n

Investigações internas;

n
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O programa de compliance é reconhecido como uma importante
ferramenta corporativa de combate à corrupção.

Due Diligence – análise de riscos nas contratações e operações societárias;

n

Auditoria e monitoramento para efetividade do programa;

n

Transparência nos negócios.

Compliance e Integridade

O alinhamento proporcionado pelos dez pilares, de pronto, efetiva
na corporação uma diretriz muito clara dos valores éticos que são
preservados. Evita-se a corrupção "na ponta".

A intenção da Empresa Pró-Ética é criar condições para que os problemas
relacionados a fraudes e corrupção não aconteçam, ou ao menos sejam
rapidamente detectados, e os responsáveis identificados.
As perdas são minimizadas ao máximo porque essa ação incentiva a
estruturação da gestão do compliance, bem como fomenta a cultura de
ética empresarial e conformidade nas empresas.
Por isso, a estruturação de efetivo programa de compliance deve ser a
meta de todas as organizações, promovendo, de tal modo, negócios e
reduzindo o índice de fraudes e perdas, sobretudo para salvaguardar a
reputação da instituição.
Por todas essas razões, torna-se interessante que as empresas busquem
o reconhecimento público atribuído pelo selo Pró-Ética. Apesar de não
representar um certificado, o Selo agrega valor à marca da empresa
perante os mercados nacional e internacional e, principalmente, o
setor público. Representa uma avaliação do programa de compliance
pelo órgão central de controle de integridade no Brasil – o Ministério da
Transparência e Controle.
Jacoby Fernandes & Reolon
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NOSSOS PRODUTOS

EXPERTISE DO ESCRITÓRIO

Programa de compliance: criação e implementação de um completo
Programa de Compliance empresarial, nos termos da Lei nº 12.846/2013.

A Jacoby Fernandes & Reolon Advogados Associados conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e comprometidos com a orientação, consultoria e assessoramento a pessoas jurídicas de direito público
e privado.

n

Diagnóstico da organização: completo entendimento da atuação interna e externa da organização, seus objetivos, seus valores e seus processos
de relacionamento com o mercado.

n

Diagnóstico da legislação aplicável: delimitação da legislação que
deve ser cumprida para a efetividade do programa de compliance.

n

Diagnóstico do ambiente interno da organização: mapeamento das
problemáticas internas da organização, situações de risco comportamental
e áreas de conflito.

n

O corpo técnico é composto por advogados com perene atualização jurisprudencial e doutrinária, destacando-se o trabalho nos temas de controle
e gestão.
Nosso escritório está apto a apresentar soluções eficazes para que a sua
empresa esteja protegida e atue dentro dos padrões de excelência que
você deseja.

Diagnóstico do ambiente externo da organização: avaliação dos processos de relacionamento da organização no mercado, com seus fornecedores e clientes, seja diretamente, seja por intermediários.

n

n

Mapeamento de riscos e ações de mitigação.

n

Elaboração de código de conduta.

n

Cartilha de divulgação interna dos procedimentos de compliance.

Manual de práticas e assessoramento para apuração de responsabilidade interna.

n

Treinamento dos colaboradores a respeito das normas de compliance da organização, buscando a motivação e o alinhamento de todas
as instâncias.

n

Consultoria e orientações gerais sobre canal de ouvidoria, implementação de um setor ou profissional de compliance (compliance officer) etc.

n

Acompanhamento do programa: monitoramento dos canais de denúncia, reuniões com o compliance officer para solução de eventuais dúvidas e
conflitos.

n

n
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Due diligence.
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http://www.jacobyfernandesreolon.adv.br/compliance
Para mais informações, entre em contato:
compliance@jacoby.adv.br
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www.jacobyfernandesreolon.adv.br
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