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Apesar do tema transparência já estar sendo discutido nas organizações há 

tempos, só passou a ganhar dimensões estratégicas após o escândalo da Enron1 

na virada de 2000 para 20012. 

Tapscott e Ticoll (2005, p.3) informam que crises e escândalos 

“históricos” como Enron, WorldCom, Arthur Andersen e Xerox, 

dentre outros mais atuais, trouxeram como respostas norte-

americanas “a lei Sarbanes-Oxley, novas regras dos conselhos 

de normas contábeis e uma explosão de reformas na 

governança corporativa”. De acordo com os autores, “o 

ambiente de negócios de hoje depende de confiança – e exige 

transparência – como nunca antes”. 

Em 2017, no escândalo da Merrill Lynch3, o Bank of America foi multado em 34,5 

milhões de libras (45,5 milhões de dólares) por sua terceira falha em relatórios de 

transações em pouco mais de uma década – e é importante destacar que seus 

acionistas e diretores alegaram “não ter conhecimento de tal fato”. 

Em 2020 e agora em março de 2022 a USSA4 foi multada num total de 225 milhões 

de dólares e, conforme artigo da Compliance Week, “os executivos seniores da 

USSA ignoraram os avisos da equipe de compliance e consultores por anos sobre 

várias violações das leis bancárias federais dos EUA e esconderam 

‘intencionalmente’ dos reguladores o escopo das práticas ilegais da empresa”. 

Todos esses exemplos só reiteram que a falta de transparência – tanto interna 

quanto externa – geram problemas de imagem e credibilidade, desencadeiam 

uma série de consequências negativas e grandes prejuízos financeiros, assim 

como trazem à luz a posição do profissional de compliance diante dessas 

situações. 

 
1 https://www.oguiafinanceiro.com.br/textos/uma-das-maiores-fraudes-da-historia-o-caso-enron/ 
 
2 RODRIGUES, J. A.; MENDES, G. M. Governança corporativa. 8ª CONFERÊNCIA DE AUDITORIA INTERNA, 8., 2005, 
São Paulo, Apostila, São Paulo: IBC, 2005. 
 
3 https://www.reuters.com/article/us-bank-of-america-fine-britain-idUSKBN1CS115 
 
4 https://www.complianceweek.com/regulatory-enforcement/whistleblower-usaa-actively-lying-to-regulators-
for-years-regarding-violations-of-law/31642.article?utm_campaign=usaa-whistleblower-
1&utm_medium=social&utm_source=social&utm_content=usaa-whistleblower1-social 
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Do profissional de compliance tem sido exigido ser formado em Direito, Ciências 

Contábeis, Administração, variando conforme o nicho de mercado da empresa, 

além de ter inúmeros cursos e certificações. Tudo isso tem custos tanto no que 

diz respeito a investimento financeiro como privações com relação a filhos, 

familiares e vida pessoal. Renuncia-se a muita coisa para se preparar e 

corresponder às exigências do mercado de trabalho... mas... será que as 

organizações têm maturidade para esse profissional?  

Normalmente evito usar certos termos para não romantizar, porque 

sinceramente me traz a sensação de sair fora da realidade, mas desta vez tenho 

de dar o braço a torcer; quando um profissional se prepara para ser compliance, 

isso repercute em sua vida como um todo. Este começa a questionar seu 

comportamento cotidiano com todos ao seu redor e, por outro lado - e por isso 

tenho essa resistência - a organização costuma achar “essa história de compliance 

uma coisa muito chata” e, se o profissional de compliance chegar com este 

discurso, de ser compliance, no mínimo será evitado a todo custo pela alta direção. 

Por isso eu defendo que o profissional de compliance tenha um discurso que 

demonstre estar na organização para fazer a gestão de riscos, mantê-la gerando 

negócios e crescendo de forma segura. 

Contudo, está se mostrando necessário que o profissional de compliance tenha 

alguma ferramenta que ampare o seu trabalho, porque muitas vezes não há 

transparência de fato, inclusive na transparência nos processos, tão necessária - 

e quando se descobre o que lhe foi ocultado, se vê obrigado a tomar decisões e 

atitudes consideradas “extremas”. 

Cada vez fica mais claro que tanto o mercado quanto o profissional de compliance 

precisam de indicadores de transparência, aliás, um dos pilares da governança.  

As organizações poderão protestar, levantar a bandeira de que terão mais um 

custo, no entanto está comprovado historicamente que se não houver 

ferramentas precisas, na primeira oportunidade ocorrerão inconformidades e o 

profissional – ou área – de compliance poderá ter sua reputação e competência 

questionadas, o que é muito grave e ninguém merece. 

 

 


