
Reflexão sobre Compliance em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (parte 2).  
Por Rosana Ribeiro. 
 
Na parte 1 deste artigo a reflexão foi mais direcionada para o trabalho do compliance. Agora o objetivo 
é demonstrar o motivo da necessidade de haver transparência e apoio da alta administração em todos 
os ciclos dos processos de programas de integridade, porque não se trata apenas de implantar e 
implementar, há, também, necessidade de um monitoramento contínuo, sempre testando os 
processos e realizando os ajustes necessários. 
 
"O Brasil tem muitas leis, pode-se ter contratempos na hora de implantar uma cultura que se propõe 
respeitar todas as regulamentações, legislações e normas às quais uma empresa está submetida. Por 
isso os setores de governança corporativa e de compliance precisam estar sempre muito atentos e 
atualizados, assim como ter frequentes estudos de vulnerabilidade para entender o impacto do não 
cumprimento das regulamentações, sempre mantendo uma comunicação transparente integrando 
toda a organização", conforme citado no artigo  Governança Corporativa e Compliance. 
  
Um exemplo disso: as empresas  que cumprem os requisitos da Lei Complementar 123/2006 , isto é, 
empresas consideradas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, quando vão criar seus 
programas de integridade têm que se basear na Portaria Conjunta CGU/SMPE (Secretaria de Micro e 
Pequenas Empresas) 2.279/2015,  a qual permite a adequação das MPEs  ao cumprimento das 
exigências do Art. 42 do Decreto 8.842/2015 que regulamenta a Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). 
 
Resumindo; as empresas que se enquadram como microempresas e empresas de pequeno porte têm 
um escopo menos robusto para a criação de seu programa de integridade, que o torna mais fácil de 
se adequar aos seus orçamentos. No entanto, para que se tenha certeza de que a empresa está 
seguindo corretamente as leis e as normas, a alta administração tem que deixar claro qual o seu plano 
de negócios, a médio e a longo prazos, porque desta forma será possível levantar e apresentar um 
estudo em que seriam identificados e avaliados os riscos e definidas respostas, inclusive controles mais 
eficazes. 
 
Muitas vezes controles internos são associados a morosidade e burocracia. No entanto, isso só ocorre 
se durante o processo de mapeamento não houver transparência dos envolvidos. É importante 
destacar que o apoio da alta administração mais uma vez se faz de extrema importância, uma vez que 
será seguido em efeito cascata até o chamado "chão de fábrica", porque a gestão de risco interage 
com o planejamento estratégico e na medida em que se identificam, trata os riscos, implementa 
controles internos e mais transparência aos processos – que se tornam mais seguros e ágeis. 
 
A alta administração precisa compreender que compliance tem de ser tratado como qualquer outra 
operação, fazendo parte do processo corporativo de gerenciamento de riscos identificado em cada 
processo operacional e que a adoção dessas medidas, diante da realidade da Lei Anticorrupção, 
representa para a empresa não uma opção, mas uma necessidade, não somente porque a norma 
estabelece possibilidade de atenuação de penalidades, mas também porque, ao diminuir a 
probabilidade da ocorrência de irregularidades, mediante a possiblidade de punição, é racional e 
vantajoso economicamente se precaver, além disso trazer credibilidade e competitividade para a 
empresa, inclusive para as micro e de pequeno porte, as quais poderão lançar mão de programas de 
integridade de fácil instalação, simples e efetivos, baseados na realidade, no tamanho do orçamento 
e no apetite de risco de cada empresa. 
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