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Minuta para Debate

Diagnóstico do Programa de 
Compliance e Monitoramento Contínuo

Benefícios

Boas práticas de governança corporativa.

Prevenção e detecção dos riscos de compliance e regulatório.

Identificação tempestiva das fragilidades de compliance e 
resposta imediata aos riscos.

Investimento necessário para estruturação de um Programa de 
Compliance eficiente.

Maior competitividade e atratividade do negócio.

Monitoramento contínuo do Programa de Compliance com uso 
de tecnologia.

Proteção a perdas, fraudes e abusos.

Um dos principais desafios mencionados pelos membros 
de Conselhos de Administração, de Comitês de Auditoria, 
Chief Compliance Officers e executivos, é demonstrar 
a efetividade do Programa de Compliance na cadeia de 
valor da empresa. 

Pensando nisso, a KPMG desenvolveu o Compliance 
Assessment com o intuito de identificar o nível 
de aderência aos processos em relação aos 
mecanismos do Programa de Compliance. Sendo 
parte integrante da solução, o monitoramento 
contínuo do Programa de Compliance será 
conduzido com a aplicação de Data Analytics 
e poderá abranger todos os profissionais, 
independentemente da função exercida. Como 

resultado da percepção de compliance, a KPMG 
desenvolverá uma análise comparativa da 
maturidade de compliance da empresa em relação à 
indústria e ao mercado (benchmarking) e apresentará 
o plano de implementação (roadmap) com o objetivo 
de promover e aperfeiçoar a cultura de compliance 
em toda a cadeia de valor de sua empresa. 

A KPMG possui um time de especialistas dedicados 
ao Compliance, com amplo suporte de tecnologia 
e base metodológica (9 pilares) alinhada às boas 
práticas de compliance internacional. Esta equipe 
está treinada e capacitada para assessorar sua 
empresa a superar este desafio.

Proteção à marca, à imagem e à reputação.

Percepção do valor e da cultura de compliance para o ambiente 
interno e externo.86 92 64

Proteção ao Board, membros de Comitês e Diretoria Executiva.

Integridade e
confidencialidade

Passo a passo do
Diagnóstico de Compliance 

Questionário on-line
 com 50 perguntas respondido 

por profissionais-chave

4 a 7
minutos
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Web-based

Base Metodológica:
9 Pilares de Compliance  
Governança e Cultura de Compliance  
Avaliação de Riscos de Compliance

Pessoas, Competências e Due Diligence
Políticas e Procedimentos

Comunicação e Treinamento
Tecnologia e Análise de Dados

Monitoramento e Teste
Gerenciamento de Deficiências e Investigações

Reporte

2. Processamento de Resultados
no Laboratório de Compliance da KPMG

3. Revisão por Sócios, Diretores e Gerentes

4. Relatório Final 

Data Analytics
Benchmarking
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Fale com o nosso time

A KPMG é uma rede global de firmas independentes que 
prestam serviços profissionais de Audit, Tax e Advisory. 
Estamos presentes em 154 países e territórios, com 197.263 
profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo.
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que atua. Compartilhamos valor e inspiramos confiança no 
mercado de capitais e nas comunidades há mais de 100 anos, 
transformando pessoas e empresas e gerando impactos 
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