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P ara falar do Segundo Pilar do Programa de 
Integridade, Análise de Riscos, antes, temos que definir o 
que é Compliance. 

Você já se perguntou o que é 
Compliance? 

Na empresa em que você atua, 
já explicaram a todos o que é 

Compliance? 



 

Compliance é 
um conjunto de 

ferramentas 
utilizadas para 

promover a Cultura 
da Integridade na 

empresa, de modo 
que ela consiga 

manter a 
Conformidade Legal 

em seus Processos, e 
Prevenindo Riscos. 

E, depois dessa definição, como você mesmo pode concluir, 
a Gestão de Riscos é algo inerente ao Compliance. 



Por que a Análise de Riscos é 
tão importante? 

As vezes, a empresa pode já até ter: 

# 1 Cultura de Integridade 
# 2 Conformidade Legal 

Porém, podem ter Riscos 
Inerentes Ao 
Negócio ou até 
Riscos que foram 
surgindo, foram 
criados, com base em 
alteração de processos, 
criação de novas 
atividades, por exemplo. 

Logo, é comum que parta desses membros a ação de dar 
inicio ao Programa de Integridade. 



 

“O Objetivo da Análise de 
Riscos é, justamente, atuar nos 
Riscos ao Negócio, como forma 
de mitigá-los, ou tratá-los, ou 
como forma de reduzi-los.” 

Érika L'Amour 



Anote isso: Não venda 
controle total do Risco! 

A situação de Risco Zero não existe! 

Seja sincero com a empresa, diga que o Compliance ajuda 
a Identificar os Perigos e a Avaliar os Riscos, mas não 
venda um mundo dentro de uma bolha, por favor. 



 

Nem você, como profissional 
de Compliance, nem qualquer outra 
pessoa, consegue garantir que um 
risco não se materialize! 



Venda isso: Riscos podem e 
devem ser Mitigado! 

Ao Analisar os 
Riscos, você 
consegue 
dimensionar as 
consequências e 
medir a probabilidade 
que as oportunidades de 
materialização do Risco 
ocorram.  

E você prestou atenção às 
palavras “consequência” e 
“medir a probabilidade"?  



 

É, aqui, com essas palavras que você vende 
a Análise de Riscos, porque são elas 
quem salvam os patrimônios da 
empresa. 



+ ESSE CONTEÚDO VOCÊ TAMBÉM 

ENCONTRA, NESSE VIDEO DO MEU 

CANAL: 

 

(Clique no vídeo, agora, e assista) 

https://www.youtube.com/watch?v=_g6XyPOl1pA


+ CONTEÚDO VOCÊ TAMBÉM 

ENCONTRA NAS MINHAS REDES 

SOCIAIS: 

 

https://www.instagram.com/erika.lamour


https://www.facebook.com/erika.lamour.oficial


https://www.youtube.com/c/ÉrikaLAmour




https://www.linkedin.com/in/erikalamour


Conheça a Empresa onde atuo:

Site Integrity Assessoria: 


https://integrityassessoria.com.br


https://www.instagram.com/erika.lamour
https://www.facebook.com/erika.lamour.oficial
https://www.youtube.com/c/%C3%89rikaLAmour
https://www.linkedin.com/in/erikalamour
https://integrityassessoria.com.br


Autora 

É rika L'Amour é apaixonada por Compliance e 
LGPD, atua desde 2014 e 2019, respectivamente, 

nessas áreas. 

Mãe de Gabi, Érika é Professora de Pós-Graduações em 
Universidades Públicas e Privadas, nas disciplinas de 
Compliance e LGPD, Consultora, Escritora, Criadora do 
Jornada Compliance, Empresária e Expert na Integrity 
Assessoria. Ela acredita que o sucesso profissional, a 
conquista do trabalho dos sonhos, é uma consequência das 
nossas escolhas estratégica.
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