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Vamos desbravar esse Pilar! 



F alar do Quarto Pilar será mais fácil se antes 
relembrarmos o que é Compliance: 

Então, e Compliance fosse uma expressão matemática… 



Pois é, os Controles Internos servem exatamente para 
minimizar esses Riscos. 

 

"Com os Controles Internos 
bem definidos e aplicados você 
consegue reduzir a probabilidade 
do Risco se materializar, se 
concretizar.” 

Érika L’Amour 



Preciso retornar ao Segundo 
Pilar para entender o Pilar 
dos Controles Internos? 

Sim
Pois pode até parecer estranho, mas a 
questão é: você pode identificar os 
perigos, avaliar os Riscos mas precisa 
dar o próximo passo. 

 



Lembra-se do eBook 2? 

 

  

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

Érika L'Amour 



E o segundo passo, após a Análise de Riscos, é atuar na 
mitigação destes para que não se materializem. Ou seja, é 
trabalhar com a prevenção. 

Ou seja, o Pilar dos Controles Internos tem 
a associação direta com o Pilar da Análise 
de Riscos. 



Anota aí: Faça uma Análise 
de Riscos bem feita e se 
supere nos Controles 
Internos! 

Primeiro você faz a 
Análise de Riscos, depois, você 
levanta os controles eficazes e os 
mantém funcionando, para 
consolidar o Programa de 
Integridade que você 
implantará em seu cliente, na 
empresa em que você 
trabalha, ou 
em sua 
empresa. 



+ ESSE CONTEÚDO VOCÊ TAMBÉM 

ENCONTRA NESSE VIDEO DO MEU 

CANAL: 

 

(Clique no vídeo, agora, e assista) 

https://www.youtube.com/watch?v=hmoxtJ4hg6Y


+ PERDEU ALGUM EBOOK DO JORNADA 

COMPLIANCE? 

 

Entre em contato: 
Responda o e-mail que você recebeu para 
baixar este ebook e solicite o(s) volume(s). 



+ 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, Integrity 
Assessoria: 


https://integrityassessoria.com.br


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