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10 PRINCÍPIOS DO COMPLIANCE OFFICER

  1)  Seja Integro. Seja honesto, inteiramente correto e irrepreensível na sua con-
duta, em quaisquer circunstâncias. Não cedas diante do poder, de pressões, 
de benefícios ou caminhos mais fáceis.

 2)  Seja Corajoso. Seja firme e inabalável diante de qualquer poder ou pressão. 
Nunca se acovarde pelo risco iminente de retaliações, perseguições e preste 
contas a sua consciência.

  3)  Seja Leal. Seja leal a princípios, valores e não negocie a verdade, mesmo 
diante de situações difíceis, delicadas e constrangedoras.

 4)  Seja um Exímio Investigador. Não pré-julgue. Conclua apenas acerca ‘de fa-
tos’ e ‘não de pessoas’. Conclua apenas com base em evidências, e não em 
julgamentos pessoais.

 5)  Seja Minucioso. A excelência se encontra na percepção, na análise e no tra-
tamento dos detalhes. Seja questionador, curioso e detalhista e não ignore 
fatos, ainda que pequenos.

 6)  Seja Inovador. Mantenha a mente aberta para aprender, para se desenvolver 
e inovar, buscando soluções criativas e responsáveis para endereçar desafios 
da profissão.

 7)  Seja Humilde. Reconheça que não sabe tudo e que pode errar. O reconheci-
mento de sua eterna imperfeição o levará cada vez mais alto e mais longe.

 8)  Seja Empático. Cultive o bom diálogo com todos. O diálogo é fundamental 
para a construção de pontes e para o fortalecimento da confiança e da cultu-
ra de integridade. 

 9)  Escute antes de falar, e ouça para entender, não apenas para contestar. As 
melhores decisões e ideias surgem quando pessoas, com visões de mundo 
diferentes, se reúnem com sabedoria para influenciarem, com humildade 
para serem influenciadas, dispostas a aprenderem, e não para refutarem.

10) Seja parte da missão. A reputação da organização depende das ações de 
cada colaborador, e do cumprimento das suas funções como Compliance 
Officer. Faça tudo que estiver ao seu alcance para atingir os resultados dese-
jados e para que sua organização alcance uma reputação ilibada.
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