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Palestrante e professora, frequentemente indicada 
como uma das consultoras de compliance mais 
admiradas do Brasil por publicações especializadas. 

Voluntária em diversas iniciativas de promoção à 
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Conselheira da Comissão de Ética Pública da 
Presidência da República.(1)
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Graduada em Direito (Universidade Ibirapuera).













“- E se criarmos as políticas e 
treinarmos as pessoas, então 

estaremos blindados?”, 
questão formulada por um diretor de 

empresa ao ouvir sobre o programa de 
Compliance.

E a resposta foi “não, o Compliance não
“blinda, nem imuniza” pessoas ou 

organizações, ele dá as diretrizes e os 
mecanismos de controle, afinal ele é feito 

para humanos e estes cometem falhas.  



uma decisão 
baseada em 

valores,

O que muda 
então a 
direção 

e uma conduta 
não conforme, 
não íntegra?

entre uma 
atividade correta 

de trabalho,



Pessoas!

O elo mais fraco...  

❑Diferentes histórias de vida

❑Diferentes padrões de cultura e conhecimento

❑Mais de 80% das decisões são tomadas de forma emocional



Diferentes valores, 
modelos mentais e pontos de vista





Diferentes
pontos de 

vista...





Diferentes 
modelos mentais...

Arrogância:  
eu sei, eu vejo, eu 

compreendo. 

Humildade:  
aceito que o que eu vejo 

pode não ser a parte toda 
da situação.



O que 
guia então 
a direção? 



Ética Corporativa não pode ser 
reduzida ao Compliance

“Então, o que uma empresa 
pode fazer para se destacar 

eticamente? 

Em vez de se concentrar nas 
escolhas ruins que você deseja 

que os funcionários evitem, 
concentre-se nas virtudes 

positivas você que deseja que 
eles exibam”.



Pessoas na essência da construção da cultura













Maturidade da cultura

Evoluir 
*Metodologia exclusiva Pró Integridade®

Estruturar 

Mapear

Disseminar

Engajar 

Aculturar

Aprimorar 

Conscientizar

Tone from the top

Tone from the bottom
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