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RESUMO 
 

 

O futebol deixou de ser apenas um esporte e cada vez mais tem se mostrado 
um negócio gigante. Com isso, as entidades tanto de prática quanto de 
administração da modalidade têm que se adaptar a esse cenário, aprimorando 
suas gestões e profissionalizando o esporte. Crises nas entidades esportivas, 
em especial no futebol,vêm sendo cada vez mais frequentes, e a grandeza do 
esporte tem sido prejudicada pelos escândalos de corrupção e irregularidades 
que vêm literalmente quebrando clubes centenários. Mas como evitar esse 
problema?Os gestores de associações esportivas, que, às margens das leis 
públicas, estão tranquilos quanto às responsabilizações por irregularidades ou 
desvios, terão que entender que isso precisa terminar.Neste trabalho vamos 
falar de compliance, uma palavra de origem inglesa  que já vem transformando 
o mundo empresarial e financeiro e, em breve, transformará também o futebol, 
e o esporte.  
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ABSTRACT 
 

 

Football is no longer just a sport and is increasingly becoming a giant business. 
With this, the entities of both the practice and administration of the sport, have 
to adapt to this scenario, improving their management and professionalizing the 
sport. Crises in sporting entities, especially football, are becoming increasingly 
frequent and the greatness of the sport has been undermined by corruption 
scandals and irregularities that have literally shattered centuries-old clubs. But 
how to avoid this problem? Sports association managers, who, on the margins 
of public law, are reassured about liability for irregularities or deviations, will 
have to understand that this must end. In this paper we will talk about 
compliance, a word of English origin, which is already transforming the business 
and financial world and, soon, will also transform football and sports. 
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1. INTRODUÇÃO 

Todos sabemos que os clubes de futebol do brasil têm longa história de 

gestões corporativas completamente amadoras e irresponsáveis. A cultura 

administrativa implementada no futebol brasileiro foge de todos os critérios 

básicos de uma administração transparente e saudável. 

Os estatutos da maioria dos clubes brasileiros abrem brechas para a 

existência de dirigentes, eleitos por voto, incapacitados e irresponsáveis, 

causando diversos problemas para a instituição que gerem, como:  

• Falta de gestão, controle e fiscalização; 

• Falta de democratização e meritocracia na nomeação de cargos 

diretivos; 

• Formação de grupos políticos que muitas vezes agem de maneira 

contrária ao desenvolvimento do clube. 

Sendo assim, apesar de gerarem rendas milionárias, a realidade da 

grande maioria dos clubes brasileiros é de endividamento. Alguns anos atrás, 

quando a crise do endividamentos dos clubes brasileiros estava no auge, 

chegando até a ameaçar o futuro do futebol brasileiro, foi sancionada a Lei 

13.155/15, conhecida como PROFUT (Programa de Modernização da Gestão e 

de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro), criada com o intuito de 

parcelamento do endividamento dos clubes em até 240 vezes. 

Com o PROFUT os clubes brasileiros se comprometeram a seguir 

princípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão 

transparente para entidades esportivas como contrapartida para o pagamento 

dos parcelamentos especiais das dívidas pela União. 

Após essa mudança de cenário legislativo para os clubes, foi criada a 

Autoridade Pública de Governança de Futebol (APFUT), que prevêsanções 

administrativas aos clubes que não se adequarem. Além disso, perderão o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13155.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13155.htm
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parcelamento e as certidões positivas com efeito de negativas e podem 

também perder pontos nos campeonatos ou ser rebaixados automaticamente. 

Dessa maneira, com as novas exigências trazidas pelo PROFUT, que é 

compatível com o modelo de regulamentação que visa moralizar e 

profissionalizar o futebol, para criar um novo cenário no combate à corrupção e 

na promoção do compliance e da gestão corporativa no âmbito da Lei Federal 

nº 12.846/13 (Lei da Empresa Limpa, ou Lei Anticorrupção), é necessáriauma 

mudança no paradigma da administração dos clubes, que deve ser pautada por 

gestão transparente e profissional. 

Sendo assim, será exigidados clubes uma mudança na governança 

corporativa, que evoluiu muito pouco ao longo dos anos, mantendo 

praticamente as mesmas características dos primórdios das práticas do 

esporte, ignorando o grande salto dado pelo esporte em todos os outros 

aspectos. O esporte cresceu em complexidade e volume financeiro de forma 

astronômica, mas ainda continua sendo gerido praticamente como era quando 

concebido enquanto associação esportiva amadora, sendo que grande parte do 

problema é o modelo dos órgãos diretivos desses clubes, que permite que a 

gestão seja feita por profissionais, em regra, amadores. 

Essa estrutura associativa tradicional dos clubes os condiciona à 

manutenção de uma forma de administração inviável para sua sustentação 

saudável, podendo ser a base para a análise de riscos da estruturação de um 

sistema de compliance. 

Sendo assim, compliance nos clubes de futebol é uma ferramenta para 

ajudar a sanar vários problemas de governança corporativa, funcionando como 

um mecanismo de controle interno, com viés de proteger a instituição e 

moralizá-la. 

Este trabalho procura justamente o que é e como a instauração de um 

bom sistema de compliance e gestão de antissuborno ajudaria os clubes 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
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brasileiros a retomarem a credibilidade de suas gestões e também melhor 

desenvolvê-las.  

Após esta breve introdução, o segundo capítulo deste trabalho conterá 

as referências teóricas usadas no decorrer dos demais capítulos. No terceiro 

capítulo, iremos mostrar o que é de fato e o que quer dizer compliance, suas 

origens e sua importância para os clubes e entidades do futebol. Após isso, o 

quarto capítulo fará um resumo dos muitos escândalos de corrupção que 

aconteceram no mundo futebolístico recentemente.  

Já o quinto capítulo contém os resultados de uma pesquisa feita por nós, 

na qualfizemosàs pessoas perguntas como: 

• Você viu alguma melhora nas instituições esportivas após os 

escândalos de corrupção? 

• O que você acha que falta para termos mais transparência no 

esporte? 

O objetivo é melhor entendermos as expectativas, demandas e 

sentimentos dos torcedores com relação à gestão de seus clubes.  

O sexto capítulo apresenta um sistema de compliance e gestão 

antissuborno a partir de um programa de conformidades baseado nos 

seguintes pilares: 

• Suporte da alta administração 

• Avaliação de risco 

• Código de conduta 

• Controles internos 
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• Treinamentos 

• Canais de denúncias 

• Investigações internas 

• Monitoramento 

Seguindo, teremos o sétimo capítulo, que mostrará os diversos 

benefícios de se ter um bom programa de compliance em uma instituição 

esportiva, como atração de investimentos, identificação de riscos, antecipação 

de problemas e correção efetiva de não conformidades. Para finalizar, o oitavo 

capítulo citará os custos e consequências sofridas pelas instituições esportivas 

que não contam comum bom programa de compliance 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Diversos artigos foram usados como referência na execução deste 

trabalho, e todos serão devidamente citados ao final, no capítulo de 

referências. Porém, três deles merecem atenção especial, devido a suas 

grandes influências no conteúdo teórico presente neste trabalho. Será 

justamente nesse capítulo de referencial teórico que eles serão citados. 

 

O primeiro deles é o artigo “O que é Compliance? Veja como ter 

Controles Internos eficientes na sua empresa”, de Eduarda Bartkow. A autora 

começa o artigo mostrando a importância de uma empresa ter controles 

internos bem definidos. Ela mesma define controle internos como “A criação de 

procedimentos e padronização de ações de uma empresa, garantindo que 

todos realizem uma função da mesma forma, sem que haja dúvida ou erros”, e 

logo após afirma que com eles uma empresa é capaz de exercer todas as 

funções de maneira eficaz e evitando erros, fraudes e violações de normas. Na 

sequência ela define, resumidamente, compliance como “um conjunto de leis e 

regulamentos internos e externos”, mas enfatiza que, para melhor entender o 

que significa compliance, é preciso saber que esse termo vem do verbo to 

comply, que em inglês significa agir de acordo. Logo, compliance seria 

justamente agir de acordo com os regulamentos internos e externos. Segundo 

a autora, para que se tenha uma forma eficaz de compliance e de controles 

internos, é preciso dar atenção especial para importantes componentes: a 

cultura em que a empresa está inserida, a gestão desta e o foco na melhoria 

contínua. Ela termina essa seção do artigo dizendo que “Tais características 

das formas de compliance não servem apenas para garantir que haja uma 

cultura de conformidade. Servem também para evitar e identificar violação de 

normas e políticas existentes em uma empresa. Para que funcione de forma 

adequada, é fundamental que haja uma boa estrutura organizacional e até 

mesmo um comitê, tendo como foco garantir o funcionamento das ações 

estabelecidas”. 
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Na seção seguinte, ela cita exemplos de como uma empresa pode 

realizar controles internos. São estes: 

 

• Procedimentos: são classificados como forma de padronização 

das ações de uma empresa. Por meio de um passo a passo de tudo que deve 

ser feito, é garantida a eficiência na execução. 

 

• Planilhas de controle: são aquelas utilizadas para controlar o 

desempenho da organização, fornecendo dados que auxiliam na supervisão 

das ações. 

 

• Formulários: são modelos que devem ser preenchidos com dados 

específicos, de acordo com cada pessoa. Isso facilita a compreensão de 

informações, tornando mais prática a execução das funções. 

 

• Treinamento: trata-se de um processo de educação profissional 

focado em melhorar o desempenho dos colaboradores de uma empresa. 

 

Em seguida, ela mostra os benefícios que um bom programa de 

compliance pode gerar – por exemplo, aprimoramento da governança da 

empresa, aumento da credibilidade com os investidores, fornecedores e 

clientes e transmissão dos valores da empresa aos clientes. 

O segundo é o e-book“Os Pilares do Programa de Compliance”, escrito 

pelos coordenadores do curso de compliance anticorrupção da LEC (Legal 

Ethics Compliance) Daniel Sibelle e Alexandre Serpa. Nessa obra eles buscam 

mostrar como construir um bom programa de compliance. Segundo os autores, 

“Um Programa de Compliance é um sistema complexo e organizado, composto 

de diversos componentes, que interage com outros componentes de outros 

processos de negócios da empresa e, também, com outros temas. É um 

sistema que depende de uma estrutura múltipla que inclui pessoas, processos, 

sistemas eletrônicos, documentos, ações e ideias. Eles definem esses 

componentes como os pilares para a construção do programa de compliance. 
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De acordo com eles, são nove pilares para se construir um programa de 

compliance que siga os requerimentos do Federal Sentencing Guidelines. No 

sexto capítulo deste trabalho, entraremos em detalhes sobre cada um desses 

pilares. Por enquanto, iremos apenas citá-los. São estes: 

 

• Suporte da alta administração 

 

• Avaliação de riscos 

 

• Código de conduta e políticas de compliance 

 

• Controles internos 

 

• Treinamento e comunicação 

 

• Canais e denúncias 

 

• Investigações internas 

 

• Due diligence 

 

• Monitoramento e auditoria 

O terceiro é o artigo “Benefícios Práticos do Compliance”, escrito por 

Renato Vieira Caovilla. O autor inicia a dissertação mostrando como o termo 

compliance é visto comumente como necessário apenas para empresas 

públicas ou para aquelas que lidam com o setor público; logo após, mostra 

como isso é absolutamente errado. Depois o autor define, de maneira simples 

e sucinta, o termo compliance “como um sistema de medidas para assegurar 

que a empresa pratique as suas atividades em conformidade com as regras 

que a ela são aplicáveis, tanto nas situações em que pratica os atos por si, 

quanto nas situações em que contrata terceiros para fazê-lo”. 
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Após essa parte introdutória, ele vai direto ao ponto foco desse artigo, 

que é mostrar os sete principais benefícios de se ter um bom programa de 

compliance. São estes: 

 

• Compliance é oportunidade de negócios e vantagem competitiva 

 

• Compliance é atração de investimentos 

 

• Compliance é identificação de riscos e antecipação de problemas 

 

• Compliance é correção efetiva de não conformidades 

 

• Compliance é awarness para os colaboradores 

 

• Compliance é limitação de responsabilidade 

 

• Compliance é sustentabilidade do negócio 

 

No item 2.2 deste trabalho, nos aprofundaremos em cada um dos 

benefícios citados pelo autor. 

 

 
 
2.1. O que é compliance? 
 

Compliance é um programa que visa buscar o cumprimento de leis e 

regras por meiode procedimentos e mecanismos que envolvam todos os 

níveis de uma organização, gerando uma cultura comportamental mais 

organizada e ética nas instituições. Em outras palavras, o programa de 

compliance nada mais é que desenvolver, estimular, cobrar e monitorar 

colaboradores, do presidente ao estagiário, a fim de evitar atos ilícitos nas 

empresas. 

 

O futebol, principalmente no Brasil, ainda é visto como oportunidade 

de muitas crianças e jovens que buscam nesse esporte a chance de 
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mudarde vida, mudar a vida de suas famílias, de forma honesta e saudável. 

Mas o fair play só tem sido cobrado e praticado dentro de campo, pois fora 

dele os escândalos continuam presentes em diferentes níveis. 

 

Compliance é seguir a lei, cumprir normas, identificar riscos e 

implementar medidas de melhoria, além de organizar e tornar a gestão 

transparente, ética e comprometida. Investir em compliance é valorizar a 

instituição, os seus parceiros, a sua marca e, principalmente, sua equipe. 

 

A definição mais comum de compliance se atém à necessidade de uma 

empresa estar em conformidade com as normas e boas práticas que sua 

organização deve seguir no seu segmento de atuação. Isto é, agir dentro das 

regras e leis, cumprir as obrigações e determinações vigentes, atender às 

entidades regulatórias e aos órgãos de fiscalização. 

 

Mas o que muitos se esquecem é de que parte muito importante de 

todas essas regras e normas estáexatamente em não oferecer riscos à 

empresa, aos colaboradores, clientes, consumidores, acionistas e demais 

stakeholders(NETO, 2018).1 

 

Um programa de compliance é um sistema complexo e organizado, 

composto de diversos componentes, que interage com outros componentes de 

outros processos de negócios da empresa e, também, com outros temas. É um 

sistema que depende de uma estrutura múltipla que inclui pessoas, processos, 

sistemas eletrônicos, documentos, ações e ideias (SIBELLE E SERPA, 2015).2 

 

ToComply, em inglês, significa “agir em sintonia com as regras”, o que já 

explica um pouquinho do termo. Compliance, em termos didáticos, significa 

estar absolutamente em linha com normas, controles internos e externos, além 

de todas as políticas e diretrizes estabelecidas para o seu negócio. É a 

atividade de assegurar que a empresa está cumprindo à risca todas as 

imposições dos órgãos de regulamentação, dentro de todos os padrões 

 
1https://www.setting.com.br/blog/riscos-compliance/gestao-de-riscos-e-compliance/ 
2Os pilares do programa de compliance - livro 
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exigidos de seu segmento. E isso vale para as esferas trabalhista, fiscal, 

contábil, financeira, ambiental, jurídica, previdenciária, ética, etc. (ENDEAVOR, 

2015).3 

 

Importa lembrar que compliance vem do verbo em inglês to comply, que 

significa satisfazer, cumprir, executar, isto é, compliance significa satisfazer o 

que é devido ou exigido, estar em conformidade com as exigências internas e 

externas impostas às atividades de uma entidade, empresa ou instituição. 

 

Essa tendência corporativa tem se intensificado nos últimos tempos, e 

no momento, a maioria das entidades esportivas ainda não aceitou o desafio 

de criar tais programas de compliance. 

 

No entanto, o objetivo de um bom programa de compliance é não 

somente satisfazer as exigências legais e regulamentares, mas também 

assimilar e fomentar internamente padrões de integridade e ética. Não deve 

haver lugar para programas de compliance de “fachada”, que apenas 

dissimulem o compromisso com a transparência e a boa governança 

(RODRIGUES, 2017).4 

 

2.1.1. Os escândalos de corrupção 
 

Hoje, cada dia mais, o mercado se preocupa quando vai investir 

recursos associando seu negócio à imagem de uma empresa, marca, atleta, 

etc. A reputação das organizações está cada dia mais em evidência, portanto, 

uma grande empresa não pode estar associada a qualquer imagem de 

corrupção ou atitudes criminosas. Diante disso, as principais empresas do 

mundo buscam transparência e programas de conformidades. 

 

Na última década, foram noticiados inúmeros casos de corrupção no 

esporte, bastantes com relação à manipulação de resultados. Citaremos 

alguns: escândalo no futebol turco em 2011, com a prisão de presidentes, 

jogadores e o treinador de um dos principais time do país; desmantelamento 

 
3https://endeavor.org.br/pessoas/compliance/ 
4http://www.lecnews.com/artigos/2017/03/17/a-urgencia-de-compliance-para-entidades-esportivas/ 
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pela Europol deuma rede internacional de corrupção no futebol, em 2013, 

envolvendo mais de 425 pessoas,entre jogadores, árbitros e dirigentes; 

escândalo no futebol belga, envolvendo times grandes, jogadores, dirigentes e 

árbitros em 2018; corrupção nos eSports: jogadores de CS:GO são banidos por 

manipulação de resultados em 2015. 

 

Nos últimos anos, nunca se falou tanto em compliance no Brasil. 

Podemos citar dois motivos importantes: o primeiro, os efeitos da Lei 

12.846/13, que trata dos casos de corrupção envolvendo empresas 

multinacionais e o governo brasileiro nas investigações da Lava Jato; o 

segundo, denúncias de corrupção e suborno contra membros da FIFA 

(Federação Internacional de Futebol) e diretores da CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol). 

 

O esporte está sendo vigiado. Cada vez mais. Ele precisa ser protegido, 

tal qual uma empresa. Mesmo assim, a autoridade máxima do futebol mundial 

viu-se diante de um escândalo sem precedentes depois que uma investigação 

rigorosa dos Estados Unidos apontou crimes na associação que tem sede na 

Suíça. 

 

Denúncias de fraudes em eleições, propinas e sonegações fiscais foram 

alguns dos principais pontos investigados nos últimos 20 anos pelo governo 

dos EUA, com auxílio de alguns países da Europa. As investigações chegaram 

aos nomes de cartolas muito influentes do esporte mais popular do mundo, o 

futebol. 

 

2.2. O programa de conformidades e seus pilares: 
 
2.2.1. Suporte da alta administração 
 

Não sem motivo, portanto, o primeiro e principal pilar dos sistemas de 

compliance e gestão antissuborno é denominado “tone of the top”, que, por 

sua vez, vem sendo traduzido e abordado como “tom do topo” ou “suporte da 

alta administração”. Ao se falar em “tom do topo”, a ideia principal é que o 

Conselho de Administração (quando existente) e a alta direção promovam uma 

http://antissuborno.com.br/alta-direcao-na-iso-37001/
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conduta comercial ética, por meiode comportamentos íntegros em todas as 

atividades da sociedade empresária, e comuniquem isso regularmente a todos 

os funcionários, terceiros e parceiros de negócios, além de nomearem um 

profissional responsável pelas áreas de compliance e prevenção ao suborno, 

direcionando recursos bastantes ao alcance de seus respectivos propósitos 

(VOLPATO, 2018).5 

 

Antes de tudo, é importante destacar que não adianta tentar implantar 

um programa de compliance sem a adesão total dos diretores da empresa. 

 

A alta administração deve apoiar e se envolver no planejamento e 

na execução das ações. Da mesma forma, é preciso contar com um 

profissional especializado em compliance, que será o responsável pela 

implantação de todo o projeto (LEC, 2017).6 

 

2.2.2. Avaliação de risco 

 

Gestão de riscos é uma metodologia empregada para se lidar com as 

incertezas de um negócio, planejando, organizando, gerindo e controlando os 

recursos financeiros, materiais e humanos de uma organização para se 

mitigarem ao máximo os efeitos dos ricos e aproveitar da maneira mais efetiva 

as oportunidades. 

 

Em outras palavras: incertezas podem gerar riscos e oportunidades, 

impactos negativos e positivos. A gestão de riscos deve explorar essas duas 

situações, sempre buscando criar ou ao menos preservar o valor do negócio. 

 

Para isso, deve-se seguir uma metodologia de 4 passos: 

1. Identificar os riscos 

2. Avaliar seus impactos na organização 

3. Mitigar os riscos e potencializar as oportunidades 

4. Monitorar as incertezas para atuar no momento certo 

 
5http://antissuborno.com.br/suporte-ou-conduta-da-alta-administracao/ 
6http://www.lecnews.com.br/blog/os-9-pilares-de-um-programa-de-compliance/ 
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Agora que você já tem uma melhor compreensão desse conceito de 

riscos e incertezas, vamos entender a relação entre gestão de risco e 

compliance (NETO, 2018).7 

 

A avaliação de riscos, também chamada de Mapeamento de Riscos 

de Compliance (Compliance Risk Assessment – CRA), é uma das etapas 

mais importantes da implantação de um programa de integridade. 

 

Isso porque é nela que se conhecem todos os riscos potenciais e seus 

impactos para que a organização alcance seus objetivos. Afinal, cada empresa 

está sujeita a problemas diferentes, de acordo com seu tamanho, mercado de 

atuação e cultura organizacional (LEC, 2017).8 

 

2.2.3. Código de conduta 
 

O código de ética é um instrumento de realização da filosofia da 

empresa, de sua visão, missão e valores. “É a declaração formal das 

expectativas da empresa em relação à conduta de seus executivos e demais 

funcionários.”  

 

O código de ética deve ser concebido pela própria empresa, 

expressando sua cultura. Serve para orientar as ações de seus colaboradores 

e explicitar a postura da empresa em face dos diferentes públicos com os quais 

interage. É um instrumento que serve de inspiração para as pessoas 

que aderem a ele e se comprometem com seu conteúdo. É imperioso que haja 

consistência e coerência entre o que está disposto no código de ética e o que 

se vive na organização. Se o código de conduta de fato cumprir seu papel, sem 

dúvida significará um diferencial que agregará valor à empresa(WHITAKER, 

2014).9 

 

 
7https://www.setting.com.br/blog/riscos-compliance/gestao-de-riscos-e-compliance/ 
8http://www.lecnews.com.br/blog/os-9-pilares-de-um-programa-de-compliance/ 
9https://www.idis.org.br/por-que-as-empresas-estao-implantando-codigos-de-etica/ 
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Originária do grego,éthos, “caráter moral”, significa costumes, hábitos, 

crenças ou comportamentos de determinados grupos que acabam por defini-

los. Com isso, código de ética é um conjunto de regras que servem para 

nortear as condutas no sentido que se almeja. 

 

No mundo corporativo, os códigos de ética estão há muitos anos sendo 

uma ferramenta gerencial que tem permitido padronização nos 

comportamentos de empregados e parceiros, além de tornarem os ambientes 

de trabalho mais agradáveis e produtivos. Cria-se um padrão de 

comportamento, com regras objetivas, para todos que fazem parte do grupo. 

 

2.2.4. Controles internos 

 

Os regulamentos internos têm a finalidade de ordenar todas as diretrizes 

esperadas pela instituição para os seus colaboradores, parceiros, 

patrocinadores e demais investidores. Além disso, explanam o funcionamento 

dessas regras e suas punições em casos de descumprimentos. Vale lembrar 

que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) permite a criação de regras 

internas desde que não contrariem a lei. 

 

Regulamentos internos são muito importantes para a saúde da 

instituição. Regras claras tornam o negócio mais eficaz. Patrocinadores 

buscam associar seus nomes a marcas que tenham mídias positivas e atletas 

regrados. 

 

Consiste na criação de procedimentos e padronização de ações de uma 

empresa, garantindo que todos realizem uma função da mesma forma, sem 

que haja dúvida ou erros. Com os controles internos, qualquer um da empresa 

consegue realizar todas as funções de forma eficaz, garantindo a eficiência, 

evitando que ocorram erros, fraudes e violações de normas (BARTKOW, 2018).10 

 

 
10https://conube.com.br/blog/o-que-e-compliance/ 

https://conube.com.br/blog/o-que-e-sonegacao-de-impostos/
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Os controles internos e programas de compliance são essenciais em 

uma empresa, trazendo diversos benefícios. Veja alguns deles: 

• Aprimoram a governança da empresa; 

• Aumentama credibilidade com investidores, fornecedores e 

clientes; 

• Amenizam riscos; 

• Evitam fraudes; 

• Diminuemcustos; 

• Melhoram a qualidade do serviço final; 

• Transmitem os valores da empresa; 

• Fixam uma cultura organizacional; e 

• Ajudam a cumprir as legalidades. 

2.2.5. Treinamentos 

 

Após a identificação dos riscos, da definição dos responsáveis pelo 

programa e da elaboração do código de conduta e das políticas de compliance, 

é de suma importância que tudo isso seja devidamente comunicado ao restante 

da companhia. Cada funcionário da empresa, do chão de fábrica ao CEO, 

deverá entender os objetivos do programa de compliance, as regras e, talvez o 

mais importante, seu papel para garantir o sucesso do programa. Há diversas 

maneiras de se conduzirem treinamentos e comunicações (presencial 

vs.online, concentradoou em pílulas, realizados por profissionais internos ou 

externos), cada uma delas com seus prós e contras, custos, facilidade de 

acesso e de entendimento. É importante que o responsável pelo programa de 

compliance busque o equilíbrio entre custo e benefício (SIBELLE E SERPA, 

2015).11 

 

Treinamento de compliance é o método de educar os funcionários sobre 

as leis, regulamentos e políticas corporativas internas e procedimentos que se 

aplicam ao seu papel diário. 

 

 
11Os pilares do programa de compliance – livro 
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Muitos problemas legais originam-se de funcionários agindo 

indevidamente por ignorância, mal-entendidos, ou um flagrante desrespeito das 

leis, regulamentos e políticas que governam suas responsabilidades diárias de 

trabalho. Muitos desses problemas podem ser evitados –ou pelo menos 

atenuados –por meio do treinamento de compliance. 

Segundo a Thomson Reuters Brasil, os principais objetivos do treinamento de 

compliance são: 

 

• Certificar-se de que os funcionários estão cientes de suas 

responsabilidades de compliance. 

• Mitigar o risco de violação de compliance. 

• Incentivar uma cultura melhor do local de trabalho. 

• Remover a responsabilidade legal da organização em caso de 

irregularidade. 

• Proteger a reputação da organização.12 

 

2.2.6. Canais de denúncias 

 

O eixo temático aborda como a empresa possibilita a realização de 

denúncias de irregularidades por parte de funcionários, intermediários, 

fornecedores, prestadores de serviço e público externo. Também trata dos 

diferentes canais de denúncia e do tratamento das manifestações recebidas. 

Além disso, discorre sobre as medidas disciplinares aplicadas para as 

possíveis irregularidades promovidas por funcionários da empresa 

(CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO).13   

Controles internos efetivos contribuem para a redução do índice de 

desvios, pois só o fato de serem conhecidos pela organização já os inibe. No 

entanto, apenas isso não é suficiente, visto que os mal-intencionados sempre 

encontram formas de burlar as regras. Eis, então, a razão de os mecanismos 

de integridade e sistemas de compliance darem tanta ênfase à sensibilização 

das pessoas, para os bem-intencionados, além de seguirem a conduta 

 
12https://www.thomsonreuters.com.br/pt/juridico/treinamentos-compliance.html 
13https://www.cgu.gov.br/assuntos/etica-e-integridade/empresa-pro-etica/boas-praticas/canais-de-

denuncia 
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esperada, contribuírem na identificação dos casos, por meio dos canais de 

denúncia. Dessa forma, esses canais se transformam nos grandes aliados para 

detecção desses problemas, posicionando-se como decisivos para o êxito de 

todo o sistema de compliance. 

 

Algumas empresas têm optado pela criação de um número de telefone 

com ligações gratuitas (0800), para as pessoas comunicarem suas 

inquietações. Mas diversas outras formas podem ser usadas: disponibilização 

de um link específico na intranet, contas de e-mail, contato pessoal com as 

pessoas do compliance, urnas distribuídas pela empresa para as pessoas 

depositarem as alegações em meio físico, etc. 

 

De acordo com a empresa Compliance Total, independentemente da 

forma e da fonte, alguns cuidados são imprescindíveis: 

• Tratar a informação com profissionalismo e seriedade; 

• Assegurar a confidencialidade; 

• Proibir qualquer tipo de retaliação; 

• Garantir que a alegação seja investigada e as medidas cabíveis 

aplicadas.14 
 

2.2.7. Investigações internas 

 

As empresas devem dispor deprocessos internos que permitam 

investigações para atender prontamente às denúncias de comportamentos 

ilícitos ou antiéticos. Tais processos devem garantir que os fatos sejam 

verificados, responsabilidades identificadas e, em sendo necessário, sejam 

definidasas sanções (medidas disciplinares, por exemplo) e ações corretivas 

mais apropriadas e consistentes a serem aplicadas, não importando o nível do 

agente, gerente ou funcionário que oscausou (SIBELLE E SERPA, 2015).15 

 

Feita uma denúncia, a empresa precisa investigar qualquer indício 

de comportamento antiético e ilícito que tenha sido noticiado. Em seguida, 

devem-se tomar as providências necessárias, com as devidas correções e, 

 
14https://www.compliancetotal.com.br/compliance/canal-denuncias-e-investigacao 
15Os pilares do programa de compliance - livro 
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conforme o caso, punições (LEC,2017).16 

 

2.2.8.Due diligence 

 

O programa de compliance não pode ficar restrito ao comportamento da 

organização. Fornecedores, representantes, distribuidores e outros 

parceiros devem ser submetidos a uma rigorosa due diligence. Ou seja, é 

importante avaliar o histórico de cada um deles antes de se estabelecer uma 

relação contratual (LEC, 2017).17 

 

A due diligence deve ser baseada no risco. Nem todos os terceiros 

exigem o mesmo nível de due diligence. Ao assumir uma abordagem baseada 

no risco, as empresas classificam seus terceiros com base em fatores como 

indústria, país, tamanho e natureza da transação para definir o tipo de análise a 

ser realizada, dependendo de onde um terceiro recai sobre o espectro de risco. 

Dentro de uma transação específica, uma empresa pode refinar ainda mais 

suas necessidades de due diligence dependendo das questões de risco 

específicas que surgem.  

 

A due diligence deve fazer sentido. O raciocínio por trás do processo de 

due diligence de terceiros de uma empresa deve passar por uma análise para 

garantir que ele faça sentido não somente do ponto de vista de compliance, 

mas também para aqueles encarregados em implementá-lo. Se o processo de 

due diligence for mais complexo do que o necessário, haverá dificuldades de 

executá-lo.  

 

A due diligence deve ser aplicada consistentemente. Se um terceiro 

dentro de uma categoria específica de risco estiver sujeito a uma revisão no 

país de seus registros públicos, e outro terceiro na mesma categoria não 

estiver, esse tratamento inconsistente poderá suscitar dúvidas. As exceções a 

uma regra geral podem ser necessárias, mas o raciocínio por trás dela deve 

ser documentado.  

 
16http://www.lecnews.com.br/blog/os-9-pilares-de-um-programa-de-compliance/ 
17http://www.lecnews.com.br/blog/os-9-pilares-de-um-programa-de-compliance/ 
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A due diligence deve ser registrada. As empresas vão querer ser 

capazes de demonstrar suas etapas de due diligence anos após a análise de 

um terceiro. Para fazer isso, elas devem manter registros das etapas realizadas 

e das informações obtidas. Elas devem manter registros, não apenas dos 

terceiros que contrataram, mas também daqueles que decidiram não contratar. 

Isso permite que as empresas demonstrem que seus programas estão 

funcionando (SIBELLE E SERPA, 2015).18 

 

2.2.9 Monitoramento 

 

O último dos pilares de um programa de compliance trata exatamente de 

sua manutenção. Ele deve ser contínuo, avaliando sempre se está sendo 

bem executado e se as pessoas estão, de fato, comprometidas com as 

normas, se cada um dos pilares está funcionando como o esperado (LEC, 

2017).19 

 

A robustez de um programa de compliance mede-se pela sua 

efetividade, e, para saber se o programa está caminhando na direção correta, é 

necessário implementar um processo de avaliação constante, chamado 

monitoramento, bem como auditorias regulares, que visam identificar se os 

diversos pilares do programa de compliance estão funcionando conforme 

planejado, se os efeitos esperados da conscientização dos funcionários estão 

se materializando na companhia e se os riscos identificados previamente estão 

sendo controlados como previsto (e, também, se novos riscos surgiram no 

decorrer das operações) (SIBELLE E SERPA, 2015).20 

 

2.3 Os benefícios do Compliance  

Caovilla (2017) cita alguns exemplos de benefícios práticos do 

Compliance em empresas, como: oportunidade de negócios e vantagem 

competitiva, atração de investimentos, identificação de riscos e atecipação 

 
18Os pilares do programa de compliance - livro 
19http://www.lecnews.com.br/blog/os-9-pilares-de-um-programa-de-compliance/ 
20Os pilares do programa de compliance – livro. 
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de problemas, correção efetiva de não-conformidades, awareness(significa a 

qualidade do que está ciente, atento, advertido) para os colaboradores, 

limitação de responsabilidade e sustentabilidade do negócio. 

A inexistência de programas de Compliance, especialmente no 

mercado atual competitivo, afasta investidores (DINO, 2019). Afirma SB 

coaching (2018) que parcerias com outras instituições podem conceber 

grandes oportunidades e levar a empresa a outro patamar, entretanto no 

momento de avaliar os pontos positivos e negativos o parceiro irá investigar 

o passado da empresa e julgar se vale a pena correr o risco. 

O compliance é um fator diferencial para a competitividade das 

organizações: além da redução de custo potencial, há também os benefícios 

relativos à parcela do mercado que valoriza a transparência e a ética nas 

interações econômicas e sociais (DOS SANTOS, 2012). Conforme Rebello 

(2017) afirma que em relação à competitividade, os procedimentos do 

compliance contribuem para a melhoria de procedimentos de rotina e permitem 

a rápida identificação de eventuais falhas, possibilitando que sejam ajustadas 

sem incidir em prejuízos significativos. 

A implantação de uma política de Compliance é essencial para 

empresas que prezam pela eficiência e buscam perenizar e aumentar os seus 

lucros, pois a transparência, a ética e a confiança são condições legais, e não 

apenas itens de ostentação (RIBEIRO E DINIZ, 2015). 

Afirmaram Ribeiro e Diniz (2015) em seu estudo que, uma vez 

implantado o Compliance de forma efetiva, as empresas tendem a obter uma 

maior confiança dos investidores e credibilidade no mercado. Assim, 

alcançando altos níveis de cooperação interna e externa, consequentemente, 

aumento do lucro, mas sempre de forma sustentável, trazendo benefícios à 

organização, a seus empregados e à sociedade. 

O compliance é uma importante estratégia de competitividade e 

atratividade do negócio, já que a sociedade global vem, cada vez mais, 

conscientizando-se em relação ao consumo sustentável e ético, exigindo das 

Organizações posturas e comportamentos que reflitam esses valores (FORUM, 

2019). 

Segundo Forum (2019) estudos em empresas comprovam que o grau de 

satisfação das pessoas, de fidelização, comprometimento e rendimento do 
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trabalho é maior dentro de Organizações com forte cultura ética, melhorando o 

ambiente organizacional e retendo talentos. A difusão de boas práticas de 

governança corporativa amplia a coesão do público interno, gerando uma 

melhoria de produtividade contínua. 

“A implantação dessa ferramenta em sua empresa auxiliará e dará 

segurança à conformidade em relação às leis e regulamentos, evitando assim, 

litígios, multas financeiras, processos, restrições regulatórias e muitas outras 

punições, que podem vir a acontecer” (MARQUES, 2017). 

Conforme Marques (2017) o compliance pode evitar uma exposição 

negativa da imagem de sua empresa diante do mercado. Capaz de evitar que 

ela seja ligada a fatos depreciativos, como ser ligada a atos de corrupção, 

atitudes antiéticas, fraudes, problemas relacionados ao meio ambiente, entre 

outros, acarretando e gerando certa interferência com o ganho de credibilidade 

por parte de clientes, investidores, fornecedores e parceiros. 

De acordo com Ribeiro e Diniz (2015) o compliance contribui não 

somente no desenvolvimento da empresa, mas principalmente da sociedade, 

pois os comportamentos adotados em cada organização tendem a ser 

copiados e replicados, incentivando a transparência, a ética e a confiança em 

qualquer relação, bases para uma verdadeira sustentabilidade. “No que tange à 

sociedade, o compliance vai ao encontro dos anseios morais que são validados 

e criticados pelos diversos públicos com os quais a empresa se relaciona” 

(REBELLO,2017). 

“É inegável que estes benefícios transbordam o mundo empresarial, 

pois, ao prevenir e auxiliar no combater a corrupção, o programa de 

compliance contribui para o desenvolvimento da sociedade, beneficiando 

diretamente todos os seus cidadãos” (PEREIRA, 2018). 

De acordo com Pereira (2018) como os efeitos da corrupção na 

sociedade são devastadores, torna-se ainda mais notáveis os benefícios 

provenientes dos programas de compliance, pois seus reflexos não se 

restringem apenas às empresas. Entretanto, por razões óbvias, não se pode 

afirmar que o programa de compliance elimina toda a problemática da 

corrupção, porém sua existência certamente contribui para a prevenção e para 

o combate deste fenômeno, enquanto que sua inexistência o fortalece. 



  

29 
 

“Além de assegurar que a empresa esteja cumprindo todas as 

exigências normativas, o compliance atua de forma consistente para 

proporcionar um ambiente de desenvolvimento operacional, favorecendo a 

solidez do negócio e fortalecendo sua reputação frente aos consumidores” 

(REBELLO, 2017). Com isso Fragoso (2018) concluiu que, empresas éticas 

evitam investigações criminais e ainda superam concorrentes menos éticas no 

mercado. A firma ética tem um ganho maior de dinheiro no longo prazo e 

detém um ambiente positivo, com funcionários satisfeitos, produtivos e 

engajados.   

 

2.4 O custo do não compliance; 

Estudos mostram os valores do compliance e do não compliance, 

conforme publicado por Gonzáles (2019) um estudo publicado em 2017 com 

empresas, o custo do compliance equivale a US$ 222 por colaborador, o não 

compliance resultou em uma despesa de US$ 820 por funcionário. De acordo 

com o relatório, os custos anuais com o compliance chegam a 

aproximadamente US$ 5,47 milhões. Entretanto o prejuízo gerado pela falta do 

compliance foi de aproximadamente US$14,82 milhões ao ano. 

Segundo a TMF group (2018) em 56% dos países pesquisados, o não 

compliance é sujeito a multas de mais de 5000 dólares e até mesmo sentenças 

de prisão para seus representantes. O não compliance pode custar 

oportunidades de negócios, pois o compliance é fundamental para que 

empresas participem em concorrências, obtenha licenças específicas e outros.   

Ponemun institute LLC, fez um estudo com 46 empresas de grande 

porte e concluiu que a ausência de um programa de Compliance pode 

representar cerca de três vezes mais do que aqueles para a sua adoção (Dino, 

2019). 

Estudos sobre a relação custo-benefício de implantanção de programas 

de compliance em organizações mostram que U$ 1,00 gasto significa 

economia de U$ 5,00 com a mitigação de processos legais, danos à reputação 

e perda de produtividade (Dos Santos et. al, 2012). 

A inexistência de programas de compliance, especialmente no cenário 

altamente competitivo que se vislumbra na atual estrutura da sociedade 

contemporânea globalizada, afasta investidores, aumenta os riscos de 
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envolvimento em fraudes e escândalos de corrupção (com impactos negativos 

diretos na sua reputação), além do risco de incorrer em severas multas e 

penalidades aplicadas pelas autoridades que podem levar, inclusive, à falência 

da pessoa jurídica, atingindo não somente seus sócios/acionistas e 

funcionários, mas também a sociedade, que certamente também sairá 

prejudicada, já que o país, em uma visão mais macro, também estará exposto 

a danos reputacionais perante os demais Estados membros da comunidade 

internacional (PEREIRA, 2018). 

No esporte temos inúmeras noticias e acontecimentos que o compliance 

ajudaria a evitar, por exemplo, conforme Moreira e Capelo (2019) o Cruzeiro 

Esporte Clube, equipe de muita tradição no Brasil, tem sido investigado para 

apurar denúncias sobre falsificação de documento particular, falsidade 

ideológica e lavagem de dinheiro. Com isso, o clube está em todas as mídias 

associado com noticias negativas, mexendo com a sua reputação e imagem. 

O não cumprimento das leis pode trazer consequências negativas e 

graves, segundo De Campos (2019) o centro de treinamento do Flamengo 

estava funcionando sem o alvará, com isso foi multado 30 vezes pela Prefeitura 

do Rio de janeiro, além das multas, em outubro de 2017 foi ordenado a 

interdição, porém o CT continuou funcionando. Infelizmente neste lugar acabou 

ocorrendo a morte de dez meninos. 

A onda de negligência que precedeu e motivou a tragédia fez com que 

(antes tarde do que nunca) as autoridades olhassem com mais cuidado para 

estes espaços e agissem (RAMIRO e NASCIMENTO, 2019). De acordo com 

Ramiro e Nascimento (2019) após as mortes no CT do Flamengo, os CTs dos 

outros clubes passaram por vistorias rigorosas e minuciosas que resultaram em 

notificação e interdição. Não é acidente uma ocorrência anunciada (Ramiro e 

Nascimento, 2019).  

Knoepke (2018) concluiu em seu estudo que mesmo com todo o sistema 

que o compliance possui reduzirá custo, e não é só isso, a reputação da 

empresa tem uma tendência a crescer de maneira muito significativa. 
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3. METODOLOGIA 

Foi utilizado o método de pesquisa descritiva, através de um questionário com 

10 perguntas, com respostas de múltiplas escolhas, compartilhado através de 

link, por meio das redes sociais, contendo uma breve explicação sobre o 

trabalho antes das perguntas. Sendo a abordagem de forma quantitativa. 

• População e Amostra 

A população foi de pessoas que trabalham ou pretendem trabalhar com 

o futebol, seja na área de gestão, seja com o direito esportivo, ou outras áreas 

relacionadas com o futebol. 

A amostra foi composta de 39 pessoas que responderam o questionário 

por meio das redes sociais, em especial do aplicativo WhatsApp, onde 

compartilhamos o link para que a pessoa tivessem o acesso e respondessem 

as perguntas.  

 

4. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

A pesquisa foi realizada com profissionais que trabalham ou pretendem 

trabalhar com o futebol, seja na área de gestão, seja com o direito esportivo, 

por meio das redes sociais, em especial do aplicativo WhatsApp. Os resultados 

estão destacados abaixo: 

O primeiro objetivo era identificar quantas das pessoas que 

responderam a pesquisa sabiam o que era compliance. No caso abaixo, 60,5% 

do público pesquisado sabe o que é compliance. 

 Figura 1- Sabe o que é compliance 
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Como próxima etapa, foi perguntado ao público pesquisado se 

souberam o que é compliance por meio do esporte ou de outra área. A partir 

das respostas, é possível afirmar que mais da metade dos entrevistados ficou 

sabendo sobre compliance por outras áreas. Conforme o gráfico aponta, 52,6% 

dos respondentes afirmam que não souberam por meio do esporte, 

diferentemente dos 31,6% que souberam por meio do esporte. 

 

Figura 2- Como soube do compliance 

 
 

Para alinhar o conhecimento, foi apresentada uma definição sobre 

compliance. O conceito dado pelo grupo foi de que COMPLIANCE são regras 

que visam agir de acordo com uma regra, uma lei, uma instrução interna, 

evitando desvios e corrupção. 

 

A partir da definição dada, foi perguntado se o respondente já havia ou 

trabalhava em algum lugar que tenha/tivesse compliance. A opção mais 

respondida foi sim (57,9%). O resultado aponta ainda que 15,8% dos 

entrevistados não sabem ao menos se há ou não compliance em seus 

empregadores. 

Figura 3 – Contato com o Compliance 
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Um dos objetivos essenciais para as pessoas que se comprometam com 

o programa de compliance é entender os seus benefícios e acreditar nos 

resultados que ele pode gerar. Para conhecer quais são os motivos que 

levariam alguém a achar que é importante implementar um programa efetivo de 

compliance no esporte, foi feita a pergunta: Você acha que compliance é 

importante para o esporte? Se sim, por quê? 

 Figura 4 – Importância do Compliance 

 

No caso acima a maioria (63,2%) do público pesquisado acha importante 

compliance no esporte, e a principal razão seria tornar a gestão do esporte 

mais transparente, seguida por 60,5% que também acham importante para 

tornar a gestão do esporte mais profissional; no entanto, 5,2% não acham que 

compliance no esporte seja importante. 

Para colher mais informações sobre a importância ou não do compliance 

nas gestões esportivas, perguntamos aos entrevistados se haviam visto 

alguma melhora nas entidades esportivas ou que administram o esporte após 

os escândalos de corrupção. Das respostas fornecidas, 68,4% indicaram que 

não viram melhoras nas entidades de prática ou administração após os 

escândalos de corrupção. 
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 Figura 5 - Melhoras nas entidades esportivas após escândalos  

 

No questionamento seguinte, 73,7% das pessoas pesquisadas acham 

que o que mais falta para que tenhamos mais gestões transparentes no 

esporte são mais punições aos gestores que cometerem irregularidades, 

seguidas por 57,9% que acham que gestores mais preparados tornariam as 

administrações mais transparentes. 

Figura 6 – O que falta para gestões transparentes 

 

O que você acha que mudaria no clube para o qual você torce ou no 

qual trabalha após um programa de compliance efetivamente implementado? 

Essa pergunta objetivou entender os principais pontos que as pessoas 

acreditam que um programa de compliance efetivo mudaria no clube para o 

qual elas torcem. As respostas estão abaixo: 
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Figura 7 – Mudança  do Compliance em seu clube 

 

Temas como atrair mais interessados em patrocinar o clube, melhorar a 

estrutura do clube e aumentar a transparência foram os mais lembrados na 

pesquisa. Esse dado é fundamental para que pudéssemos perceber quais são 

os pontos que mais são relacionados no quesito solução da administração no 

futebol. 

 

Mas quando falamos de futebol, também falamos de paixão, e, para 

tentar separar as coisas, perguntamos: Você denunciaria alguma ilegalidade ou 

corrupção mesmo que isso mostrasse o problema existente no seu clube? E 

para nossa surpresa, ainda tem um número, ainda que baixo, que coloca a 

paixão pelo seu clube acima de ética e transparência: 18,4%. 

 

Para 81,6%, a ética e a conformidade com lei e normas ainda são mais 

importantes. 

Figura 8 – Denúncia contra o próprio clube 
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Como vimos, algumas pessoas não concordariam com o programa de 

integridade se ele mostrasse problemas no seu clube. Entretanto, para 94,7% 

dos respondentes, o apoio às condutas mais éticas continuaria mesmo que, de 

alguma forma, prejudicasse o clube ou beneficiasse o seu rival. 

Figura 9 – Apoio a condutas éticas mesmo em benefício ao rival 

 

Por fim, a última pergunta foi: Na sua opinião, o que falta para que o 

esporte nacional seja mais profissional e alcance um nível de primeiro mundo 

(europa e eua)? Para a maciça maioria dos entrevistados, não são melhores 

jogadores, mais dinheiro (investimento) ou melhores estádios; gestões mais 

sérias, para 92,3% deles, é o que falta para que o futebol nacional possa 

alcançar nível de primeiro mundo. 

  

 Figura 10 – A maior necessidade para o esporte nacional 

 

Em linhas gerais, é importante ressaltar que a pesquisa apresentou que 

esse tema ainda não é conhecido por muitas pessoas pesquisadas. Sendo 

assim, ainda é necessário um esforço adicional para que o compliance seja 

conhecido, entendido e aceito. 
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Além disso, o compliance tende a ser uma ótima ferramenta para auxiliar 

a mudança do comportamento no esporte e traçar os rumos do seu futuro, pois 

os profissionais pesquisados preferem gestões mais sérias e comprometidas a 

mais investimento no futebol nacional. 

 
5. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como 

as gestões do esporte, em especial do futebol, necessitam de administrações 

mais comprometidas com transparência e ética, não só pelos resultados diretos 

que um clube ou entidade de administração do futebol possa colher, mas 

também pelo apoio que percebemos do torcedor/consumidor com a mudança. 

De modo geral, nota-se o início de uma transformação no futebol com a 

nova geração de “cartolas” mais comprometidos com gestões mais 

profissionais e mais preparados sob o ponto de vista acadêmico. Essa 

evolução da gestão faz com que a aceitação e a manutenção de programas de 

compliance, tanto internos quanto externos, sejam aceitos com mais facilidade 

e maior colaboração de todos.Os pilares do programa e seus resultados, que 

podem ser vistos em curto e longo prazo, tornarão o futebol muito mais 

rentável, sustentável e cristalino.  

Ficou claro, pelo estudo,que todos os escândalos no meio afetaram a 

confiança dos torcedores/trabalhadores na modalidade. Os impactos da 

corrupção no futebol deixaram feridas, e as mudanças, apesar de requeridas, 

ainda não foram vistas. 

Pode-se concluir que as pessoas estão cada vez mais valorizando as 

questões éticas na sociedade, se voltando contra atos de corrupção, que foram 

constantes nos últimos anos no Brasil, e levando esse pensamento para o 

esporte, que mesmo envolvendo a paixão, muitos foram a favor das questões 

éticas mesmo sem o benefício esportivo imediato. 

O programa de conformidade apresentado conseguiu criar um ambiente 

de controle e transparência que permite aos interessados por futebol e seus 

bastidores entender os processos, confiar nas pessoas e ter possibilidade de 
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fiscalizar ou participar sem prejudicar ou corromper a estrutura central da 

entidade. 

Dada a importância do tema, torna-se necessário, para a evolução e 

prosperidade de forma saudável do esporte, que sejam desenvolvidas, 

preferencialmente de cima para baixo, gestões éticas por meio de programas 

de compliance. A base éo planejamento e a administração, acabando como 

espaço da gestão política. 

Nesse sentido, o suporte de gestores éticos e comprometidos com o 

clube/entidade de administração, e não apenas nos seus interesses individuais, 

é o começo para que as próximas gerações assumam uma empresa com 

balanços organizados, contas prestadas e lucro para crescer com saúde. Para 

isso, compliance é a palavra-chave. 
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