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Founders
Com a palavra as

O Compliance Women Committee (“CWC”) nasceu de um telefonema despretensioso,  em que
conversamos sobre a importância de termos um grupo de mulheres que atuassem na área
do Compliance,  para que,  unidas,  pudéssemos trabalhar para a concretização de objetivos
em comum, dentre eles o desenvolvimento profissional,  empoderamento,  capacitação e a
promoção das mulheres em cargos de liderança,  como em conselhos de administração e na
C-Suite.  
 
Foi então que,  em setembro de 2017,  o sonho se tornou realidade e,  com apenas 11
integrantes,  lançamos o CWC.   Hoje,  ele abrange mais de 500 profissionais da área do
compliance,  com representantes no Brasil  e no exterior,  dos setores público e privado,
incluindo escritórios de advocacia,  consultorias,  pequenas empresas,  associações,
multinacionais,  departamentos e órgãos públicos.  
 
O CWC possui um comitê responsável pelos assuntos estratégicos - Strategies,
coordenações regionais no Brasil  e exterior,  composto pelas nossas queridas Strategies,
Liana Irani,  Layla Guillen,  Renata Andrade,  Daniela Pescadinha,  Claudia Valente,  Lourdes
Braucks e Gabriela Dorlhiac,  que,  de forma voluntária e com muito amor,  contribuem
diariamente para o crescimento do grupo. 
 
Temos como embaixadoras,  as renomadas profissionais de compliance,  Isabel Franco e
Rogéria Gieremek que,  em janeiro de 2018,  foram convidadas a assumir essa função em
razão de sua notoriedade,  integridade e idoneidade na área do Compliance.  Elas têm um
papel fundamental no grupo, pois com a suas experiências,  de vida e profissional,  assumem
o posto de mentoras,  nos dando dicas valiosíssimas e nos ajudando na coordenação e na
resolução de questões éticas.  
 
O Comitê de Ética,  composto pelas nossas embaixadoras e pela Liana Cunha é responsável
por dirimir as violações éticas e conflitos de interesse.  
 
Com atuação em 10 Estados e no Distrito Federal ,  o CWC passou a contar com as
coordenadoras regionais,  Roberta Foppel (BA),  Gisele Reis (BSB),  Vania Vieira (BSB),  Flávia
Marchezini (ES),  Lorraine Lameri (ES),  Karine Eslar (GO),  Vivane Andrade (MG) Luciana
Serafim (MT),  Amanda Ramalho (PA),  Francine Pacheco (PR),  Daniele Pescadinha (RJ) ,
Lourdes Braucks (RS)   Carola Biz de Lagos,  (RS),    Naiara Augusto (SC),  Fernanda Schram
(SC) e Layla Guillen (SP) que,  com suas experiências locais nos ajudam a alinhar nossos
objetivos às particularidades de cada região.  
 

Anne Caroline Prudêncio Juliana Oliveira Nascimento
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No exterior,  temos o Chapter Europe,  com sede em Londres,  sob a coordenação de Luciane
Mallmann, Thaleane Dionísio e Eliane Dreyfrus,  que já agrega profissionais de vários países
e realiza diversos eventos e em breve,  teremos o Chapter USA, com sede em Nova York.
Além disso,  já iniciamos o nosso crescimento na América Latina.    
 
A abertura dos Chapters no exterior é de grande importância uma vez que nos possibilita
alçar voos mais altos e expandir nossos objetivos para o mundo.
 
Importante mencionar que contamos com efetivo apoio de muitos homens, que encorajam
seus pares a corroborarem com a missão do grupo.
 
Contamos, ainda,  com o apoio de diversas instituições,  escritórios,  associações e empresas,
que,  por meio de importantes parcerias e eventos,  contribuem imensamente para a
disseminação dos nossos princípios e objetivos.
 
Somos muito gratas por todas as mulheres que contribuem para a organização e
coordenação do CWC e por todas as nossas associadas,  que acreditam nesse projeto,  que
reflete os princípios,  valores e propósito de nossas vidas.
 
Trabalharemos incansavelmente para que ele continue a crescer de forma orgânica
solidária,  promovendo a ética e integridade na sociedade e o empoderamento e promoção
das mulheres por meio da verdadeira sororidade.
 
Esperamos que todas leiam com atenção este Código de Conduta,  cumpram com o disposto e
contem conosco caso tenham alguma dúvida.
 
Lembrem-se que somos um grupo de mulheres atuantes na área do Compliance,  e,  portanto,
a nossa responsabilidade em praticar o que pregamos é ainda maior!
 
Com carinho,
 
Anne Caroline Prudêncio e Juliana Oliveira Nascimento

Anne Caroline Prudêncio Juliana Nascimento



Este Código de Conduta
(“Código”)  contém as diretrizes
gerais que deverão ser seguidas
pelas Associadas.

Código de Conduta
Sobre este



Objetivos
Nossos principais objetivos são:
 
a) Promover igualdade de gênero e o
empoderamento da mulher, de acordo com as
diretrizes aplicáveis das Nações Unidas;
 
b) Promover uma rede global de network entre
as profissionais mulheres que no compliance;
 
c) Criar oportunidades para ajudá-las no seu
crescimento profissional; 
 
d) Aumentar a representação de profissionais
compliance mulheres na C-Suite e Board;
 
e) Promover um ambiente de trabalho livre de
discriminação e assédio;
 
f) Promover o intercâmbio de informações e
experiências na área do compliance;
 
g) Promover o desenvolvimento de negócios
entre as Associadas, no que diz respeito às
suas áreas de expertise em compliance.
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a) Strategies:
 
É um grupo composto, atualmente, por 12 Associadas,
incluindo as Fundadoras e as Embaixadoras, responsável pelas
questões estratégicas e por dirimir e esclarecer conflitos
ocasionados em razão das suas atividades.
 
b) Coordenações Regionais:
 
i. Cada região/País (“Capítulo Regional” ou “Capítulo
Internacional”, em conjunto “Capítulo” ou “Capítulos”), será
coordenado por Associadas indicadas pelas Fundadoras, com
experiência em compliance, forte atuação na região e
comprometimento com o CWC (“Coordenadoras”);
 
ii. Os Capítulos somente poderão ser criados mediante a
aprovação das Fundadoras;
 
iii. As Coordenadoras serão responsáveis:

• pela coordenação e avaliação dos pedidos de ingresso de
Associadas no CWC do seu Capítulo, conforme item 5;
• pela organização das Reuniões no seu Capítulo, que
deverão ocorrer, ao menos, uma vez ao mês, conforme item
7; 
• por reportar às Strategies quaisquer dúvidas, conflitos ou
questões que necessitem de aprovações. A coordenação e
qualquer outro trabalho realizado no CWC é voluntário.

Questões
Estratégicas
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Ingresso no CWC
Para tornar-se uma Associada, deverão ser preenchidos os requisitos de:
 
a) Elegibilidade:
 
i. Ser profissional mulher da área do compliance. Para fins deste Código, entende-se
como profissional da área do compliance aquela que:

• atue ou tenha atuado profissionalmente na área do compliance, ou
• ministre aulas ou cursos de compliance ou; 
• tenha realizado cursos e participado de seminários e eventos na área do compliance. 
 

ii. Ser indicada por duas Associadas;
 
iii. Preencher e enviar o formulário de inscrição.
 
Casos excepcionais de pedidos de inscrição devem ser direcionados às respectivas
Coordenadoras, que encaminharão às Strategies para deliberação;
 
b) Aprovação e procedimento de ingresso
 
A inscrição será analisada pelas Strategies e Coordenadora responsável. Após a
deliberação, a Associada será adicionada ao grupo global do Telegram, e,
posteriormente, ao do WhatsApp do Capítulo de seu domicílio, conforme item 6. 
 
É obrigatória a participação em ambos os grupos. 
 
c) Manutenção cadastral: As Associadas são responsáveis por manterem atualizadas as
suas informações cadastrais.
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Mídias Sociais

Atualmente, o CWC está oficialmente
presente nas seguintes mídias
sociais: 
 
a) Telegram e Whatsapp 

• Telegram: grupo de conversação
entre todas as Associadas e
administrado pelas Strategies;
• Whatsapp: grupos
regionais/internacionais de
conversação, específicos para as
Associadas que já fazem parte do
grupo do Telegram, administrados
pelas Strategies e Coordenadoras;
grupos para a coordenação do
CWC;
 

b) Instagram e Linkedin: O CWC
possui uma conta no Instagram e
uma no Linkedin, administradas
pelas Strategies, para divulgação de
seus eventos, cursos e notícias.  O
acesso a essas mídias é público,
exceto em grupos com acessos
privados e exclusivos às Associadas,
como por exemplo, “Melhores
Amigos” do Instagram. As
Coordenadoras são responsáveis por
enviar os assuntos e notícias de seus
respectivos Capítulos para
divulgação. 
 
c) Dropbox: ferramenta utilizada
para a inserção de documentos,
livros e informações de compliance,
administrado pelas Strategies. Todas
as Associadas possuem acesso ao
Dropbox e poderão consultar os
documentos lá contidos. 

d) Sympla, Event Brite e
www.compliancewomencommittee.co
m são as ferramentas utilizadas pelas
Strategies e Coordenadoras para
organização e divulgação de eventos.  
 
e) E-mail – Gmail
 
O CWC possui um e-mail,
administrado pelas Strategies,
Abertura de novas contas em mídias
sociais.
 
A abertura de contas em redes
sociais, em nome do CWC, incluindo
e-mails, grupos de conversação (exs:
Telegram, Whatsapp) somente
poderá ser realizada mediante
autorização das Fundadoras.  
 
Regras de boa convivência nas redes
sociais:
 
a) Somente poderão ser
compartilhados documentos,
mensagens, informações e notícias
que tenham relação com os objetivos
do CWC;
 
b) Saudações de “bom dia”, “boa
tarde”, “boa noite”, ou felicitações em
datas comemorativas deverão ser
enviadas no privado;  
 
c) Mensagens que não sejam de
interesse específico do CWC, como
correntes, mesmo as mais belas e
carinhosas, não devem ser
compartilhadas;



Mídias Sociais

d) Ao enviar alguma notícia, sempre
verifique a fonte e a sua veracidade.
Caso tenha dúvidas, não a envie.
Lembre-se de que somos um grupo
de Compliance, e espera-se que
façamos uma due diligence nos
conteúdos compartilhados, inclusive
como forma de combatermos as fake
news; 
 
e) Não são toleradas mensagens
político-partidárias, “memes”, piadas
que gerem conflitos e assuntos
particulares;
 
f) Cuidado com críticas a fatos
expostos na mídia, recordando-se
que há Associadas e colegas
integrantes de diversos setores,
públicos e privados, e que possam
ocupar posições nas entidades
criticadas. Lembrando que o que é
veiculado nas mídias tem a proteção
de imprensa e obedece às legislações
vigentes. Nossas opiniões, sem o
devido cuidado, podem violar
direitos individuais; 
 
g) Não serão toleradas mensagens
que exponham empresas e indivíduos
quando tratar-se de fato ou notícia
que envolva sigilo ou algo grave, pois
o intuito é evitarmos polêmicas
desagradáveis;

h) Permite-se o compartilhamento de
cursos, eventos, livros, artigos e
materiais relacionados ao
compliance e aos objetivos do CWC,
sendo de responsabilidade da
Associada que os compartilhar,
verificar se o material não viola
direitos autorais.
 
É de responsabilidade das Strategies
e das Coordenadoras a administração
dos grupos de conversação devendo
monitorá-los e realizar a mediação
necessária. 
 
Autorização do uso de imagem: Ao
aderir a este Código, a Associada
autoriza o uso de sua imagem e seus
dados em mídias sociais, quando
participar de eventos, sorteios e
encontros organizados ou apoiados
pelo CWC.
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a) O CWC tem como objetivos principais o empoderamento e
promoção profissional da mulher no âmbito do compliance.
Portanto, as reuniões, encontros e eventos (“Reuniões”) do
CWC são primordialmente exclusivas para as Associadas e às
mulheres convidadas pelas Coordenadoras ou pelas Strategies,
visando a troca de conhecimento e experiências relativos aos
temas centrais do CWC. A participação de homens poderá
ocorrer mediante autorização das Strategies e de acordo com a
análise de cada caso.
 
b) As Coordenadoras são responsáveis por organizar as
Reuniões referentes aos seus respectivos Capítulos, podendo
escolher os formato e local adequados à sua região; 
 
c) Incentivamos a realização de: 
 
• Palestras ministradas por Associadas ou
convidadas que ocupem cargos executivos na área do
compliance nas suas respectivas corporações/entidades;
• Programas de mentoria;
• Promoção de seminários com o foco no desenvolvimento de
habilidades profissionais; 
• Encontros sociais, como almoço, jantar e happy hour;
• Eventos com foco em desenvolvimento de negócios.
 
d) Qualquer Associada, combinado com a Coordenadora,
poderá oferecer o seu local de trabalho para a realização das
Reuniões, inclusive oferecer coffee break e brindes de caráter
promocional. Quando tiver outras ofertas semelhantes, a
Coordenadora deverá realizar um rodízio entre os locais de
Reuniões, desde que ofereçam estrutura mínima; 
 
e) As Coordenadoras e Associadas poderão arrecadar entre si
um valor para fins de coffee break e outras despesas razoáveis,
quando necessário e exclusivamente para as Reuniões.

Reuniões, Encontros
e Eventos



Confidencialidade
a) Somente poderão ser compartilhados nos canais do CWC, documentos,
mensagens, e informações que não sejam considerados confidenciais ou sensíveis;
 
b) São proibidos gravações, filmagens, divulgações e compartilhamento com o
público externo dos assuntos debatidos e os materiais expostos nas Reuniões,
exceto quando expressamente autorizado pela Coordenadora e palestrante, quando
aplicável; 
 
c) Com relação aos grupos de Whatsapp e Telegram, Dropbox, email e acessos
restritos do Instagram e Linkedin é proibido a divulgação, ainda que oral, e o
compartilhamento de seus conteúdos com não Associadas. Excetua-se desta regra
o compartilhamento de notícias veiculadas na imprensa e/ou arquivos / eventos
públicos ou mediante prévia e expressa autorização da pessoa que escreveu a
mensagem/enviou o documento. Em qualquer caso é proibido realizar prints de
tela ou encaminhar mensagens, sob pena de
exclusão do CWC.

Uso da marca CWC
a) Incentivamos as Associadas a colocarem nos seus currículos, bem como em suas
redes sociais, a sua participação, como Associada. 
 
b) Será necessária autorização prévia das Fundadoras em caso de uso do nome e
logotipo do CWC:
 
• Em eventos de Compliance e materiais publicitários;
 
• Na abertura e formação de Capítulos;
 
• Na formação de grupos de conversação, como  Whatsapp, Telegram e mídias
sociais, como e-mails, Instagram, Facebook e Linkedin; 
 
• Em pronunciamentos ou manifestações em nome do CWC em congressos,
seminários, eventos, mídias, imprensa;
 
• Em materiais publicitários (canecas, peças de
vestuário etc.).



Parcerias, Patrocínios, Apoio e
Descontos em Cursos e Eventos

Somente as Fundadoras, ou pessoas por elas autorizadas poderão falar e negociar
parcerias, patrocínios e descontos em cursos e eventos de terceiros em nome do CWC.
 
Caso uma Associada tenha alguma proposta ou conhecimento de curso, evento ou
parceria deverá repassar as informações pertinentes à Coordenadora ou às Strategies,
que compartilharão com as Fundadoras para a devida análise. 
 
As Coordenadoras que quiserem realizar alguma parceria ou falar em nome do CWC em
evento de terceiro na sua região deverão enviar, de forma simplificada, as informações
no grupo de whatsapp de Coordenação ou repassá-las diretamente às Fundadoras para
validação, após certificarem-se de que o evento e seus organizadores estejam alinhados
com os propósitos do CWC.

Um dos objetivos do CWC é promover o desenvolvimento de negócios entre as
Associadas, no que diz respeito às suas áreas de expertise em compliance. 
 
As Associadas poderão expor o seu trabalho e oferecer negócios em que façam parte,
desde que relacionados aos objetivos do CWC, respeitando-se a ética.

Desenvolvimento de Negócios

a) Nos debates, as opiniões alheias devem ser respeitadas, prevalecendo sempre o bom
senso; 
 
b) Não são tolerados comentários preconceituosos e/ou desrespeitosos, de qualquer
natureza;
 
c) Ao realizar um comentário, tenha sempre empatia e sororidade pela colega;
 
d) Não fomente assuntos que poderão gerar polêmicas.

Ética, Respeito, Empatia e
Sororidade



Apoio a Causas Sociais
O CWC poderá apoiar campanhas, projetos e causas sociais, especialmente
relacionados ao empoderamento da mulher, mediante aprovação das Strategies. 

Solicitações de Exclusão do
CWC e Dados Cadastrais
A Associada que desejar a sua exclusão do CWC deverá solicitar à Coordenadora.
É direito da Associada solicitar que seus dados cadastrais sejam apagados.

Violações e Responsabilidades
As violações éticas e deste Código serão analisadas pelo Comitê de Ética, que
poderá aplicar as penalidades de notificação, suspensão e/ou exclusão do CWC. As
Associadas devem sempre agir com ética e em conformidade com as legislações
aplicáveis, devendo estar cientes que atos e mensagens inapropriados podem gerar
danos de imagem e responsabilização civil ecriminal.

Casos Omissos
Os casos não previstos neste Código serão decididos pelas Strategies, com validação
final das Fundadoras.
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