


Nos dias atuais, programas de compliance são obrigatórios;
não implementá-los significa arriscar a empresa!

Os riscos vão desde a possibilidade de perda de
investimentos e de oportunidades de negócios até o aumento

das chances de ferir a reputação da empresa.

As grandes corporações do Brasil já se adequaram à
necessidade de ter um programa de compliance que atenda

sua forma de trabalho. 

Mas e as pequenas e médias empresas? O que fazendo?



Muitas pequenas e médias empresas sequer sabem da
existência do compliance e, como consequência, ignoram

os riscos da não implementação de um programa de
compliance que seja minimamente compatível ao seu

tamanho. 

E é justamente pensando em programa de compliance
equivalente ao tamanho das PMEs que nasceu a

CompliancePME.  

Somos a primeira plataforma digital de
soluções, ferramentas, conteúdos e de

capacitação em compliance para pequenas
e médias empresas. 



VALORES
• Integridade
• Respeito
• Empatia pelo Cliente
• Responsabilidade Social
• Empoderamento dos Pequenos e Médios Empresários e
  Profissionais de Compliance.

VISÃO
Ser reconhecida como a melhor plataforma digital de conteúdo
e ferramentas de compliance para PMEs e profissionais de
compliance.

MISSÃO
Levar compliance para pequenas e médias empresas através de uma
plataforma digital e ser fonte de conhecimento e ferramentas para
profissionais de compliance no Brasil com o apoio profissional de
consultoria quando necessário.



Nosso propósito é democratizar o compliance, 
levando responsabilidade social para 

todo o Brasil, através da implementação de
programas de compliance em pequenas

 e médias empresas, por meio de uma
 plataforma digital, sendo fonte de

 conhecimento, ferramentas e de apoio
profissional de consultoria, quando necessário.

NOSSO
PROPÓSITO 



A CompliancePME é, sem dúvida, para muitas pequenas e
médias empresas, a consultoria-solução para a

implementação de um programa de integridade e
compliance. 

Somos uma consultoria com foco direcionado à pequenas
e médias empresas, que têm demandas específicas, as

quais nós sabemos como lidar e tratar por conta na nossa
experiência, do nosso know-how e da nossa metodologia.

Nossos serviços seguem o padrão de: 

Diagnóstico Preparação e
Planejamento

Implantação Monitoramento



As consultorias CompliancePME são prestadas em pacotes anuais de:

60h 120h 180h 240h

R$ 2.500,00/
mensais

R$ 4.750,00/
mensais

R$ 6.750,00/
mensais

R$ 8.000,00/
mensais

Os clientes da consultoria CompliancePME gozam ainda
do status de associados e os benefícios da plataforma

CompliancePME.



FERRAMENTAS, CONTEÚDOS E COMUNIDADE
DA COMPLIANCEPME 

Canal de 
Denúncia

Dossiês
Cadastrais

Treinamentos e
Cursos 

Autodiagnósticos
e Autoavaliações

Artigos

Notícias Webinários Biblioteca
Eletrônica

Network

Grupos de
discussão 

ParceriasEventos com
desconto



CLAUDIA
PITTA

Conselheira

NATHÁLIA
GÖPFERT

Head de Sucesso
do Cliente

Quem Somos

CAMILA
GULLO

CEO



DIEGO
MENEGHETTI

Desenvolvedor
Digital -
Estudio Teca

GABRIEL
PEREIRA

JULIANA
CUNHA

Estágiario do 
Financeiro

Assistente de
Conteúdo

Quem Somos



Conheça alguns dos nossos
Parceiros, Clientes e Apoiadores

Institucionais 



FACEBOOK

/Compliancepme

INSTAGRAM

@compliancepme

LINKEDIN

/COMPANY/COMPLIANCEPME

SITE 
www.compliancepme.com.br

EMAIL
consultoria@compliancepme.com.br

FALE CONOSCO
(21) 99140-4663


