
Metodologia ágil
aplicada ao compliance



Metodologia Ágil 

A metodologia ágil baseia-se em um 
conjunto de práticas para aprimorar a 
gestão de projetos a partir de ciclos 
curtos e acelerados de trabalho, com 
foco total no cliente.

Design

Develop

Test

Feedback

Plan

Release



Princípios da Metodologia Ágil 

Autonomia e 
cooperação 
das equipes

Ciclos curtos 
de trabalho, 
em formato 
de sprints

Entregas 
menores, 
rápidas e de 
alta qualidade

Planejamento 
incremental, 
com 
melhorias 
contínuas

Flexibilidade e 
adaptabilidade 
constante

Sem silos e 
hierarquias, 
reduz a 
burocracia

Aprendizado a 
partir de dados, 
testes e 
experimentações

Criação de 
valor de acordo 
com as 
necessidades 
do cliente



O ágil na prática

vs

Pessoas e interações 
Trabalho com equipes multidisciplinares e 

reuniões regulares

Software / Atividade em 
funcionamento

Go live para uso teste ou lançamento de 
uma versão beta  

Colaboração com o cliente 
Feedback como insumo para melhoria contínua

Responder a mudanças 
Se ajustar a novas realidades e não encaixar a nova 

realidade ao que já existe

Processos e ferramentas
Construção de fluxogramas e mapeamento 
dos envolvidos

Documentações
Formalização e atualização do plano de 
trabalho a cada etapa

Negociação de contratos
Proteção jurídica para todos os riscos

Seguir um plano
Execução do plano até o final para então 
olhar para os resultados 



Colaborar, agir e reagir
Ou seja, a metodologia ágil é sobre



Metodologia Ágil
aplicada ao compliance

O mercado exige das grandes corporações respostas 
rápidas para problemas complexos. Para se adaptar a 
essas mudanças bruscas de cenário com agilidade, o 
setor de compliance precisa um mindset que pode ser 
guiado pela metodologia ágil. 



Metodologia Ágil
aplicada ao compliance

Por isso, a demanda é sempre por mais eficiência e 
eficácia. E essa entrega precisa ser cada vez mais ágil e 
confiável. 

O que vem mudando no compliance

Maior importância na tomada de decisão

Maior importância nas estratégias das empresas

Maior importância nos resultados de negócios
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2
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Implementação
do NeoEthics

com a metodologia ágil



O NeoEthics é o programa de 
compliance da Neoway que 
atua como ponto focal para 
orientação, revisão e 
monitoramento da aderência 
aos padrões éticos 
corporativos estabelecidos 
pela empresa. 



Suporte da Alta Administração

Avaliação de Riscos

Código de Ética e Conduta

Canal de Denúncias Independente

Treinamento e Comunicação

Políticas e Controles Internos

Apurações Internas

Reporte Independente do corpo executivo

Due Diligence de Terceiros 

Monitoramento Contínuo dos Riscos de 
Compliance.

Conta com os seguintes 
pilares de sustentação: 



Estruturação
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ETAPA 1:

PLANEJAMENTO

ETAPA 2:
IMPLEMENTAÇÃO

Mapeamento de riscos

Identificação de medidas de mitigação 

Política Anticorrupção e Política de Interação com Agentes 
Públicos

Política de Doações e Patrocínios e Política de Cortesias 
Corporativas

Política de Conflito de Interesses e Política de Gestão de 
Terceiros

Categorização e mensuração de riscos

Plano de prioridade para implementação 

ETAPA 2:
IMPLEMENTAÇÃO

Política de Conflito de Interesses

Ações de comunicação e treinamento

Política de Gestão de Terceiros

ETAPA 2:
IMPLEMENTAÇÃO

Política de Doações e Patrocínios

Ações de comunicação e treinamento

Política de cortesias corporativas

ETAPA 2:
IMPLEMENTAÇÃO

Revisão externa dos elementos do programa

Certificação ISO



Aplicação da metodologia

ETAPA 1: 
PLANEJAMENTO

Avaliação da estrutura da empresa 
para estabelecer metas e criar um 

plano de ação a partir do mapeamento 
e da categorização de riscos realizados 

com a colaboração das diferentes 
áreas.

ETAPA 2 A 4: 
IMPLEMENTAÇÃO

Implementação dividida em três fases 
menores de trabalho, com 

treinamento e participação das 
equipes. Cada fase resultou em 
aprendizados para as próximas. 

Autonomia e 
cooperação das 

equipes

Ciclos curtos 
de trabalho

Criação de 
valor

Princípios aplicados: Princípios aplicados:

Autonomia e 
cooperação 
das equipes

Ciclos 
curtos de 
trabalho

Planejamento 
incremental

Aprendizado 
com testes e 
experimenta

ções

ETAPA 5: 
CONSOLIDAÇÃO

Após todas as fases de implementação, 
ainda foi realizada revisão externa de 

todos elementos do programa.

Princípios aplicados:

Aprendizado a partir 
de dados, testes e 
experimentações

Criação de valor de 
acordo com as 

necessidades do 
cliente



Resultados

A priorização das demandas e 
elaboração do plano permitiu uma visão 
completa do projeto e a construção de 
uma estratégia global para todas as 
etapas 

A implementação das políticas faseadas 
permitiu aprendizados rápidos para os 
ciclos seguintes (tipo de treinamento, 
ações de engajamento, segmentação de 
turmas, data e cobrança de presença)

O mapeamento dos riscos em parceria 
com as áreas de negócio permitiram 
uma visão multidisciplinar e da 
construção das respectivas medidas de 
mitigação.

Toda a estrutura normativa do 
NeoEthics estava de pé em 1 ano. Mas 
alguns processos foram implementados 
e logo depois melhorados após 
feedback das áreas.




