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Por que o GRC não é uma moda?

GRC, ou Governança, Risco e Conformidade, não é um conceito novo. Na verdade, existe há muitos 
anos e as organizações empregam várias estratégias de GRC muito antes de o termo ser difundido.

Então, por que o GRC só recentemente se tornou um "tópico quente"? Uma razão é que o ambiente de 
negócios global tornou-se cada vez mais complexo e regulamentado. Isso criou uma necessidade maior 

das organizações terem uma abordagem mais holística e coordenada para gerenciar riscos.

Além disso, os avanços na tecnologia tornaram mais fácil para as organizações coletar e analisar dados, 
dando origem a uma nova geração de ferramentas e soluções de GRC. Como resultado, cada vez mais 

as empresas estão reconhecendo os benefícios do GRC e tornando-o uma prioridade.

Neste e-book, vamos mostrar que o GRC chegou para ficar e não é simplesmente uma moda 
passageira. Pelo contrário, se tornará ainda mais importante nos próximos anos. As empresas que não 

cumprem adequadamente suas obrigações de GRC não apenas enfrentam penalidades financeiras 
significativas, mas também prejudicam sua reputação e se colocarão em risco de ação legal. 

Como tal, simplesmente não há desculpa para não levar o GRC à sério. Aqueles que o fizerem estarão 
bem posicionados para prosperar no ambiente de negócios cada vez mais regulamentado.
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GRC e governança corporativa em destaque

A governança corporativa tornou-se um tema de discussão cada 
vez mais importante nos últimos anos.  Afinal, ela abrange os 
processos e tecnologias usados para gerenciar e monitorar o 
desempenho organizacional, risco e conformidade com as leis e 
regulamentos aplicáveis. 

Muito importante para todas as organizações, é especialmente 
crucial para as empresas de capital aberto. Isso porque elas estão 
sujeitas a um maior escrutínio de investidores, reguladores e do 
público em geral. 

Nos últimos anos podemos observar um foco maior na governança 
corporativa devido à sequência de vários escândalos que abalaram 
a economia mundial, bem como a crise financeira global de 2008. 
Como resultado, muitas empresas implementaram programas de 
GRC para melhorar suas práticas gerais de governança.

2



O que é GRC?

O GRC é uma estrutura que ajuda as organizações a gerenciar seus 
riscos, cumprir os regulamentos e a melhorar a comunicação entre os 

diferentes departamentos de uma empresa. 

Na prática, o GRC também contribui para que as empresas possam 
operar de forma mais eficiente. À medida que a economia mundial se 

torna cada vez mais complexa, o GRC se tornará ainda mais 
importante e necessário para as empresas.

3

Embora os programas de GRC sejam muitas vezes complexos e caros 
de implementar, eles podem compensar a longo prazo, ajudando a 

evitar erros dispendiosos e aumentando a confiança dos investidores.



Conheça os benefícios do GRC para as empresas

Os benefícios do GRC para as empresas são múltiplos. Ao adotar 
uma abordagem de GRC, as empresas podem reduzir 
significativamente os custos operacionais, aumentar a eficiência e 
melhorar a governança. 

Além disso, o GRC ajuda as empresas a serem mais resilientes às 
ameaças financeiras, tecnológicas e regulatórias, sendo uma 
abordagem integrada que pode ajudar as empresas a alcançarem 
seus objetivos estratégicos. 

A seguir, apresentamos alguns dos principais benefícios do GRC 
para as empresas:
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Redução 
de Custos

Ao adotar uma abordagem de 
GRC, as empresas podem 

reduzir os custos operacionais. 

Isso ocorre porque o GRC ajuda 
as empresas a simplificar e 

automatizar seus processos.

O GRC também podem evitar 
erros dispendiosos.

Processos 
mais eficientes

O GRC também ajuda as 
empresas a se tornarem mais 

eficientes ao fornecer uma 
estrutura para que elas 

gerenciem seus processos. 

Desta forma, as empresas 
melhoram a comunicação 

entre os diferentes 
departamentos.
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Conformidade 
Regulatória

Com o GRC as empresas 
podem melhorar as suas 
práticas de governança.

Isso ocorre porque o GRC 
oferece uma estrutura para 

que as empresas possam 
monitorar e gerenciar 

seus riscos.

Além disso, ele também 
contribui para o cumprimento 

dos padrões regulatórios 
(LGPD, GDPR, PCI-DSS, FISMA, 

ISO 27001) e legislações de 
resiliência e ESG.

Resiliência
Ele contribui para o 

gerenciamento de riscos 
de forma eficaz, ajudando 
as empresas a serem mais 

flexíveis e adaptáveis 
às mudanças.



Os maiores desafios que as empresas enfrentam  

O cumprimento das regulamentações e o gerenciamento de riscos 
são dois dos maiores desafios que as empresas enfrentam hoje. As 

regulamentações podem ser complexas e estão em constante 
mudança, dificultando seu acompanhamento. Enquanto isso, os riscos 

podem vir de muitas fontes, incluindo financeiras, operacionais e 
legais. E com o potencial de danos à reputação, as empresas precisam 

ser extremamente cuidadosas sobre como gerenciam os riscos.

Ao desenvolver políticas e procedimentos que tratam dos riscos de 
conformidade, as empresas podem garantir que estão cumprindo 

suas obrigações regulatórias. E ao monitorar o risco de conformidade 
de forma contínua, elas conseguem identificar problemas potenciais 

antecipadamente e tomar medidas para mitigá-los.
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Com o GRC é possível gerenciar 
todos os tipos de riscos

Qualquer negócio enfrenta uma infinidade de riscos - desde financeiros e 
de conformidade regulatória até de reputação e operacionais - e gerenciar 
todos eles pode ser uma tarefa assustadora. É aí que entram as soluções de 
Governança, Risco e Conformidade (GRC). 

Elas ajudam as empresas a gerenciar seus riscos fornecendo um repositório 
central para dados, ferramentas automatizadas de avaliação de risco e 
recursos de gerenciamento de fluxo de trabalho. 

Ao usar uma solução GRC, as empresas podem lidar melhor com ameaças, 
identificar problemas potenciais antecipadamente e tomar medidas 
corretivas antes que qualquer dano seja causado. 

Em resumo, as soluções GRC contribuem para evitar as consequências 
dispendiosas da não conformidade e da má gestão de riscos.
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Saiba como implementar o GRC na sua empresa 
Apesar dos benefícios para as empresas, sua implementação pode ser um desafio, 

mas existem algumas boas práticas que podem ajudar nesse processo: 

1 Defina os objetivos 
da sua organização

Antes de começar a implementar 
qualquer tipo de GRC, é importante 

definir claramente os objetivos da sua 
organização. Isso ajudará a determinar 
o escopo do seu programa e garantir 

que todas as partes interessadas 
estejam alinhadas. 

2 Estabeleça uma 
boa base de dados

O sucesso da implantação 
do GRC depende da 

disponibilidade de dados de 
qualidade. Portanto, é 

importante ter um sistema 
de gestão de dados robusto 
antes de iniciar o processo 

de implementação. 
. 
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3 Envolva todas as 
partes interessadas

Implementar o GRC não é 
uma tarefa fácil e requer a 
participação de todas as 

partes interessadas. É 
importante ter um comitê 
para garantir que todos os 

stakeholders estejam 
envolvidos e alinhados com 
os objetivos do programa.

4 Implemente de 
forma incremental

Ao invés de tentar implantar o GRC 
de uma só vez, é melhor fazê-lo de 
forma incremental. Isso ajudará a 
reduzir os riscos e a garantir que o 

processo seja bem-sucedido.

Por fim, é essencial garantir que todos os colaboradores estejam cientes do programa 
GRC e de seu papel na promoção do compliance. Ao tomar essas medidas, qualquer 
empresa pode começar a implementar um programa de GRC que ajudará a proteger 

seus ativos e garantir sua conformidade com os regulamentos aplicáveis.
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O futuro do GRC: o que podemos esperar nos próximos anos

O risco está em toda parte, especialmente para empresas modernas. Entender que há um risco associado a tudo é a 
chave para gerenciá-lo com sucesso. Tudo, desde o núcleo do seu negócio até o que seus funcionários fazem fora do 

trabalho, está sendo constantemente examinado. Assim, na maioria das vezes, os empresários encontram-se 
mitigando os riscos em vez de agir no melhor interesse de sua empresa.

Portanto, as organizações devem implementar um programa de Governança, Risco e Conformidade que melhore a 
visibilidade dos riscos existentes e emergentes. Este programa acelera a compreensão e a comunicação dos riscos 

em termos de negócios, fornece inteligência acionável para tomada de decisões mais rápida e garante a preparação 
para o que quer que aconteça no ambiente de negócios altamente turbulento de hoje.

Os riscos e desafios encontrados pelas empresas aumentarão com avanços tecnológicos contínuos, um cenário 
econômico e geopolítico volátil, regulamentações crescentes, alterações nas considerações ambientais e sociais e 

muito mais. Para prosperar, correr riscos sempre faz parte dos negócios.

Porém, o objetivo final de uma organização é transformar o risco em uma vantagem estratégica, em vez de evitá-lo. 
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É hora das empresas refletirem sobre as lições que aprenderam nos últimos anos, tomar algumas decisões difíceis 
e realmente se preparar para o futuro, ou seja: conectadas, orientadas a propósitos, resilientes e ágeis.



Conheça a Athena Soluções Inteligentes

Somos uma consultoria com foco em GRC | IRM – Governança, 
Riscos e Compliance, Segurança da Informação e LGPD, 
formada por profissionais certificados e altamente experientes 
na condução de serviços e implementação de soluções próprias 
e de parceiros.

Utilizamos soluções robustas, líderes no quadrante mágico do 
Gartner e com ampla presença na nossa região.

Em nosso portfólio – Athena Professional Services – atuamos 
fortemente com Implementação de Soluções, Serviços Pós 
Implementação de Soluções, Auditorias e Gap Analysis, 
Treinamentos e Consultoria, com clientes de todos os 
segmentos de mercado em todo o país.

Nosso desafio é construir soluções inteligentes e inovadoras 
para ofertar ao mercado o que há de mais moderno e 
atualizado em GRC | IRM, Segurança da Informação e LGPD.
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