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conformidade



O que é conformidade



Nos últimos anos, contabilidade fraudulenta e casos fraudulentos

tornaram-se notícias em grandes empresas que todos conhecem.

Além disso, devido ao aumento do volume de trabalho associado à

recuperação econômica, pequenas e médias empresas são incapazes

de acompanhar o fluxo de caixa e o fortalecimento dos sistemas

internos, e ações como liquidação de contas extravagantes, operações

de fundos opacos e fraude estão se tornando aparentes uma após a

outra.

O Teikoku Data Bank analisa falências de empresas cujas violações

de conformidade, como "acordo de decoração", "violação da lei

comercial" e "evasão fiscal" foram encontradas como "falência de

violação de conformidade".

Resultado de investigação

１．Foram encontrados 289 casos de falência por violação de 

conformidade em 2015. Atualizado em 30% em relação ao ano 

anterior, o maior número de todos os tempos.

２．No tipo de violação, "decoração deficiente" foi a mais comum em 

85 casos. Foram encontrados 67 casos de “uso ilegal de fundos”, como 

saída de dinheiro e fraude, o que representa um aumento quádruplo 

em relação ao ano anterior.

３．Os principais casos são o Solar Eclipse Co., Ltd. (Osaka, 

decoração em pó) e MARU Co., Ltd. (Tóquio, saída de fundos).



Frequentemente ouço
O que significa 
conformidade?



Conformidade =

Cumprir as leis e os regulamentos e conduzir os negócios de forma

justa e de acordo com as regras

A conformidade legal é natural.

Conformidade com a ética corporativa = É natural observar as regras

e regras da empresa.

Por que temos que fazer negócios de maneira justa, de acordo com as

regras?

Agora que os olhos da sociedade estão se tornando severos com os 

escândalos corporativos, as empresas precisam assumir 

responsabilidade social

Atuando em 
conformidade com as 
leis e regulamentos

Atuando de acordo 
com a ética e as 
normas sociais

Agir de acordo com as 
regras da empresa e da 

empresa



risco

Mesmo se você não violar a lei, se não cumprir sua responsabilidade 

social, prejudicará a credibilidade social da empresa.

Melhoria do valor corporativo

Por outro lado, não apenas cumprir a lei, mas também agir em 

resposta às demandas da sociedade aumentará a confiança dos 

clientes e de outras partes interessadas.

POINT



Cumprimento da ética social

A conformidade também inclui a aderência à ética social.

O cumprimento das leis e da ética corporativa é um dado adquirido 

por todos, portanto, o cumprimento da ética social é importante.

Além de ter os altos padrões éticos exigidos pela sociedade, também é 

necessário contribuir para o desenvolvimento da sociedade com uma 

atitude justa e equitativa.

Pense em como ser socialmente ideal.

Surpreendentemente, há momentos em que somos inesperadamente 

proibidos, ilegais ou contrários à ética social, mesmo da maneira 

como costumamos fazer negócios.

É importante "estar ciente" da conformidade, verificando-a 

novamente.

POINT



Impacto da conformidade



[Recordação oculta da Mitsubishi Motors]

A Mitsubishi Motors não relatou adequadamente o acidente causado 

por erros de projeto do caminhão, e a Mitsubishi Motors sempre 

considerou o usuário como uma manutenção deficiente. Descoberto 

por denúncias. Ex-12 executivos, incluindo a Mitsubishi Motors, 

foram presos sob a acusação de violar a Lei de Veículos de Transporte 

Rodoviário e morte negligente nos negócios, e 8 foram processados.

[Japão Pension Service vazou informações pessoais]

Em maio de 2015, 1,25 milhão de informações pessoais vazaram 

devido à infecção por vírus. Ele violou os regulamentos internos que 

não definiram a senha para o arquivo salvo no servidor. Foi 

confirmado em 8 de maio, mas demorou cerca de três semanas para 

informar o Ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, e a resposta 

inicial foi adiada, e o fato de vazamento de informações foi anunciado 

em 1º de junho.

[Mazda Power Hara]

Um homem que trabalha na sede da Mazda cometeu suicídio. O 

Tribunal Distrital de Kobe ordenou o pagamento de 64 milhões de 

ienes por causa do trabalho excessivo e do assédio de poder de seu 

chefe.

[Falsificação de comida de marca de neve]

Importação falsa de carne bovina como produto interno e obtenção 

ilegal de subsídios para medidas de EEB. Dois meses após a 

descoberta falsa, os alimentos da marca Snow foram dissolvidos.

Em destaque nas grandes notícias,

Afeta o desempenho dos negócios



[Perda de confiança de clientes e parceiros de negócios]

A perda de credibilidade de clientes e parceiros de negócios leva 

diretamente a quedas nas vendas, como não compra e suspensão de 

transações. Especialmente nos últimos anos, até pequenos problemas 

podem ser resolvidos na Internet e se tornarem problemas sociais.

[Acionista]

Um declínio nas vendas e nos lucros leva a um declínio nos preços das 

ações. Como os acionistas confiam na empresa e detêm as ações, os 

acionistas estáveis partirão.

[Saída de recursos humanos]

A não conformidade também está relacionada à organização e 

constituição da empresa. Como ninguém quer trabalhar em uma 

empresa assim, isso leva a um aumento no número de aposentados e 

a uma diminuição de novas contratações.

〔Indenização por danos〕

No caso de não conformidade, os acionistas podem entrar com uma 

ação por danos à administração da culpa. Uma situação em que a 

gerência apela leva a um declínio na imagem social.

〔Indenização por danos〕

No caso de não conformidade, os acionistas podem entrar com uma 

ação por danos à administração da culpa. Uma situação em que a 

gerência apela leva a um declínio na imagem social.

O que exatamente acontece?



Em que caso
É uma violação da 

conformidade?



Gerenciamento de informações

Na sociedade moderna de hoje, onde os negócios são realizados 

diariamente usando e-mail e Internet, é necessário um 

gerenciamento adequado das informações do cliente e do parceiro de 

negócios.

Além disso, enquanto a comunicação usando o SNS está se tornando 

comum, o risco de vazamento de informações devido a acidentes está 

aumentando.

risco

→Vazamento de informações pessoais, divulgação de segredos 

comerciais,

E-mail, problemas com o SNS, informações privilegiadas

assédio

Eu gostaria de trabalhar em uma atmosfera de trabalho com um 

pouco de atmosfera no trabalho duro diário. A deterioração das 

relações humanas pode levar a uma menor eficiência operacional e à 

piora do desempenho dos negócios.

Nos últimos anos, houve casos em que ações foram movidas e existe o 

risco de a confiança das empresas diminuir.

Assédio sexual, assédio moral, assédio moral, assédio acadêmico

Riscos de conformidade



Atendimento ao Cliente

Estou preocupado com a forma de apelar ao cliente para aumentar 

um pouco as vendas. Entre eles, entendo que não quero abrir coisas 

que sejam inconvenientes, mas camuflagem e ocultação não são 

permitidas. Não se esqueça da perspectiva de "proteção ao 

consumidor" ao trabalhar em seus negócios.

risco

→Responsabilidade pelo produto, camuflagem de origem, 

camuflagem de indicação de qualidade, camuflagem de matérias-

primas (etiqueta incorreta), camuflagem de força sísmica, vendas 

excessivas (solicitação forçada, etc.)

Moral social

Se um funcionário tiver um problema, mesmo em sua vida privada, o 

nome da empresa à qual ele pertence pode ser relatado.

Dependendo do conteúdo, o sistema de gerenciamento da empresa 

pode ser questionado, o que pode ter um impacto significativo.

Dirigir bêbado, jogar, usar drogas, violência.

Riscos de conformidade



Você não lembra?



Exemplo específico de violação de conformidade

Vamos analisar nossas ações conhecendo os casos 

reais de não conformidade.

Caso 1

Conversei com meus amigos sobre as reclamações e reclamações da 

empresa no local em que fui beber. Gradualmente, o conteúdo do 

trabalho profundo ...

Cada pessoa é geralmente consciente. Certifique-se de não falar sobre 

informações confidenciais, como informações confidenciais, mesmo 

que sejam de sua família ou conhecidos.

Se você é uma empresa listada, também terá a questão de 

informações privilegiadas.

Uma história comum?

POINT



Caso 2

A empresa começou a apontar horas extras, e o trabalho não 

terminou. Coloque os materiais na sacola para concluir o trabalho 

rapidamente,

Estou trabalhando nisso espalhando-o no trem ou ônibus no qual 

estou indo.

Nos velhos tempos, você pode ter sido elogiado como "fazendo o seu 

melhor". No entanto, os olhos do público sobre o vazamento de 

informações se tornaram graves.

Mesmo que exista um motivo para não concluir o trabalho, vamos 

agir de acordo com as regras da empresa.

Caso 3

Suprimentos comerciais que eu costumo usar.

Havia muitas nas prateleiras da empresa,

Eu levo para casa e uso.

Como se sabe, é considerado roubo trazer suprimentos da empresa.

É fácil entender mal os artigos de papelaria que costumo usar como 

meus.

Esteja ciente de que, mesmo que o valor seja pequeno, ele é fornecido 

pela empresa.

Uma história comum?

POINT

Uma história comum?

POINT



Caso 4

É uma sequela.

Ausente quando fui ao meu chefe para obter um selo de aprovação.

Fiquei impaciente se não cumprisse o prazo, mas tive a sorte de 

encontrar um carimbo na mesa, por isso o carimbei sem permissão.

Lembre-se de que o carimbo de aprovação não é um "carimbo formal", 

mas uma "marca que o autor confirmou que o conteúdo está correto".

Nessas operações, até erros graves podem ser perdidos e mais tarde 

se tornar um grande problema.

Obviamente, você também é responsável por seus atos.

Caso 5

Usamos cartas criminais no quadro de avisos da Internet para 

escrever críticas a nossos clientes e denegrir a empresa.

Eu acho que posso ser repreendido pelo meu chefe quando estou 

trabalhando, ou posso ser limitado por reclamações de clientes. Tudo 

o que tenho a fazer é reclamar com meus colegas da empresa, mas é 

escandaloso escrever palavrões na Internet. Mesmo que você 

pretenda criticar usando palavrões, é óbvio pelo conteúdo que o 

colaborador é adivinhado e quem é o mal funcionário de qual empresa. 

Também pode prejudicar a credibilidade da empresa.

Lembre-se de que você pode ver escrita anônima na Internet, mesmo 

que seja anônima.

Uma história comum?

POINT

Uma história comum?

POINT



Caso 6

Eu tenho muitos ingressos para eventos devido ao trabalho. Eu uso a 

loja do vale em dinheiro.

Enquanto trabalho, recebo vários presentes dos clientes. Às vezes, 

sobra e haverá problemas.

Entendo que devo jogá-lo fora ... mas o que recebo durante o trabalho 

são os ativos da empresa. Não troque dinheiro em uma loja de cupons 

nem venda em leilões on-line. Se você resgatar seu dinheiro, poderá 

ser desviado.

Uma história comum?

POINT



Para evitar violações de 
conformidade

Seja cuidadoso



xistem dois padrões de não conformidade

①Atua por si mesmo (peculato, etc.)

→Claro que não

② Atua para a empresa (vendas fictícias, etc.)

→Isso não é bom

Por que você viola

Consciência→Tudo bem, porque não está exposto
→Está correto porque estou fazendo isso pela empresa

Mas é sempre um barril.

E mesmo que seja para a empresa, ninguém vai me proteger.

Esteja ciente da conformidade= Proteja-se

Quando você é apontado sobre suas ações

Sempre pense em ações que possam ser explicadas.

Protegendo a empresa e 

aumentando a confiança


