


AMEAÇAS INTERNAS

AMEAÇAS EXTERNAS
Incapacidade de

impelir riscos

Potencial para 

propagar riscos

PROBLEMAS 

COM A FALTA DE 

CULTURA DE 

RESPONSABILIDADE 

ORGANIZACIONAL

E DE PREVENÇÃO

DE RISCOS

CORPORATIVOS





NÍVEL DE ADERÊNCIA

•O 1º passo para mitigar a falta de Cultura de 
Responsabilidade Organizacional, é aferir o nível de 
aderência dos stakeholders as políticas e instrumentos 
normativos da Organização.

ANÁLISE DOS DADOS

•Com as informações de aderência, pode-se estabelecer uma 
série de atividades de desenvolvimento de consciência, sem 
perder tempo, e corrigindo pontualmente as possíveis falhas 
e riscos

RECOMENDAÇÕES

•Nossa experiência na realização de testes de aderência, na 
análise de dados e em nossa plataforma criada 
especificamente para esse projeto, nos habilitam a ajudar e 
recomendar soluções de prevenção de riscos corporativos.



Como conhecer o nível de 

aderência dos 
stakeholders aos

Documentos 
Normativos da 

Organização?

DIAGNÓSTICO



CÓDIGO DE ÉTICA

CONDUTA PARA 
FORNECEDORES

CÓDIGO DE 
CONDUTA

MANUAL DE BOAS 
PRÁTICAS

LGPD

RESPOSABILIDADE 
SÓCIO AMBIENTAL

MANUAL ANTI 
CORRUPÇÃO

OUTROS 
DOCUMENTOS 

NORMATIVOS E DE 
POLÍTICAS

PRIVACIDADE





NOSSA EQUIPE É COMPOSTA DE CONSULTORES ASSOCIADOS NAS ÁREAS:

Marketing Digital

Vendas & Prospecção

Jurídico e Mediações

Gestão de Pessoas

Desenvolvimento Pessoal

Planejamento Estratégico

Finanças e Administração

Governança & Compliance



Adriana Baldan

Consultora e Educadora com mais de 20 anos de atuação profissional. A formação e experiência profissional nas áreas de comunicação e 
marketing – especialmente marketing de relacionamento – levou-me à docência na área de marketing em cursos profissionalizantes e de 
graduação.

Estudando filosofia e Artes, aliei as áreas de negócios e educação para criar soluções inovadoras e efetivas para aprendizagem com significado nas 
empresas.

Xiko Acis

Mentor, Professor e Consultor com mais de 40 anos de experiências de sucesso no mundo dos negócios, participei da 
gestão de empresas multinacionais e nacionais, em diversos segmentos: Indústria, Comércio, Financeiro e Serviços. 

Com profundo conhecimento na área de Ética e Moral, atuo como facilitador de mudanças efetivas e duradouras com 
objetivo de melhorar e ampliar as relações do holograma, tornando-as mais ricas, éticas, inspiradoras e perenes.  
Autor do Livro Acadêmico: Código de Conduta e Princípios Éticos.





Agendamos uma visita virtual com você e 
sua equipe

Discutimos e entendemos as 
oportunidades e/ou dificuldades a serem 

superadas e/ou implementadas

Fazemos a “lição de casa”, estudamos 
seus objetivos e como podemos, 

efetivamente, ajudar

Estruturamos uma Apresentação que 
pode ser complementada com uma 
pesquisa junto aos colaboradores

Apresentamos caminhos e alternativas 
para os seus objetivos dentro do que 

julgamos  o melhor

Ajustamos esses caminhos em função 
dos processos e prioridades existentes 

Apresentamos uma proposta de trabalho 
que atenda plenamente os ajustes

Começamos nosso itinerário com você

No decorrer do projeto você avalia nosso 
trabalho e os resultados que entregamos

VAMOS COMEÇAR?



AdrianaBaldan
Consultora e Educadora

+55 11 96928-4944

adriana@aprendendoapensar.com.br

XikoAcis
Mentor, Professor e Consultor

+55 11 96466-2184

xiko@codigodeconduta.org


