
 

______________________________________________________________________________________ 

 

Avenida Paulista, 726 – 17º andar – Cjto. 1707 - São Paulo/SP – CEP 01310-910 

55 11 4560-6664 /55 11 9.9446-4841 

www.bedinelli.com.br 

 

 

 

Informativo 06.05.2020 

 

A IMPORTÂNCIA DO COMPLIENCE TRABALHISTA 

 
Um tema bem relevante e que, mesmo nesta época de pandemia do COVID-19, deve estar sempre presente entre as 
preocupações dos empresários/empregadores, é o compliance trabalhista nas empresas. 
 

O compliance trabalhista e a adoção de procedimentos na empresa que tenham como objetivo a implementação e 
adequação às leis trabalhistas, aos acordos e convenção coletivas, aos regramentos internos da mesma, bem como a 
prática constante da ética e transparência no ambiente de trabalho, em todos os atos da cadeia empresarial. 
 
Assim, compliance nada mais é do estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos, visando 

estruturar a cultura organizacional da empresa e quando realizado com seriedade e por especialistas traz 

inúmeros benefícios à empresa, pois proporciona segurança aos empregados e o consequente aumento da 

produtividade destes. 

Com a correta utilização de um programa de integridade, novas condutas são geradas, as quais proporcionam a 

regularidade da atividade da empresa e o comprometimento de seus colaboradores, gerando segurança jurídica na 

tomada de decisões e no desenvolvimento de suas atividades e diminuindo o número de ações trabalhistas, 

além de apresentar a empresa com bons olhos perante o judiciário.  

E, ainda, proporciona a preservação da honra e da imagem empresarial, assim como a continuidade de suas 
operações.  
 
Vários são os aspectos abordados pelo compliance trabalhista, como, por exemplo, assédio moral e sexual, 
recrutamento e seleção, modalidades de contratação, saúde e segurança do trabalho, Utilização de internet, telefone 
celular, e-mail corporativo, entre outros.  
 
Portanto, entendemos que o compliance trabalhista, independente o ramo de atividade da empresa, beneficia esta e 
empregados ao permitir um ambiente de trabalho adequado. Por consequência, contribui para aumentar a 
produtividade e reduzir o passivo trabalhista, bem como beneficia, também, a sociedade em geral, que é atingida pela 
ética e conformidade e orientamos que as empresas se valham de tal procedimento para seu próprio benefício.  
 
Para qualquer dúvida ou esclarecimentos, estamos à disposição no contato@bedinelli.com.br e/ou Whatsapp 11 

9.9446-4841. 
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