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nosso compromisso em garantir 
práticas que impulsionam o futuro 
dos colaboradores e da sociedade

Cultura de 
compliance 
na DSM:



Na DSM trabalhamos em um ambiente 
globalizado, e ter uma cultura empresarial 
fortalecida e harmonizada é imprescindível para 
assegurar a conformidade dos negócios. Além de 
firmar nosso compromisso e responsabilidade 
com uma sociedade mais sustentável.
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Práticas de compliance para garantir governança 
corporativa e conformidade com as leis de onde operamos 
fazem parte do nosso DNA, mas é fundamental que as 
normas sejam constantemente monitoradas, atualizadas e 
aperfeiçoadas para termos a certeza de que a sua 
finalidade seja cumprida em minimizar riscos, evitar 
infrações e darmos continuidade à nossa missão em criar 
vidas mais brilhantes.

Assim, nasceu o Projeto Comply, lançado em 2020, com a 
missão de fortalecer a conexão dos colaboradores da DSM 
na América Latina com o compliance.

Em cada país, novas leis e marcos legais entram em vigor a 
todo o momento. O Comply visa fornecer a todas as áreas e 
funções a possibilidade de revisarem e inovarem em suas 
políticas à luz das novas regulações, e trabalhar para que 
essas políticas estejam alinhadas com a estratégia da 
empresa nos objetivos dos próximos anos.
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Comply: amplia a visibilidade, 
simplifica e padroniza 
requisitos de compliance

A implantação do Comply foi realizada com atenção ao 
Change Management, contando com o apoio da Agência 
Sabiá, para promover um ambiente positivo e aberto às 
mudanças. Com essa abordagem, o projeto envolveu 
diferentes áreas e níveis da organização, promovendo 
uma visão integrada e horizontal, o que ajudou a 
ampliar o engajamento sobre compliance junto aos 
times da região LatAm, além de aumentar a consciência 
sobre sua importância.

Assim, o projeto pôde mostrar que o compliance é 
agregador e não limitador. Ajudou a despertar o desejo 
dos colaboradores em participar e entender que as 
seguir normas com consistência são essenciais à 
excelência do trabalho da DSM.
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Para introduzir o Comply, o primeiro passo foi mapear 
e definir as atualizações nas políticas e regras das 
áreas e localidades junto aos times funcionais. Além 
disso, fez-se um trabalho próximo aos líderes para 
contextualizar a importância do tema em relação à 
estratégia de negócio e à cultura da empresa. Fez-se, 
ainda, pesquisas com as diferentes áreas e 
localidades para mapear suas necessidades em 
relação a comunicação e treinamentos.

FAQ -  
Perguntas
frequentes
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Este documento tem como objetivo servir de guia 
para consulta, contendo informações necessárias 
e relevantes sobre o Projeto Comply.
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Conheça seu papel em inspirar e motivar seu time na evolução 
e aplicação das políticas corporativas em LatAm.

Manual do Líder
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Guia para conversa 
presencial com 
suas equipes.

Projeto
COMPLY
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Com as políticas revisadas, o próximo passo foi estabelecer um 
canal digital central, onde fosse possível acessar às políticas, 
tirar dúvidas e realizar reportes quando necessário. Tudo isso 
bi-idioma e de forma muito simples e acessível a todos.
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A apresentação das novas políticas foi construída como um 
elemento de agregação de valor, destacando seus pontos 
positivos. A marca do projeto trouxe referência à beleza dos 
detalhes que compõem as macro-imagens que vemos, das 
quais nos orgulhamos. Isso reforça os elementos de cultura 
da DSM como o cuidado que se tem pelos processos, pela 
sociedade e pelas pessoas.

Se dá orgulho,
tem que ser
                em
cada detalhe.
O Projeto Comply vem
para evoluir nossas
políticas corporativas. 

COMPLY

É uma grande conquista, 
que reduz riscos, equilibra melhor 
benefícios e obrigações e facilita

o crescimento sustentável, 
reforçando a visão de uma só DSM.

CONHEÇA DE PERTO
AS POLÍTICAS ATUALIZADAS
Acesse: http://bit.ly/ComplyLATAM
Lembre-se: ser Comply é obrigação e 
responsabilidade de todos nós. Em caso 
de dúvida, consulte o seu líder.
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Se é brilhante, 
tem que ser 
                em 
cada detalhe.
O Projeto Comply vem
para evoluir nossas
políticas corporativas. 

COMPLY

É uma grande conquista, 
que reduz riscos, equilibra melhor 
benefícios e obrigações e facilita

o crescimento sustentável, 
reforçando a visão de uma só DSM.

CONHEÇA DE PERTO
AS POLÍTICAS ATUALIZADAS
Acesse: http://bit.ly/ComplyLATAM
Lembre-se: ser Comply é obrigação e 
responsabilidade de todos nós. Em caso 
de dúvida, consulte o seu líder.
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Se é inspirador,
tem que ser 
                 em
cada detalhe.
O Projeto Comply vem
para evoluir nossas
políticas corporativas. 

COMPLY

É uma grande conquista, 
que reduz riscos, equilibra melhor 
benefícios e obrigações e facilita

o crescimento sustentável, 
reforçando a visão de uma só DSM.

CONHEÇA DE PERTO
AS POLÍTICAS ATUALIZADAS
Acesse: http://bit.ly/ComplyLATAM
Lembre-se: ser Comply é obrigação e 
responsabilidade de todos nós. Em caso 
de dúvida, consulte o seu líder.
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Ética e segurança para a construção 
de um ambiente de trabalho e uma 
sociedade brilhante

Também fortalece a importância de praticar o compliance 
em cada detalhe do nosso dia e auxilia a seguirmos com 
o compromisso de agir com consciência e consequência. 
Desse modo, garantimos o nosso crescimento como 
empresa e como profissionais, e um futuro ainda mais 
positivo e sustentável.

A abordagem do Comply para a América Latina foi um 
sucesso! As políticas foram revisadas e os treinamentos 
oferecidos às áreas garantiram a excelência. Por meio 
das capacitações, reforçaram-se os requisitos de cultura 
de auto responsabilidade, relembrando os canais de 
denúncia e fortalecendo ainda mais o posicionamento 
compliance da empresa de dentro para fora.



“ Todos os negócios da DSM são 
impactados positivamente com
a redução de riscos trazida pela 
revisão dos processos e políticas 
internas, garantindo o 
cumprimento dos resultados de 
maneira mais ordenada. O projeto 
Comply traz maior eficiência 
reduzindo o potencial de erros
e ampliando o valor gerado na 
cadeia de valor da empresa."

Zenaide Guerra, 
Diretora de Relações 
Corporativas da DSM.
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Resultados do comply na prática

As políticas são cada vez mais percebidas como uma 
forma de conectar os valores e o compromisso da DSM 
com seus colaboradores, seus fornecedores e seus 
clientes. Dessa forma, construímos uma cultura sólida, 
capaz de inspirar as áreas a elevarem seus padrões de 
compliance continuamente.

O Comply chegou para educar e não punir, incluindo 
comunicação e treinamento, reforçando o elemento 
de coragem da cultura DSM, para permitir corrigir os 
comportamentos e processos que precisam ser 
corrigidos ou mudados.

Com a implantação do projeto todos os envolvidos 
mostram-se positivamente satisfeitos com os 
resultados. A sustentação das novas políticas 
passou a ser um processo contínuo de melhoria.
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Os fluxos de comunicação e capacitação serão mantidos, 
para garantir reforço continuado das mensagens-chave 
que proporcionam a todos um ambiente mais alinhado e 
harmonizado para a América Latina.
 
O Comply é uma grande conquista para a organização, 
ajuda a reduzir riscos, equilibra melhor os benefícios e 
obrigações e facilita o crescimento sustentável, 
reforçando a visão de uma só DSM comprometida em 
transformar o mundo.
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Para mais informações
sobre o projeto, escreva para: 
ComplyLatAm@DSM.com

Cultura de 
compliance 
na DSM


