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Gerente de Compliance da Serasa Experian participa de Seminário Internacional de
Combate à Corrupção, em Brasília

Seminário é organizado pela Organização
Global de Parlamentares contra Corrupção;
Serasa Experian possui Departamento de
Compliance desde 2009
São Paulo, 19 de março de 2014 – A gerente
de Compliance da Serasa Experian, Rogéria
Gieremek, participa na tarde desta quarta-feira
(19) do Seminário Internacional de Combate à
Corrupção, em Brasília. Realizado pela
Organização Global de Parlamentares contra
Corrupção (Gopac), o evento busca discutir
mecanismos para combater a corrupção no
mundo em cinco painéis, com a participação
de jornalistas, técnicos e políticos dos três
Poderes da República.
Convidada pelo Deputado Federal e Presidente da Gopac/Brasil, Antonio Carlos Mendes
Thame, a gerente de Compliance da Serasa Experian participa do Painel 5 – “Papel do
Terceiro Setor (Sociedade Civil) no Combate à Corrupção”, na companhia de Marcello
Lavenère, representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Natália
Paiva, coordenadora de projetos da ONG Transparência Brasil e José Chizzotti, presidente
da Organização Amarribo Brasil - Coalizão Contra a Corrupção. O painel será realizado a
partir das 16h45.

PUBLICIDADE

Compliance e o combate à corrupção
A Serasa Experian trata do tema desde 2009, quando questões referentes à adequação
das ações da companhia à legislação passaram a ser debatidas pela área de Compliance,
dentro do Departamento Jurídico. Posteriormente, em 2011, seria realizada a Semana de
Compliance, durante a qual foi instituído o departamento específico.
Com estrutura autônoma, o setor de Compliance estabelece normas e regras a serem
seguidas por todos os funcionários, além de ser responsável pela avaliação e fiscalização
de possíveis acordos ou convênios a serem firmados pela empresa. Garante, desta forma,
algo que a partir de agora será obrigação de todas as empresas: garantir a conformidade
de sua atuação, e de seus funcionários, com a legislação em geral. “Assim, colaboramos
com mais este passo que damos na construção de um país mais justo – numa batalha que,
sempre, deve ser de todos”, afirma Rogéria Gieremek, gerente de Compliance.
Você também lê esta notícia em: http://noticias.serasaexperian.com.br/
Assessoria de imprensa da Serasa Experian:
Victoria Bustamante Iturrieta 5511 2847-8426 victoria.iturrieta@br.experian.com
Tariana Brocardo Machado 5511 2847-8428 tariana.machado@br.experian.com
Luiz Hidalgo 5511 2847-8433 luiz.hidalgo@br.experian.com
Ana Garcia 5511 2847-9504 ana.garcia@br.experian.com
Viviane Evangelista 5511 2847-8456 viviane.evangelista@br.experian.com
Serasa Experian

PUBLICIDADE

A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na
tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas
do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as
melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força
e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniuse à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por
dia, auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomar a melhor decisão em qualquer
etapa de negócio. É a maior Autoridade Certificadora do Brasil, provendo todos os tipos de
certificados digitais e soluções customizadas para utilização da tecnologia de certificação
digital e de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), tornando os negócios mais seguros, ágeis e
rentáveis.
Constantemente orientada para soluções inovadoras em informações para crédito,
marketing, identidade digital e negócios, a Serasa Experian vem contribuindo para a
transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua dos
mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.
Para mais informações, visite www.serasaexperian.com.br
Experian
A Serasa Experian é parte da Experian, líder mundial em serviços de informação,
fornecendo dados e ferramentas de análise a clientes ao redor do mundo. O Grupo auxilia
os clientes no gerenciamento do risco de crédito, prevenção a fraudes, direcionamento de
campanhas de marketing e na automatização do processo de tomada de decisão. A
Experian também apoia pessoas físicas na verificação de seus relatórios e scores de
crédito e na proteção a fraudes de identidade.
A Experian plc está registrada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice
FTSE 100. A receita total para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2013 foi de US$
4,7 bilhões. A empresa emprega cerca de 17.000 pessoas em 40 países e possui sede
corporativa em Dublin, na Irlanda e sedes operacionais em Nottingham, no Reino Unido; na
Califórnia, Estados Unidos, e em São Paulo, Brasil.
Para mais informações, visite www.experianplc.com
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