
Case PATRIARCA S/A 
 
PATRIARCA S/A é uma sociedade anônima familiar brasileira com mais de 40 anos de tradição 
no segmento de comércio varejista para as camadas C e D da população brasileira. Atualmente 
explora atividades de revenda de produtos têxteis pessoais e domésticos, calçados, cosméticos, 
utilidades domésticas e eletroeletrônicos. Nos últimos 5 anos manteve um consistente porém 
pequeno aumento no faturamento anual, tendo atingido R$ 4 bilhões de faturamento em 2017. 
O controle acionário é concentrado entre 4 parentes, os quais compõem o Conselho de 
Administração juntamente com 3 outros conselheiros externos. O patriarca da família atua 
tanto como presidente do Conselho de Administração quanto como CEO. A empresa é gerida 
por um Comitê Diretor composto por 8 pessoas, contando com a participação do CEO e dos 
outros 3 familiares acionistas, além de 4 executivos contratados. As demonstrações financeiras 
da empresa são submetidas a auditoria externa, com rodízio do auditor a cada 5 anos. Há 15 
anos a empresa instalou um sistema ERP de marca reconhecida internacionalmente. Em 
dezembro de 2017 a empresa tinha 5 mil funcionários, sendo apenas 7% com escolaridade em 
nível superior. 
  
Além de suas 27 lojas próprias distribuídas em 9 Estados brasileiros, possui 3 centros de 
distribuição também próprios e uma sede com atividades corporativas. Possui grande frota de 
caminhões, preferindo que seus fornecedores entreguem seus produtos nos seus centros de 
distribuição. Posteriormente, através da Central de Controle de Estoques, localizada em seu 
maior centro de distribuição, PATRIARCA promove o envio dos produtos às lojas conforme as 
necessidades de reposição.  Em 2014 iniciou a atividade de vendas web, a qual tem se mostrado 
muito promissora. Neste caso, as entregas aos clientes finais partem diretamente de seus 
centros de distribuição e são feitas por empresas de entrega expressa. 
  
Possui mais de 100 mil SKUs. Compra produtos fabricados por uma gama extremamente variada 
de indústrias – de grandes corporações multinacionais bem estruturadas a microempresas de 
confecção de produtos têxteis que utilizam trabalho informal. Esses produtos são adquiridos 
diretamente junto aos fabricantes, a revendedores ou a representantes comerciais. 
  
Há cerca de 15 anos a direção instituiu uma unidade de ouvidoria interna como meio de 
detectar fraudes, roubos ou eventos relacionados a aspectos comportamentais de seus 
colaboradores. Neste período, foram identificados eventos de roubo de estoques, fraudes na 
área de contas a pagar, kick-back de fornecedores, extorsão por fiscais de órgãos da 
administração pública, assédio moral e sexual, conflito de interesses e outros eventos de 
caráter administrativo interno. Foram também identificados na cadeia de fornecedores 
episódios de trabalho análogo ao escravo e trabalho infantil. Ao longo de toda sua história, 
PATRIARCA sempre realizou doações a campanhas eleitorais. 
  
PATRIARCA não tem as mais comuns políticas de Integridade. Ao longo dos últimos 3 anos 
diversos stakeholders tem provocado a liderança da organização para que instituísse 
formalmente um Programa de Integridade, o que foi finalmente decidido pelo Conselho de 
Administração em janeiro de 2018.  
 
Você foi contratado como Compliance Officer da PATRIARCA e, acompanhando o roadmap 
sugerido pelos auditores externos e por consultores especializados contratados para suportar 
essa decisão tomada pelo CA, uma de suas primeiras incumbências é estruturar e realizar o 
primeiro Ciclo de Mapeamento de Riscos de Compliance da história da organização. 


