






Os Pilares do Programa de Integridade 

X Auditoria e 
Monitoramento 
Por Érika L’Amour 



Chegou a hora do show! 



V ocê chegou no Décimo Pilar do Programa de 
Integridade: Auditoria e Monitoramento. 

Então, tente lembrar quais foram os Pilares anteriores. No 
fim desse eBook, tem a lista. 



Antes de partir para o X 
Pilar, que tal um 
alinhamento? 
Você sabe o que é Compliance? 

Veja e escute a explicação no video (clique no vídeo): 

https://www.youtube.com/watch?v=4WFjXSAgqtE


Será que o Décimo Pilar é 
mesmo Auditoria e 
Monitoramento? 

Outros players no mercado citam “Igualdade e Diversidade” 
ou mesmo “Medidas disciplinares”. 
 

Mas antes, vamos 
entender que não 
estão errados por 
considerarem esses 
temas como Pilar de 
In tegr idade, são 
e s c o l h a s 
estratégicas. 

Contudo, na minha 
linha de estudo, que 
c o n s i d e r a 
f o r t e m e n t e  O 
C o m p l i a n c e n a 
Prát ica, entendo 
esses itens como da 
Conduta esperada, 
ok? 



Quando estudamos o 
Compliance em uma linha 
mais Prática… 
Auditoria e Monitoramento são fundamentais. A CGU, 
inclusive, prioriza bastante essa questão. 

Justamente porque 
você precisa auditar se 
o que você, como 
profissional de 

Compliance, implantou 
como Programa de 

Integridade está conforme 
o especificado. 



Anote aí: Monitorar para 
melhorar continuamente! 
Voce precisa monitorar, acompanhar se tudo está ok. 

E é da mesma forma do Ciclo PDCA*: 
 
• Planejar; 
• Fazer; 
• Checar; 
• Agir corretivamente. 

*PDCA = Plain, Do, Check e Act. 



Ligue-se: é por isso que 
Auditoria e Monitoramento 
está como Pilar do Plano de 
Integridade! 

O respeito à diversidade cultural e étnica, bem como, a 
igualdade de tratamento sem distinção de opção sexual, 
crença religiosa, sexo, idade, …, por exemplo, entram na 
Cultura, na postura ética e Integra do profissional face aos 
colegas e, mais amplamente, à sociedade. 



Enquanto isso, o Programa de Integridade precisa desse 
Pilar para que o profissional de Compliance, você, oriente a 
empresa à correção e melhoria contínua. 

Ao se verificar se está tudo rodando, tudo funcionando, ao 
fazer esse acompanhamento, você auxilia ao Programa de 
Integridade manter-se vivo.  



Defina bem os limites entre 
as áreas de Compliance e de 
Auditoria Interna 

É aquela frase: cachorro que tem dois donos morre de 
fome… 



Definindo esses limites evita-se retrabalho ou mesmo 
conflitos que não trazem ganhos à empresa: Combinado 
não sai caro. 

O Básico é limitar o escopo de cada área. Mas se você 
puder se envolver com a criação de uma dessas áreas, ou 
mesmo uma eventual reestruturação, aproveite para 
desenhá-las como complementares em suas 



E sobre os Pilares do 
programa de Integridade, 
lembrou cada um deles? 



 



+ ESSE CONTEÚDO VOCÊ TAMBÉM 

ENCONTRA NESSE VIDEO DO MEU 

CANAL: 
 

(Clique no vídeo, agora, e assista) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDJu-Shekcw


+ CONTEÚDO VOCÊ TAMBÉM 

ENCONTRA NAS MINHAS REDES 

SOCIAIS: 

 

https://www.instagram.com/erika.lamour


https://www.facebook.com/erika.lamour.oficial


https://www.youtube.com/c/ÉrikaLAmour




https://www.linkedin.com/in/erikalamour


Conheça a Empresa onde atuo: 


https://integrityassessoria.com.br


https://www.instagram.com/erika.lamour
https://www.facebook.com/erika.lamour.oficial
https://www.youtube.com/c/%C3%89rikaLAmour
https://www.linkedin.com/in/erikalamour
https://integrityassessoria.com.br
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