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Esse Pilar dá o que falar! 



0   
Quinto Pilar aborda dois temas tão importantes que 
dava até para desdobrá-lo em 2 Pilares, mas como 

são complementares, faz todo o sentido estarem no mesmo. 
 

É através do Treinamento e da Comunicação que a 
empresa e o profissional responsável pelo Compliance vão 
confirmar se os colaboradores entenderam o conteúdo do 
Código de Conduta e das Políticas Internas de Compliance. 



 

"Afinal, os trabalhadores têm 
que entender, ou não aplicarão, 
nem o Código de Conduta, nem as 
Políticas de Compliance, em suas 
atividades.” 

Érika L'Amour 



Então, é só dizer que todos 
leram, que a empresa estará 
aderente ao V Pilar? 
O objetivo desse pilar é consolidar toda a informação acerca 
do Programa de Integridade em forma de conhecimento, em 
forma da Cultura de Integridade que será implantada na 
empresa. 

  



 

“Assim, para alcançar 
esse objetivo, não adianta 

só entregar um pedaço 
papel, um canhoto, dizer 

para o empregado: Leia isto e 
assine, confirmando que 
recebeu o treinamento." 

Érika L’Amour 



Anote aí: Os trabalhadores, 
além de entenderem, 
precisam saber onde buscar 
tais documentos, sempre 
que sentirem a necessidade 
de relê-los! 



Ou seja, 

”Faz parte da Comunicação efetiva, que 
todos, da Alta Administração ao "chão de 

fábrica”, tenham acesso, a qualquer tempo, 
aos Documentos do Programa de Integridade, 

notadamente, o Código de Conduta e as 
Políticas de Compliance." 

Érika L'Amour 

DICA: Se a empresa possuir intranet, pode disponibilizar as 
Políticas de Compliance e, mesmo o Código de Conduta, lá. 
O mesmo se aplica ao site, para que o público externo 
possa ter acesso. 



Anote isso: Use as 
Campanhas para engajar e 
ganhar a colaboração! 
Com a parte da Comunicação, você, profissional de 
Compliance, tem a faca e o queijo na mão. 

Lembre-se de fazer campanhas, publicações, lembretes 
para reforçar a Cultura de Integridade: o Programa de 
Integridade só tem a ganhar. 



+ ESSE CONTEÚDO VOCÊ TAMBÉM 

ENCONTRA NESSE VIDEO DO MEU 

CANAL: 

 

(Clique no vídeo, agora, e assista) 

https://www.youtube.com/watch?v=0aXGH_mvuQw


+ PERDEU ALGUM EBOOK DA 

COLEÇAO DO JORNADA 

COMPLIANCE? 

RESPONDA O E-MAIL QUE VOCÊ RECEBEU COM ESSE 

EBOOK E SOLICITE O VOLUME QUE VOCÊ PERDEU! 



+ 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, Integrity Assessoria: 


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


Autora 

É rika L'Amour é apaixonada por Compliance e 
LGPD, atua desde 2014 e 2019, respectivamente, 

nessas áreas. 

Mãe de Gabi, Érika é Professora de Pós-Graduações em 
Universidades Públicas e Privadas, nas disciplinas de 
Compliance e LGPD, Consultora, Escritora, Criadora do 
Jornada Compliance, Empresária e Expert na Integrity 
Assessoria. Ela acredita que o sucesso profissional, a 
conquista do trabalho dos sonhos, é uma consequência das 
nossas escolhas estratégica. 
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