


Jornada Compliance 

 



 



Os Pilares do Programa de Integridade 

VI Pilar                  
Canais de 
Denúncias 
Por Érika L’Amour 



 

Não precisa de 300, mas 
quem tem 1 não tem 
nenhum! 



P ara você chegar ao entendimento desse Pilar, é 
importante que tenha estudado quais dos Pilares 

anteriores? 



Se você respondeu “todos”: PARABÉNS!!!  

Só que, agora, os seguintes merecem destaque: 

• III Pilar - Código de Condutas e Políticas de 
Compliance; 

• V Pilar - Treinamento e Comunicação. 

 

E você sabe por quê? 



 





 

 

“ D e p o i s q u e a 
empresa implanta o 
Código de Conduta, 
T r e i n a o s s e u s 
funcionários e Comunica 
de forma aberta a postura 
profissional que ela espera 
de seus funcionários. Ela tem 
que, justamente, permitir um 
meio de comunicação do 
funcionário com a empresa, 
onde ele consiga denunciar 
comportamentos que não 
estão adequados com aquela 
conduta que a empresa 
espera.” 

Érika L'Amour 



Então, anota aí: Canais de 
Denúncia são meios de 
comunicação oficiais 
Quando você ajuda a empresa a implantar o Programa de 
Integridade, você tem que deixar claro à Alta Administração 
e aos demais empregados, que os Canais de Denúncia são 
meios de comunicação dos trabalhadores, diretamente 
relacionados, ao Código de Conduta e às posturas éticas 
esperadas. 

  



Não esqueça: quem tem um 
canal de denúncia não tem 
nenhum! 
É como diz aquele velho ditado: 'Quem tem um, não tem 
nenhum'.  

O Canal é uma 
fonte de 

comunicação 
entre o 

denunciante e a 
empresa. E é por 

um dos canais  
que poderão ser 

enviadas, 
inclusive, 

evidências de que a 
situação denunciada 

de fato aconteceu, o que 
será muito útil para a 

equipe que fará a 
investigação. 



Então, para atender essa necessidade da empresa receber 
as denúncias e evidências, pode ser por exemplo: 

• Por telefone; 
• E-mail; 
• Link no site; 
• Link na intranet; 
• Carta. 



Anote aí: sigilo quanto à 
denúncia, garantia do 
anonimato e não retaliação 
ao denunciante!!! 

Você, enquanto profissional de Compliance, precisa colocar 
energia especial, nesse ponto. O certo é que se alcance um 

nível de sigilo de 
identidade alto, 
ou os Canais 
de Denúnc ia 
vão ser para 
“inglês ver”. 



Ou seja, 

”Tem que se 
garantir o sigilo, 

justamente, 
para que o 
denunciante 
se sinta 
confortável, 
confiante, e 
fazer aquela 
denúncia da 
conduta 
inadequada 

que ele viu.” 

Érika L’Amour 



+ ESSE CONTEÚDO VOCÊ TAMBÉM 

ENCONTRA NESSE VIDEO DO MEU 

CANAL: 

 

(Clique no vídeo, agora, e assista) 

https://www.youtube.com/watch?v=zbe4fLZn3E8


+ 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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