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Seguindo o fluxo do VI Pilar 



V ocê sabe por que temos que investigar as 
denúncias? 

Quando um trabalhador 
presencia um deslize em 
relação ao Código de 
Conduta ou das Políticas 
Internas, ele encontra no 
VI Pilar a forma como 

realizar uma 
denúncia - 

através dos 
Canais de 
Denúncia. 

Mas por 
que  

temos que 
investigar 

uma 
denúncia? 



• Porque um deslize ao Código de Conduta e Políticas 
de Compliance precisam ser investigadas. 

• Porque o objetivo de se fazer uma denúncia é, 
justamente, ajudar a empresa 



Anota aí: Não é porque uma 
situação foi denunciada que 
não precisa ser investigada 
Infelizmente, mal entendidos ocorrem, assim como, uma 
interpretação equivocada do Código de Conduta e, pior, 
denuncia falsas também podem ser recebidas pelo Canal. 



 

“Em qualquer caso 
de denúncia que aponte  
prática em desacordo com 
o Código de Conduta e/ou 
as Politicas do Compliance, 
a área de Compliance deve 
coletar as evidências antes 
de bater o martelo dizendo 
que é procedente. Ou seja, 
tem que verificar a veracidade 
da denúncia.” 

Érika L'Amour 



Não se pode punir sem 
provas 

Em 
uma 
investigação 
busque ser o 

mais imparcial 
possível, pois o 

profissional de 
Compliance, 

você, antes de 
mais nada, lida 

com seres 
humanos.  

É p o s s í v e l , q u e u m 
determinado trabalhador 
esteja tentando punir  ou 
prejudicar um colega, um 
chefe, ainda que inconscientemente. Além disso, 
situações de inveja também podem ocorrer. 



Não se pode engavetar sem 
provas 

Ao passo que você, profissional de Compliance, não deve 
crer que um desvio é exato só porque foi denunciado, 
também não pode desacreditar porque a pessoa alvo da 
investigação é x ou y. 

Fique atento, pois ocorrências 
reais denunciadas podem  ser 

engavetadas equivocadamente 
só por envolver, apontar, para 

alguém que os líderes, os 
colegas, ou mesmo você, 

achem incapaz de 
cometer aquele desvio: 
“acima de qualquer 
suspeita” não 
existe. 



Não se pode adivinhar  
Além de poder ser “procedente” ou "improcedente" uma 
denúnc ia também, após invest igada, pode ser 
“inconclusiva”. 

Sim, mesmo que a área de 
Compliance tenha feito o 
possível para completar as 
investigações e chegar no 
“procedente”ou no 
“improcedente”, há situações 

que é impossível se 
chegar a uma 
conclusão com 

exatidão. 

  



 

“Mas é importante que cada 
denuncia que chegue nos Canais 
de Denúncias seja investigada pela 
equipe de Compliance.” 

Érika L'Amour 



Anote aí: adote as 
providências necessárias  

Uma vez procedente a denúncia, 
providências devem ser tomadas. E  tais 

procedências são feitas por meio da 
a p l i c a ç ã o d e m e d i d a s 

disciplinares, que podem ir 
desde uma adver tênc ia 

verbal até uma demissão 
por justa causa. 

Não atire de canhão numa 
formiga, mas também não 
deixe passar um elefante 
porque o denunciado é 

gente boa, ou seu amigo.  



+ ESSE CONTEÚDO VOCÊ TAMBÉM 

ENCONTRA NESSE VIDEO DO MEU 

CANAL: 

 

(Clique no vídeo, agora, e assista) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q63GhplF14I


+ 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
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