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Os Pilares do Programa de Integridade 

IX Adequação 
Contratual 
Por Érika L’Amour 



Vamos pensar juntos! 



V ocê fez a Due Deligence, o Oitavo Pilar, para 
garantir que a sua casa se mantivesse arrumada, ok? 

Vamos relembrar: 



Mas por que falarmos em 
Adequação Contratual 

A importância é inegável: sem a formalização do 
compromisso da integridade entre as partes, todo trabalho  
que você teve para implantar o Programa de Integridade 
pode ser em vão. 

 



Anote aí:  os Contratos 
precisam e devem estar 
adequados à Cultura de 
Integridade  
Ou seja, todos os Contratos que a empresa celebra 
necessitam observar: 
 
• O Código de Ética 

• As Políticas de 
Compliance 



Isso faz sentido!!! 

Mesmo porque, no pilar anterior, você já verificou se o 
relacionamento de parceria ou mesmo de fornecimento com 
uma determinada empresa não trará, probabilisticamente, 
Riscos de Compliance. 



 

“No Nono Pilar, é a hora do 
parceiro/fornecedor entender que 
seguir o Código de Conduta e as 
Polít icas de Compliance, da 
empresa onde você atua como 
profissional de Compliance, não é 
opcional” 

Érika L'Amour 



Anote aí: Não adianta você 
verificar a reputação e 
deixar o Contrato correr 
solto 

Pois é: a parte formal da relação, que é o Contrato, os 
comportamentos que a empresa em que você atua espera 
daquele parceiro/fornecedor  têm de estar amarrados. 



“É a partir da Adequação 
Contratual que você vai amarrar 
tudo. É dar...não estão somente... 
como também, serão obrigadas... 
alinhadas às regras do jogo como 
serão obrigadas a observá-las.” 

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=IRtctUQChMk


+ 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


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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