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Canais de denuncia 

informação e aconselhamento. 

 

Este é um dos temas mais sensíveis, pois, 

para criar um ambiente de respeito, as 

normas externas e internas, coerência com 

o proposito e valores da organização, 

enfim, uma cultura ética clara e afirmativa, 

as pessoas, quaisquer colaboradores da 

empresa devem ter a sua disposição, a 

possiblidade de receber orientações e 

conselhos sobre atitudes e situações, 

poder informar sobre as mesmas, etc., sem 

ter que se submeter a um complexo e 

constrangedor processo de exposição. 

Isto implica canais confidenciais, 

reservados na medida das melhores 

possibilidades, e assegurando proteção a 

eventuais retaliações.  

A coordenação desta atividade é uma das 

principais responsabilidades da área de 

Ética e Compliance em qualquer 

organização; seu bom funcionamento é um 

indicador do grau de maturidade do 

processo de avanço da cultura ética da 

empresa. 

Aspetos relevantes 

o O colaborador tem que perceber um 

ambiente propicio para informar sobre 

fatos que podem afetar -  em qualquer 

domínio – os objetivos e a credibilidade 

do processo de ética e Compliance da 

empresa, isto é, a sua reputação 

interna e, ou, externa. 

 

o Cada colaborador deve saber como se 

utilizar deste processo de forma clara, 

e simples. 

o É fundamental que os pedidos, ou 

relatórios enviados sejam analisados 

por pessoas independentes da direção, 

de reconhecida competência, 

compreensão dos problemas e 

imparcialidade.  

 

o Deve-se assegurar o maior nível de 

confidencialidade possível. 

 

 

o Deve-se permitir relatórios anônimos  

 

o Devem existir normas claras de 

proteção para evitar retaliações, e 

processos de vingança. 

                   

 

 

Uma análise criteriosa 

Com a mudança permanente das 

tecnologias disponíveis, surgem inúmeros 

canais que podem ser utilizados para que 

os colaboradores possam atuar sem 

constrangimentos. 

Poderão coexistir vários canais, de forma a 

que a escolha seja uma decisão daquele 

que quer informar um fato, ou solicitar 

orientação.  

Uma linha telefônica dedicada; um número 

de fax; telefone pessoal de algum membro 

do comité de ética e Compliance; uma 
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entidade externa que trate do 

acompanhamento do tema; um membro 

especifico da diretoria, ou, do Conselho, 

etc.  

Empresas que tem múltiplas instalações 

em diferentes países podem ter um 

sistema único de acesso, com facilidade de 

diferentes idiomas; normalmente, nestes 

casos é uma exigência que o serviço seja 

permanente, 24 horas por dia.  

A escolha entre um meio de acesso a 

entidade externa, ou interna tem elementos 

positivos e negativos que devem ser 

analisados para cada empresa; o 

importante é que o método adotado seja 

respeitado e difundido de forma clara a 

todos os funcionários.  

Vários outros pontos devem ser definidos 

antes de anunciar este recurso, como por 

exemplo: tipos de questões que serão 

aceitas por este canal. Aspectos 

administrativos básicos, perguntas ou 

queixas sobre salários, temas relacionados 

a processos de qualidade, etc., devem ter 

canais específicos para não deturpar o 

significado do canal de denúncias.  

No caso de que se recebam comentários 

ou acessos que devem ser tratados por 

outros canais, esta informação deverá ser 

realizada com seriedade, e de forma 

pedagógica, para evitar que pessoas bem-

intencionadas desacreditem dos processos 

da empresa. 

Conforme o tipo de denúncia e áreas ou 

pessoas envolvidas, quem e como tratará 

o tema, como será o processo de 

acompanhamento, quais os níveis para 

escalar as informações.  

Como solicitar maiores dados para 

chamadas ou denúncias anônimas. 

Como será mantida a confidencialidade da 

informação, quais os impactos sobre a 

gestão do negócio, e a reputação da 

organização.  

Que tipos de relatórios, e para quem serão 

enviados, como são fechados os diferentes 

processos abertos, quem assegura a 

implementação.  

Como assegurar proteção as pessoas que 

utilizam o canal contra retaliações, 

vinganças, e outros meios de assédio.  

Estes são alguns dos temas a tratar antes 

de lançar este canal.  

Um processo permanente de educação e 

melhoria da cultura ética da organização. 

Este canal poderá receber informação 

sobre áreas de risco detectadas, e 

acompanhadas no sistema de Compliance, 

ou indicar novas áreas de risco 

empresarial. Em qualquer caso é uma 

informação fundamental para melhorar, de 

forma permanente, o sistema de gestão de 

riscos, o processo de comunicação, e os 

programas de formação sobre a cultura 

ética corporativa.  

Por fim, nesta reflexão, assim como, deve-

se proteger a confidencialidade, instaurar 

sólidos mecanismos que evitem 

retaliações ou revanchismos, o sistema 

deve desencorajar acusações infundadas, 

ou que persigam interesses pessoais, ou 

intenção de prejudicar outros, por falsas 

denúncias ou calúnias.  

De qualquer forma, toda ação deve ser 

investigada, e a utilização e 

acompanhamento rigoroso deste canal 

será um processo de realimentação, e 

melhoria permanente, e uma fonte de 

informação para os momentos de revisão 

do Código de Conduta corporativo, ou os 

processos específicos de controle e 

conformidade, por área da empresa.  
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