
MAILING – PROGRAMA DE COMPLIANCE 

Manual de Uso – Canal de Confiança 

 

No nosso mailing anterior explicamos como pode ser usado o Canal de Confiança. 

Dissemos que para destrancar o formulário você deve colocar a senha 2019: 

 

 

                                                                               

Agora queremos esclarecer como o Canal deve ser usado, pelo que criamos este pequeno 

manual no qual constam os detalhes quanto ao seu funcionamento: 

            Edição IV – Maio de 2019 

 



• O relator não precisa se identificar: a aposição do nome é opcional, como se infere 

do próprio formulário do Canal. O relator está protegido pelo anonimato, seguindo diretrizes 

nacionais e estrangeiras de compliance, inclusive da Controladoria-Geral da União (CGU); 

• Importante que seja identificado o sujeito que agiu no suposto desvio: embora o 

relator não precise se identificar, é imprescindível que informe o nome do cooperado ou 

colaborador que agiu em desvio; 

• Importante que sejam descritos os fatos com riqueza: inclusive com a identificação 

de local, data e horário de possível; quanto mais descritivo for o reporte, mais facilidade 

teremos para apura-lo; 

• Indique pessoas que possam confirmar seu reporte: Para a hipótese de se decidir 

proceder a processo interno para a apuração do fato reportado, é importante que o Comitê d 

Compliance tenha a indicação de pessoas que possa entrevistas a fim de confirmar os fatos; 

 

O reporte será processado pelo Comitê de Compliance em reuniões mensais. Ele em breve será 

formado. 

Todos os reportes serão avaliados em colegiado, e ser formado com representatividade dos 

diversos grupos da cooperativa: Diretoria, Cooperado, Colaborador – e com membros da 

Consultoria em Compliance, que equilibram as deliberações. 

E aí, que tal testar nosso canal? O que você tem de interessante para compartilhar em benefício 

e para a segurança da Coopanest-PI? 

Esperamos seu contato em breve! 

Um abraço, 

Equipe de Implantação do Programa de Compliance da Coopanest-PI. 


