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RESUMO 

Muito se tem discutido sobre a importância do canal de denúncias e seu anonimato como influenciadores e motivadores para 

profissionais mantenham um ambiente ético dentro das conformidades estabelecidas. 

 Assim sendo, o presente artigo tem como objetivo identificar os fatores motivadores que levam os indivíduos a utilizarem ou não 

os canais de denúncia anônimos e descrever se o anonimato, a sua confiança e o feedback das ações oriundas das denúncias são relevantes 

para encorajar os indivíduos a comunicarem problemas de compliance. 

 O tipo de pesquisa realizado foi, em sua primeira etapa, exploratório, de natureza qualitativa pela utilização da bibliografia e 

literatura acadêmica e em sua segunda etapa, descritiva de natureza quantitativa. Como estratégia para coleta de dados, optou-se por um 

questionário estruturado (survey) que foi aplicado durante o mês de dezembro de 2019 e que obteve 121 respondentes. Com os 

resultados das análises obtidas, entende-se a necessidade de um aprofundamento, uma vez que não foi possível identificar uma correlação 

entre o número de denúncias e a existência do canal anônimo de denúncia. Mas a comunicação da existência dos canais de denúncias e 

uma boa comunicação do funcionamento desses canais mostraram-se correlacionados ao número de denúncias, assim como o feedback das 

ações e a transparência desses canais. 

PALAVRAS-CHAVE: Canal de denúncia. Utilização dos canais de denúncia. Canais anônimos. 

 

ABSTRACT 
Much has been discussed about the importance of the whistleblowing channel and its anonymity as influencers and motivators for 

practitioners to maintain an ethical environment within established compliance. 

  Therefore, the purpose of this article is to identify the motivating factors that lead individuals to use anonymous 

reporting channels or not, and to describe whether anonymity, trust, and feedback from actions arising from reporting are relevant to 

encourage individuals to report compliance issues. 

  The type of research carried out was, in its first stage, exploratory, of a qualitative nature by the use of bibliography 

and academic literature and in its second stage, descriptive of quantitative nature. As a strategy for data collection, we opted for a structured 

questionnaire (survey) that was applied during December 2019 and obtained 121 respondents. 

  With the results of the analyzes obtained, it is understood the need for further study, since it was not possible to identify 

a correlation between the number of reports and the existence of the anonymous report channel. But the communication of the existence of 

the complaint channels and a good communication of the functioning of these channels were correlated with the number of complaints, as 

well as the feedback of actions and the transparency of these channels. 

KEYWORDS: Complaint channel. Use of reporting channels. Anonymous channels.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, o tema relacionado a compliance e aos programas de integridade passaram a adquirir 

maior visibilidade social e acadêmica a partir de ações de combate a corrupção, especialmente com a 

Lei 12.846 (BRASIL, 2013), denominada de Lei Anticorrupção. A partir deste marco, as organizações 

passaram a implantar instrumentos que atribuíssem maior segurança para o alcance de seus objetivos, 

adequando-se às boas práticas de governança corporativa. Este fenômeno vem sendo ampliado também 

pela exigência de investidores que buscam minimizar perdas ou redução de ganhos de seus investimentos 

em decorrência de problemas de compliance, seja decorrente de sanções ou de danos à imagem ou 

reputação das organizações. 

 Considerando ao cenário apresentado no parágrafo anterior, Melo et al (2016) afirma que um dos 

mecanismos de destaque para a gestão de fraudes e problemas de compliance, tem sido a disposição de 

um canal de denúncias o qual tem sido incluído em exigências de legislação, com destaque para a 

Sabanes Oxley-Sox (2002) e em recomendações de organismos multinacionais como a Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE,2008). 

 Melo et al. (2016) ainda reforça que o canal de denúncia se apresenta como uma ferramenta 

eficaz para a comunicação de atos ilícitos tanto nos setores públicos quanto nos setores privados, em 

qualquer tipo de estrutura, entidade ou organismo. No entanto para que isso aconteça de forma efetiva, 

deve-se institucionalizar um sistema de recepção e proteção ao denunciante, assim como encorajar os 

indivíduos para que relatem essas condutas e para isso é importante compreender os fatores motivadores 

do comportamento de denúncia.  

 Dessa forma essa pesquisa busca responder à questão: Quais seriam os fatores motivadores que 

afetam a intenção dos indivíduos na utilização dos canais anônimos de denúncias? 

 Os pesquisadores resumem então os objetivos desse estudo como: Geral - Identificar os fatores 

motivadores que levam os indivíduos a utilizarem ou não utilizarem os canais de denúncia anônimos. E, 

em específicos: Descrever a relevância do anonimato do canal de denúncia na intenção dos indivíduos 

de comunicar problemas de compliance; descrever a confiança do indivíduo no anonimato e a influência 

dessa confiança na comunicação de problemas de compliance, e descrever a relevância do feedback das 

ações oriundas das denúncias como fator motivador da intenção dos indivíduos na utilização dos canais 

anônimos de denúncia. 

Como metodologia, a descritiva e quantitativa deve ser aplicada nesse estudo, e como 

constructos, a canal de denúncia e os fatores motivadores; tendo como variáveis independentes: 

feedback, a confiança no anonimato, tipo de denúncia (aberta ou anônima) e como variável dependente 

a denúncia. 

Portanto, este artigo se faz necessário por buscar analisar o impacto do canal de comunicação e 

seus diferentes formatos na intenção de denúncia interna dos empregados brasileiros em casos de 
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fraudes, além de fortalecer a literatura em relação aos instrumentos de comunicação, informação e 

controle que apoiam os sistemas de compliance. 

 

2. FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 

 

Com o objetivo de regulamentar a Lei Federal Brasileira N° 12.846, conhecida como Lei 

Anticorrupção, que objetiva punir empresas envolvidas em práticas relacionadas à corrupção, o Decreto 

de N° 8.420 (BRASIL, 2015)  regulamenta a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, estabelecendo assim diversos 

aspectos e critérios de sustentação da Lei anteriormente citada. 

No Decreto de N° 8.420 (BRASIL, 2015), em seu capítulo IV, são regulamentados, entre muitos 

fatores, o incentivo de denúncias às irregularidades de desvios aos Códigos de Ética e compliance, no 

qual se destaca o inciso X do Artigo 42 a necessidade da existência de canais de denúncias como meio 

de comunicação das condutas irregulares: “canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente 

divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-

fé;” (DECRETO N° 8.420) 

A respeito desta redação do Decreto n° 8.420, Alvim e Carvalho (2018), destacam duas 

características importantes: A primeira sobre o fato dos canais serem abertos e abarcarem não somente 

funcionários, mas demais partes interessadas que venham a se relacionar com a organização. A segunda, 

que tais canais protejam o denunciante e lhe deem a segurança necessária contra retaliações ou qualquer 

tipo de represália. 

Entretanto, apesar do Decreto n° 8420 não mencionar à obrigatoriedade de que o canal de 

denúncias seja anônimo e exigir a proteção ao denunciante, Kaplan et al. (2009) destacam a importância 

da disponibilidade dos canais de comunicação como uma importante ferramenta na gestão anticorrupção e 

desvios de compliance, mas afirma que um canal anônimo, comparativamente a outros não anônimos, 

motivaria uma intenção maior de denúncia pelo fato de uma maior probabilidade de proteção contra 

retaliações do denunciante.  

 

2.1 – Canais de denúncia 

O canal de denúncia aparece como um grande mecanismo eficiente no combate à corrupção, 

apropriação indevida de ativos e outras ações fraudulentas sendo o método de detecção mais comumente 

utilizado (PERERA; FREITAS; IMONIANA, 2014). Na mesma linha de raciocínio, a Association of 

Certified Fraud Examiners (ACFE,2016) menciona que as organizações que possuem um canal de 

denúncia têm maior propensão para detectar fraudes por meio de denúncias de empregados do que 

organizações que não possuem. 

Segundo Miceli et al. (2008), o canal de comunicação é um mecanismo que tem por função 

principal a recepção de denúncias de práticas ilegais ou ilegítimas para comunicar a organização para 
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que ela seja capaz de efetuar alguma ação.  Sob esta mesma ótica, a ACFE (2016) recomenda que o canal 

de denúncia esteja inserido no sistema de compliance sendo responsável pela recepção, registro, análise 

e averiguação de denúncias a respeito de atos que não estão em conformidade com os procedimentos da 

entidade. 

Ainda sobre a importância do canal de denúncias, Leite (2014) afirma que para mitigar os atos 

ilícitos é necessário que se busque a efetividade do sistema repressor, de forma que as autoridades 

tenham capacidade de desnudar o ato ilícito e levá-los as autoridades competentes para processamento 

e julgamento. Assim, é imperativo que se avalie a existência de instrumentos aptos a incentivar a 

denúncia. 

Apesar da denúncia parecer uma ameaça para as estruturas de autoridade organizacionais, ela 

pode melhorar a eficácia organizacional de longo prazo, quando os líderes incentivam a denúncia em 

suas organizações (POPE; LEE, 2010). 

Corroborando, Kaplan e Schultz (2007), afirmam que as instituições que promovem a denúncia 

interna tendem à eficácia e eficiência em seus processos operacionais, pois quando há ausência, os 

empregados que descobrem erros, fraudes ou anomalias corporativas não divulgam as suas observações 

para alguém, prejudicando a própria organização. 

De acordo com a Miceli et al., (2008) a implantação de um canal de denúncia, munido de 

anonimato aos denunciantes e disseminado na estrutura organizacional da entidade, pode trazer 

benefícios não só para a organização, mas também para funcionários, clientes e fornecedores e destaca 

as contribuições do canal de denúncia: 

a. Tornar a empresa mais protegida contra os eventos de fraudes e comportamentos 

antiéticos; 

b. Fornecer transparência aos processos de negócio e às relações entre os diversos agentes 

de governança. 

c. Inibir desvios de conduta e melhorar o ambiente de trabalho, 

d. Suportar a atuação da auditoria interna com informações relevantes, atualizadas 

tempestivamente. 

A respeito da dimensão dos canais de comunicação de denúncias, Inhope (2010), afirma que eles 

podem apresentar características diversas pois a sua estrutura é influenciada pelos objetivos da 

instituição e nível de articulação em consonância com a legislação do país. Em outras palavras, percebe-

se que a sua dimensão se relaciona com as características da organização e as regulamentações às quais 

a entidade está imposta. 

Independente da dimensão e da estrutura do canal de denúncias, a uma primeira análise pode 

parecer apenas os funcionários são o foco dos mecanismos de comunicação na maioria das organizações, 

no entanto, clientes, fornecedores e outras pessoas podem contribuir significativamente com as 

denúncias em relação a casos de ilegalidades segundo Gao et al. (2014). Assim, as organizações podem 
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e devem disponibilizar os mecanismos de denúncia de fraude para vários públicos, estando assim 

alinhado com as exigências anteriormente citadas do Decreto N° 8.420 (BRASIL, 2015). 

 

2.2 – Fatores motivadores para a utilização dos canais de denúncia 

Kaplan et al. (2009); Gao et al. (2014) e Johansson e Carey (2015) compartilham da ideia de que 

a presença do canal de comunicação de denúncias tem destacado efeito na intenção de denúncia dos 

colaboradores ou empregados em suas organizações. Somando a esta ideia, Kaplan et al. (2009) afirma 

que um canal anônimo, comparativamente a outros não anônimos, motivaria uma intenção maior de 

denúncia. 

Entretanto, estudos conduzidos por Melo et al. (2016) no qual avaliaram a hipótese da presença 

do canal anônimo como um fator motivador para a comunicação de denúncias trouxe resultados que não 

confirmaram esta hipótese e, portanto, não estão em linha com os achados e conceitos dos pesquisadores 

internacionais citados no parágrafo anterior. 

Melo et al., (2016) concluem que seus resultados contraditórios aos achados internacionais 

podem ser fruto, além de limitações metodológicas de sua pesquisa, de aspectos culturais brasileiros, um 

cenário ainda incipiente, imaturo de implementação e divulgação dos programas de compliance, o que 

compromete os seus reais impactos no mundo corporativo. Consideram também a pouca experiência dos 

profissionais do setor e uma visão ainda não sistemática dos efeitos e benefícios das denúncias. 

Desta forma, considera-se a existência de outros fatores motivadores que possam afetar a 

intenção dos indivíduos na utilização dos canais anônimos de denúncias, que aliados à sua existência e 

comunicação tendem a fortalecer as políticas de compliance e o alcance de seus objetivos.  

Para Latane e Darley (1968), a decisão de comunicar ou denunciar um comportamento, situação 

ilegal ou antiético passa por cinco etapas, e cada etapa é fundamental para a decisão de denúncia. São 

elas:  

a) o denunciante deve ser ciente do evento; 

b) decidir que o evento é uma emergência;  

c) decidir que ele ou ela é responsável por ajudar;  

d) o denunciante deve escolher o método apropriado de ajudar; 

e) o programa de proteção do anonimato e contra possíveis retaliações. 

 

2.2.1 – Confiança ao anonimato 

A questão referente à proteção ao anonimato é discutida por diversos autores e pesquisadores. 

O anonimato do denunciante se justifica para protegê-lo contra a possibilidade de retaliação pelos 

seus empregadores ou demais colaboradores, seja dentro da organização ou fora dela (ALVIM e 

CARVALHO, 2018). 
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Bergamini (2005) cita que para uma organização conseguir obter os benefícios de possuir na sua 

estrutura um canal de denúncia, alguns cuidados devem ser observados, como garantir a denúncia sem 

retaliação e sem identificação, para que funcionários e outros interessados possam efetuar denúncias ou 

até mesmo solucionar dúvidas sobre dilemas éticos. Menk (2011), corrobora afirmando que os 

funcionários por vezes relutam em realizar denúncias, mesmo de menor magnitude, por temer possíveis 

retaliações. 

A relutância em realizar denúncias e o medo de retaliações, pode ser influenciada pelo status do 

infrator, nível de hierarquia e dano causado. (KAPLAN et al., 2009). Corroborando com este conceito, 

Elias (2008) aponta que o processo de denúncia interna parte do pressuposto de diversos fatores 

relacionados com o perfil do delator e a organização.  

Keenan (2000) cita que colaboradores de cargos mais elevados hierarquicamente são mais 

propensos a relatar irregularidades organizacionais do que aqueles posicionados em cargos inferiores na 

hierarquia organizacional. Além do medo de represálias, muitos deles podem se sentir como se não 

tivessem capacidade significativa para efetuar mudanças.  

Sobre a proteção ao denunciante, Alvim  e Carvalho (2018) resumem que esta prática traz para a 

organização dois importantes benefícios: o primeiro deles, a garantia de não represália fruto do 

anonimato e outro para a organização a qual recebe a comunicação por parte do denunciante, 

eventualmente influenciado pela segurança do canal de denúncias o qual a ele é disponibilizado.  

Assim sendo, tanto a facilidade em denunciar e a segurança de que a informação será tratada de 

forma adequada, mas também o sigilo e proteção oferecido ao acesso do canal de denúncias é importante 

para o fomento à prática, fortalecendo assim a eficiência e a eficácia das comunicações e ações oriundas 

dos problemas de compliance. (ALVIM e CARVALHO, 2018). 

Apesar de todas as discussões sobre a relevância do anonimato e da proteção ao denunciante 

contra retaliações e represálias, Curtis  e Taylor  (2009) destacam que a busca pelo anonimato leva a 

outras questões que podem limitar a eficácia de um canal de denúncia como as dificuldades em investigar 

fatos denunciados, pela exclusão de detalhes que não são comunicados pela necessidade de preservar o 

anonimato do denunciante. 

 

2.2.2 – A comunicação das ações oriundas dos problemas de compliance. 

Os instrumentos de comunicação existentes em uma organização, podem ser utilizados não 

somente como canais de denúncias de irregularidades, mas também como mecanismos de esclarecimento 

de dúvidas, fornecendo aos interessados as condutas que estejam de acordo com os parâmetros éticos e 

de conformidade da organização. (ALVIM e CARVALHO, 2018). 

Segundo Berry (2004) esta etapa de conscientização dos padrões organizacionais  
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é o primeiro passo para apoiar os comportamentos de comunicação dos problemas de compliance, 

gerando assim uma cultura e compromisso de integridade da organização a qual deve ser compartilhada 

e cultivada entre os membros da organização. 

Uma vez criado a consciência dos padrões organizacionais, outros desafios aparecem para 

fomentar a delação de inconformidades pois, segundo Berry (2004) a responsabilidade pela comunicação 

do conhecimento de irregularidades será cuidadosamente julgada pelos funcionários.  

Valores, crenças e normas incorporadas na cultura organizacional pelos funcionários influenciam 

as reflexões sobre as decisões de denúncia. Sobre este tema, Berry  (2004) aponta que os funcionários 

irão avaliar se de fato acreditam com os valores da organização e se aquilo que está estabelecido nos 

padrões reflete-se nas práticas adotadas, bem como se tais valores estão alinhados com os seus pessoais 

e que de certa forma irão refletir no seu grau de engajamento frente à organização. Em outras palavras, 

funcionários compararão: os valores adotados pela organização com o comportamento organizacional, 

os comportamentos de liderança com os declarados nas políticas formais, as políticas e procedimentos 

formais com normas organizacionais e crenças embutidas na cultura organizacional.  

Neste cenário, o comportamento da liderança é uma chave determinante. Os esforços sustentados 

e focados, honestidade e consistência ao longo do tempo criarão a confiança e crença na autenticidade 

dos valores adotados por uma organização. Liderança que demonstre autenticidade, incluindo suporte 

firme e consistente aos controles internos, contribui para uma cultura que influencie a disposição dos 

funcionários em se envolver em comportamentos discricionários de cidadania como denúncias internas 

(HOLMES et al., 2002). 

Outro importante fator a ser considerado é que a denuncia de irregularidades pode ser descrita 

como um processo caracterizado por poder e mudanças, ou seja uma tentativa de efetivar uma mudança 

nas práticas organizacionais (NEAR e MICELI, 1996). Assim sendo, Alvim e Carvalho (2018) 

consideram que o constante monitoramento, identificação da quantidade e características das denúncias 

e a comunicação dos tratamentos às comunicações recebidas, é importante para a aferição e manutenção 

da qualidade dos canais. 

Para cultivar a utilização dos canais de denúncias por parte dos colaboradores, essas ferramentas 

de comunicação devem ser percebidas como credíveis. Para isso, todas as denúncias devem ser 

analisadas de forma séria, com a realização de investigações de qualidade, proteção ao denunciante e 

aos supostos transgressores, além do monitoramento e comunicação contínua para se obter uma solução 

consistente a apropriada. Todas estas ações geram confiança e tendem a motivar a utilização dos canais 

de denúncias por qualquer parte interessada. (BERRY, 2004) 

Para Berry (2004), organizações que trabalhem na construção de uma cultura organizacional que 

comunique efetivamente expectativas e dê suporte as manifestações das preocupações dos 

colaboradores, irão refletir em estratégias de sucesso que na aplicação das práticas de compliance e 

utilização dos canais de denúncias como ferramenta de suas políticas. 
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3. MÉTODOS DE PESQUISA 

 

 A pesquisa investiga por meio dos levantamentos realizados, compreender os fatores 

motivadores que afetam a intenção dos indivíduos na utilização dos canais anônimos de denuncias no 

cenário do mercado brasileiro. 

 

3.1. Caracterização da Pesquisa 

Nielsen et al. (2018), afirma que as pesquisas são classificadas quanto a sua natureza, a sua forma 

de abordagem, aos seus objetivos e aos seus procedimentos técnicos.   

Quanto à sua natureza, a pesquisa pode ser classificada como básica ou aplicada. A pesquisa 

básica explora um campo de conhecimento sem a preocupação com aplicações imediatas e a pesquisa 

aplicada foca na aplicação do desenvolvimento do conhecimento na resolução de um problema 

específico, conforme Nielsen et al. (2018). 

As pesquisas são classificadas em relação a sua abordagem como qualitativas e quantitativas. E 

nesta pesquisa foi adotada a quantitativa que buscam o estudo de fenômenos em sua amplitude, utiliza-

se de técnicas estatísticas para descrever o fenômeno, de forma mais generalista e com menor 

profundidade, segundo Nielsen et al. (2018). 

Para Nielsen et al. (2018), categoriza pesquisa em relação aos seus objetivos com pesquisa 

exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória é utilizada em fenômenos pouco 

conhecidos, dessa forma procura-se conhecer melhor o fenômeno ou aspecto específico dele. Já a 

pesquisa descritiva busca descrever a característica de uma população, de um fenômeno ou experiência 

a partir do uso de variáveis de classificação, medidas e/ou quantidades. Nas pesquisas explicativas, há 

um maior conhecimento dos fenômenos estudados, assim o principal objetivo é explica-los, esclarecer 

relações, causas e efeitos. 

 

3.2. Hipóteses  

As hipóteses nesta pesquisa são as citadas a seguir. 

H1- O anonimato do canal de denúncia influencia positivamente na comunicação de problemas 

de compliance 

H2 - O não anonimato do canal de denúncia influencia negativamente na comunicação de 

problemas de compliance. 

H3 - A transparência na comunicação das ações oriundas dos denúncias influenciam 

positivamente na denúncia de problemas de compliance. 

H4 - A confiança no anonimato influencia positivamente na comunicação de problemas de 

compliance. 
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3.3. Delineamento das etapas da pesquisa 

Para que os objetivos do estudo sejam atingidos a pesquisa ocorrerá em 2 etapas complementares, 

a primeira etapa trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, objetivo exploratória e 

procedimentos técnico bibliográfico. 

A segunda etapa será feita uma pesquisa com abordagem quantitativa, por meio da aplicação de 

um questionário (survey).  

 

Quadro 1 – Critérios e Etapas. 

Critérios Etapa 1 Etapa 2 

Tipo de pesquisa Exploratória Descritiva 

Natureza da pesquisa Qualitativa Quantitativa 

Método - Procedimentos Bibliográfico 
Questionário estruturado (survey) 

Coleta de dados Livros, artigos, dissertações e teses 

 Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

3.4. Estratégia de coleta de dados 

Nielsen et al (2018) afirma que a maioria das pesquisas científicas utiliza-se de dados empíricos 

e sua coleta é de fundamental importância, sendo essa classificada em duas categorias distintas: dados 

primários e dados secundários. Os dados primários o pesquisador coleta diretamente na fonte, sem 

nenhum tipo de tratamento, os dados secundários ao contrário já foram tratados, analisados de alguma 

forma, assim estão disponíveis em outras fontes. A coleta dos dados primários pode ser feita a partir de 

diversos instrumentos: entrevista estruturada, entrevista não estruturada, entrevista semiestruturada, 

questionários, observação participante, (GIL, 2008). Para este estudo, como método de coleta aplicado 

foi utilizado o questionário, sendo esse em sua versão final, hospedado em um ambiente virtual 

especialmente elaborado para esta pesquisa, Survey Monkey-2019.  

.  Para a análise e compilação dos resultados foram utilizados os recursos da ferramenta de 

pesquisa Survey Monkey - 2019 e o software Minitab-18. 

Observa-se no Quadro 2 abaixo, os critérios adotados para a aplicação da pesquisa objeto deste 

artigo. 

 

Quadro 2 – Critérios.  

Questão de Pesquisa 

Quais seriam os fatores motivadores que afetam a intenção dos indivíduos na utilização 

dos canais anônimos de denúncias? 

Objetivo Geral 
Identificar os fatores motivadores que levam os indivíduos a utilizarem ou não utilizarem 

os canais de denúncia anônimos.  

Objetivos Específicos Constructo Variável Hipótese Forma de coleta 
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Descrever a relevância do 

anonimato do canal de 

denúncia na intenção dos 

indivíduos de comunicar 

problemas de compliance. 

Canal de 

Denúncia 

 

Denúncia 

"anônima” 

H1- O anonimato do canal de 

denúncia influencia 

positivamente na comunicação 

de problemas de compliance. 

(Decreto 8420)  

Levantamen-to 

feito por meio de 

questionário 

(survey)  

Denúncia 

“aberta” 

 

H2 - O não anonimato do canal 

de denúncia influencia 

negativamente na comunicação 

de problemas de compliance. 

Descrever a confiança do 

indivíduo no anonimato e 

a influência dessa 

confiança na comunicação 

de problemas de 

compliance. 

 

Descrever a relevância do 

feedback das ações 

oriundas das denúncias 

como fator motivador da 

intenção dos indivíduos 

na utilização dos canais 

anônimos de denúncia. 

 

Fatores 

Motivadores 

 

Feedback 

H3 - A transparência na 

comunicação das ações oriundas 

da denúncia influencia 

positivamente na denúncia de 

problemas de compliance.  

Confiança ao 

anonimato 

H4 - A confiança no anonimato 

influencia positivamente na 

comunicação de problemas de 

compliance. 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

 

Os dados desta pesquisa foram coletados entre os dias 06 e 14 de dezembro de 2019, por meio 

de um questionário estruturado conforme aponta o quadro 3 a seguir e após o período de aplicação do 

questionário, obteve-se um total de 121 respondentes. 

 

Quadro 3: Questionário aplicado. 

Variáveis Questões Respostas disponíveis 

Perfil dos 

respondentes 

Você tem a ciência da existência de um 

canal de denúncia de compliance, seja ele 

anônimo ou aberto, na sua organização? 

a) Sim 

b) Não 

Você já realizou alguma denúncia 

de qualquer inconformidade em uns dos 

canais que a sua empresa dispõe para este 

fim? 

a) Nunca fiz 

b) Não porque minha empresa não 

dispõe ou não conheço a existência 

de um canal de denúncias de 

inconformidades 

c) Sim, somente em canal anônimo 

d) Sim, em canal aberto 

e) Sim, em canal aberto e anônimo 

Denúncia: 

anônima 

X 

Denúncia aberta 

Considerando que você tenha constatado um 

ato não conforme (desvio de compliance) de 

seu líder na empresa, você: 

a) Não denunciaria 

b) Denunciaria somente através de um 

canal anônimo 

c) Denunciaria independente do canal 

ser aberto ou anônimo 

d) Depende, precisaria de mais 

elementos/informações para tomar a 

decisão de denúncia ou não. 
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Considerando que você tenha constatado um 

ato não conforme (desvio de compliance) de 

seu liderado na empresa, você: 

 

a) Não denunciaria 

b) Denunciaria somente através de um 

canal anônimo 

c) Denunciaria independente do canal 

ser aberto ou anônimo 

d) Depende, precisaria de mais 

elementos/informações para tomar a 

decisão de denúncia ou não. 

Considerando os componentes abaixo, como 

você os avalia conforme seu grau de 

relevância a existência de um canal de 

denúncias anônimo para a realização de 

denúncias de compliance: 

a) nenhuma relevância 

b)  pouca relevância 

c)  muita relevância 

d)  extremamente relevante  

Feedback 

Considerando os componentes abaixo, como 

você os avalia conforme seu grau de 

relevância (nenhuma relevância, pouca 

relevância, muita relevância, extremamente 

relevante), para a realização de denúncias de 

compliance: 

a) O pleno conhecimento de todos os 

padrões de conduta definidos pela 

organização 

b) A transparência de todo o processo 

de combate aos problemas de 

compliance 

c) Conhecimento prévio de como os 

problemas de compliance são 

tratados. 

Confiança ao 

Anonimato 

Considerando os componentes abaixo, como 

você os avalia conforme seu grau de 

relevância (nenhuma relevância, pouca 

relevância, muita relevância, extremamente 

relevante), para a realização de denúncias de 

compliance: 

a) Confiança que os canais de 

denúncia anônimos possuem 

processos e meios para se manter o 

sigilo das informações e dos 

denunciantes. 

b) A necessidade de identificação dos 

denunciantes 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A seguir, serão apresentados os resultados da aplicação do questionário estruturado aplicado 

para a pesquisa quantitativa objeto deste artigo. 

 Podemos observar a partir dos dados coletados que a maioria dos indivíduos participantes 

da pesquisa possuem conhecimento da existência de um canal de denúncia, 74,38 %, sendo que 26,45 

% o canal de denúncia é anônimo, 4,96% o canal de denúncia é aberto e 42,98% entendem que a denúncia 

pode ser realizada pelo canal anônimo ou aberto. Complementando, 25,62% não possuem conhecimento 

da existência de um canal de denúncia em suas organizações, esses dados podem ser observados na 

Figura 1 a seguir.   
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Figura 1 – Conhecimento de existência de canal de denúncia.

 

Fonte: Elaborado pelos Autores. 

  

Mesmo tendo a maioria dos indivíduos a ciência da existência de um canal de denúncia em suas 

organizações, 67,7 % afirmaram que nunca fizeram uma denúncia por meio desses canais, tendo apenas 

7.44 % dos indivíduos respondentes afirmado terem comunicado algum tipo de problema de compliance 

em suas organizações, dentre os quais 2,48 % por meio de um canal de denúncia anônimo, 4,13% com 

o uso do canal de denúncia aberto e 0,83% em ambos os canais, conforme apresentado na Figura 2 a 

seguir. 

 

Figura 2 - Índice de denúncias relatadas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme a Figura 3, ao se questionar os participantes da pesquisa se denunciariam algum 

problema de compliance de seus superiores hierárquicos ou líderes e  se comunicariam algum problema 



56 
 

de compliance de seus subordinados ou inferiores hierárquicos, os índices foram similares quanto a 

intenção de denúncias, sendo ligeiramente superior àqueles que denunciariam os seus subordinados, . 

, apresentando um valor de 51,24% (33,06% denúncia em qualquer canal e 18,18% somente em 

canal anônimo) contra 49,59% que denunciariam seus líderes e superiores (23,97% denúncia em 

qualquer canal e 25,62% somente em canal anônimo). 

Apesar das porcentagens de intenção de denúncia conforme posição hierárquica serem similares, 

a pesquisa apontou que há uma preferência de utilização de canais anônimos na comunicação de 

problemas de compliance quando o denunciante ocupa um cargo inferior, sendo este valor 7,44% 

superior. Em outras palavras, 18,18% dos respondentes denunciariam seus subordinados unicamente 

através de um canal anônimo ao passo de que esta porcentagem se eleva para 25,62% quando são os 

subordinados os indivíduos a realizaram a denúncia de seus líderes. 

Destaca-se também a alta e similar porcentagem de respondentes de ambos os perfis que 

responderam que necessitariam de maiores elementos/informações para tomar a decisão sobre a 

denúncia (46,28% e 47,93%), sugerindo a existência de outros fatores motivadores para a realização de 

comunicação de problemas de compliance que não sejam unicamente os formatos dos canais de 

denúncia. 

Figura 3 - Índice de denúncia de problemas de compliance conforme posição hierárquica.  

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Com os resultados da pesquisa realizou-se o teste de coeficiente de Pearson, e conforme a Figura 

4 algumas correlações significativas, valor-p 0,05, (SILVA, 2013) entre algumas variáveis foram 

observadas, assim verificando-se que: 

- Q1 e Q2 – possuem correlações positivas, ou seja, o conhecimento da existência do canal 

influencia positivamente na comunicação de problemas de compliance. 

2,48%

46,28%

18,18%

33,06%

2,48%

47,93%

25,62%

23,97%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Não denunciaria em nenhum canal

Depende, precisaria de mais
elementos/informações para tomar a decisão de

denúncia ou não

Denunciaria somente através de um canal
anônimo

Denunciaria independente do canal ser aberto ou
anônimo

Denúncia conforme posição hierárquica

Líderes e Superiores Liderados e subordinados
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- Q3 e Q4 possuem correlações positivas, ou seja, independentemente da posição hierárquica, 

quem se dispõem a denunciar fará a comunicação do problema. 

-  Q9 e Q10 possuem também correlação positiva, sendo que o conhecimento das ações 

resultantes das comunicações de problemas de compliance influenciam positivamente na transparência 

do canal de denúncia. 

- Q1 e Q5 possuem também uma correlação significativa, porém essa correlação é negativa, assim 

pode se considerar que o não conhecimento do canal de denúncia, influência na relevância da existência 

de um canal de denúncia anônima. 

No entanto podemos também observar que a Q11 – onde buscamos verificar a relevância ou não 

da identificação nos canais de denúncia, não está correlacionada com nenhuma outra resposta, ou seja 

oferece pouca influência nas demais variáveis. 

 

Figura 4: Correlações de Pearson. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

5. CONCLUSÃO, LIMITAÇÕES E ESTUDOS FUTUROS 

 

Ao analisar as hipóteses levantadas: H1- O anonimato do canal de denúncia influencia 

positivamente na comunicação de problemas de compliance e H2 - O não anonimato do canal de 

denúncia influencia negativamente na comunicação de problemas de compliance, não pode-se confirmar 

esta hipótese, pois analisando-se o coeficiente de Pearson não consegue-se identificar uma correlação 

que confirme essas hipóteses, porém ao observar-se o índice de respondentes que afirmaram denunciar 

algum tipo de problema de compliance em suas organizações, há um acréscimo de 7,44% para denúncias 

via canal anônimo, quando trata-se de problemas ocorridos com líderes ou superiores hierárquicos. 
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Para as hipóteses: H3 - A transparência na comunicação das ações oriundas das denúncias 

influencia positivamente na denúncia de problemas de compliance e H4 - A confiança no anonimato 

influencia positivamente na comunicação de problemas de compliance, pode-se observar as correlações 

positivas entre a transparência no canal de denúncia e os feedbacks das ações decorrentes das denúncias 

nos confirmando essas hipóteses, porém com a necessidade de maiores análise e aprofundamento nestas 

questões. 

 Trazendo novamente a questão de pesquisa: Quais seriam os fatores motivadores que afetam a 

intenção dos indivíduos na utilização dos canais anônimos de denúncias? Entende-se a necessidade de 

um aprofundamento, uma vez que não foi possível identificar uma correlação entre o número de 

denúncias e a existência do canal anônimo de denúncia. Mas a comunicação da existência dos canais de 

denúncias e uma boa comunicação do funcionamento desses canais mostraram totalmente 

correlacionados ao número de denúncias, assim como o feedback das ações e a transparência desses 

canais, como observado nas análises anteriormente apresentadas. 

 Os objetivos desse estudo: Geral - Identificar os fatores motivadores que levam os indivíduos a 

utilizarem ou não utilizarem os canais de denúncia anônimos, assim como os específicos: Descrever a 

relevância do anonimato do canal de denúncia na intenção dos indivíduos de comunicar problemas de 

compliance; descrever a confiança do indivíduo no anonimato e a influência dessa confiança na 

comunicação de problemas de compliance, e descrever a relevância do feedback das ações oriundas das 

denúncias como fator motivador da intenção dos indivíduos na utilização dos canais anônimos de 

denúncia, foram  parcialmente respondidos, no entanto, identifica-se como limitações e sugestão de 

trabalhos futuros a necessidade de se aprofundar nas análises e detalhamento sobre os fatores 

motivadores na realização de denúncias e a influência dos canais de comunicação, bem como uma 

melhor caraterização do perfil dos respondentes como uma possível segmentação da pesquisa 

considerando-se um número maior de respondentes e identificando os seus segmentos de atuação , bem 

com níveis hierárquicos diferentes, uma vez que identificamos uma maior propensão da denúncias dos 

níveis hierárquicos superiores  nessa pesquisa. 
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