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Assinatura

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado(a),

A área de Auditoria/Compliance está encarregada de conduzir o processo de entrevista em 
questão.

O objetivo desta entrevista é dar oportunidade para você relatar suas opiniões e impressões a 
respeito dos fatos apresentados pelo entrevistador.

Para garantir a legitimidade, o processo de entrevista está baseado nas seguintes premissas:

Da Confidencialidade

Todas as informações fornecidas por você durante o processo da entrevista, independentemente 
da natureza do assunto, são confidenciais e não serão expostas dentro ou fora da empresa. 

As informações serão apresentadas somente à Diretoria Executiva da empresa. Desta forma, a 
confidencialidade das informações apresentadas por você está totalmente garantida.

Da Transparência

O processo de entrevista é conduzido de forma transparente e assertiva. Se você tiver algum 
tipo de dúvida ou questionamento não hesite em nos perguntar. 

Tendo sido orientado quanto ao teor de todo o conteúdo aqui mencionado e compreendido a 
natureza e o objetivo da já referida entrevista, manifesto meu livre consentimento em participar,
estando totalmente ciente de que posso me recusar a participar da entrevista, ou retirar
meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar.

Nome completo do Entrevistador Assinatura

Nome completo

Data
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Conte-me sobre você.1

Você está satisfeito(a) com a empresa? Por quê?3
Você está satisfeito(a) com seu superior? Por quê?4

Você está satisfeito(a) com seu salário? Por quê?5

Você se considera uma pessoa realizada financeiramente? Por quê?6

Você possui outra atividade profissional paralela a empresa?7

Fale sobre sua família: Vive com quem? Casado ou Solteiro? Esposa, marido, noiva(o) ou
namorada(o) trabalha? Possui filhos? Possui irmãos? Aonde os irmãos trabalham?2

Fale-me sobre o seu trabalho? Quais são as suas responsabilidades?8



Você sabe com certeza quem fez   (explicitar o tipo de fraude)?12
Quem você suspeita de ter   (explicitar o tipo de fraude)   ? Agora, tenha em mente
que uma suspeita pode ser somente um pressentimento de sua parte e que você
pode estar errado. O nome que você me der não será divulgado para essa pessoa,
mas de quem você suspeita?

13

Quem com certeza você acha que não  (explicitar o tipo de fraude)?14
Você já ouviu algum tipo de boato sobre  (explicitar o tipo de fraude)?15
Como você se sente sendo entrevistado a respeito deste assunto?16
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Qual é o seu entendimento para a realização da entrevista de hoje?10
O que você acha disso?   (sobre o caso que está sendo apurado)

Depois desta resposta, inserir algumas perguntas específicas para entender o caso. 11

Você possui contato com fornecedores e prestadores de serviços?
Qual a finalidade deste contato?9



Por que você acha que alguém cometeria isso   (tipo de fraude)?18
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Qual a sua opinião sobre a mentira?17

Alguém abordou você pedindo-lhe para  (explicitar o tipo de fraude)
embora você tenha dito que não estava interessado?19
Você pensou em   (explicitar o tipo de fraude)   para ajudar alguém?20
Diga-me por que você não faria isso?21

Já ofereceram suborno para você?22

Você aceitou suborno?24

O que você faria se alguém lhe oferecesse um suborno? Por quê?23
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O que você diria se um fornecedor ou prestador de serviço afirmasse
que pagou suborno para você? Por quê?25
O que você acha que deve acontecer com os envolvidos  (explicitar o tipo de fraude)? 
Por quê?26

Você daria uma segunda chance aos envolvidos (explicitar o tipo de fraude)?

Por quê?28

O que você diria se algum funcionário ou terceiro afirmasse que você está envolvido no

(explicitar o tipo de fraude)?31

Em algum momento este familiar perguntou se você estava envolvido

(explicitar o tipo de fraude)?  Por quê?

Por que?
30

Você comentou com algum familiar sobre (explicitar o tipo de fraude ou falar

sobre a investigação que está acontecendo)?  Qual foi a reação dele?29

27
Sob quaisquer circunstâncias você acha que uma pessoa que está envolvida neste
caso  (explicitar o tipo de fraude)  deveria receber algum tipo de consideração por
parte da empresa? Por quê?
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Você mentiu durante a entrevista? Por quê?32

Agora você tem uma nova oportunidade para falar o que você não disse,
ou mudar algo. O que você mudaria?33

Devemos acreditar em suas respostas? Por quê?35

O que você diria se ao final da investigação fosse constatado que você está envolvido

(explicitar o tipo de fraude)?  Por quê?37

O que você diria se mais tarde descobríssemos que as informações que você

nos passou não são verdadeiras? Por quê?36

34 Como você classifica a sua transparência durante a entrevista? Por quê?



E AGORA ENTREVISTADOR?

ALTERNATIVAS

Declaração
Direta de Culpa

Declaração
Indireta de Culpa

Se você acha que o entrevistado está limpo, encerre a entrevista. Do contrário, faça um intervalo 
de cinco minutos para dar a oportunidade do entrevistado ir ao banheiro, beber água e para você 
conversar com o outro entrevistador e, por ventura, com a equipe de investigação enquanto o 
entrevistado o aguarda na recepção ou em algum lugar próximo saia da sala de entrevista. 

Neste intervalo você deve se preparar para a Declaração direta ou indireta de culpa. 

Lembre-se, a decisão de realizar a declaração direta ou indireta de culpa deve estar 
fundamentada em provas \ evidências ou em sinais contundentes de dissimulação identificados 
durante a primeira parte da entrevista (exploratória).

Não inicie esta fase, ou seja, não declare culpa se você não tem certeza ou está inseguro sobre 
sua análise.

Sr(a), o que eu tenho aqui é o resultado de nossa investigação.
Você quer saber a nossa perspectiva sobre o caso agora?
Você foi honesto com tudo?

“A nossa investigação constatou que você 
está envolvido no (explicitar o tipo de 
fraude).

Todas as provas e todas as evidências não 
deixam dúvidas sobre o seu envolvimento.”

Fique em silêncio olhando para o 
entrevistado e depois sente na cadeira.

Evite as negações do entrevistado.

Gerencie as objeções.

Desenvolva temas.

Ofereça alternativas para o entrevistado 
colocar a culpa em alguém.

Trabalhe as consequências.

“Antes mesmo de dar continuidade à nossa 
entrevista, eu gostaria de agradecer sua 
postura até aqui, pois em muitos momentos 
da entrevista você foi transparente e 
sincero, emitindo sua verdadeira opinião e 
conduta sobre os assuntos abordados, mas 
também ficou muito claro, tanto pelas 
evidências quanto por sua linguagem verbal 
e corporal, que você não falou a verdade 
sobre tudo que relatou. “
 
Fique em silêncio olhando para o 
entrevistado e depois sente na cadeira.

Evite as negações do entrevistado.

Gerencie as objeções.

Desenvolva temas.

Ofereça alternativas para o entrevistado 
colocar a culpa em alguém.

Trabalhe as consequências.



FAÇA PARTE DA MUDANÇA!

#IPRC
#IPRCBRASIL
#UMANOVAERA
#RISCOCOMPORTAMENTAL

/iprcbrasil

/iprc_brasil

IPRCbrasil.com.br

SOMOS um instituto de pesquisa totalmente independente e pioneiros nos estudos sobre o 
risco comportamental humano nos contextos social e corporativo brasileiro, afinal, 
entendemos que é do fator humano que se origina toda e qualquer ameaça à integridade 
organizacional.
 
EXISTIMOS para ajudar a identificar, interpretar e classificar os diversos fatores que resultam 
em desvios de conduta comportamental, desenvolvendo e sustentando soluções para 
capacitar e certificar especialistas em comportamento humano de risco, além de auxiliar na 
construção de uma sociedade mais ética, justa e pautada por valores morais sólidos.

Tudo PARA NOS TORNARMOS referência na produção e disseminação de conhecimento 
sobre o comportamento humano de risco, impactando positivamente a sociedade com 
recursos intelectuais e ferramentas práticas validadas cientificamente para a promoção do 
comportamento íntegro.
 
SEM ABRIR MÃO, em nenhum momento, do que nos move desde o começo: integridade, 
empatia, rigor científico, simplicidade e dedicação para empoderar pessoas capazes de 
transformar seu entorno.
 

contato@iprcbrasil.com.br
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