
Confidencialidade e anonimato

Acesso à ferramenta via smartphone, tablet e computador;

Imparcialidade, independência e segurança

Garantia de anonimato ao público a fim de evitar possíveis retaliações.
Todas as informações respeitam regras rigorosas de confidencialidade;

Inteligência artificial e machine learning embarcados 

Assistente virtual integrado à solução, visando ao aculturamento, agilidade
e padronização das respostas aos colaboradores, bem como a responsabilização
à luz do ambiente de controles e governança;

Gestão de Riscos de Terceiros

Avaliação automatizada

Integração com a solução de governança de terceiros D-Tracker, com implementação
de controles e gerenciamento na cadeia de supply chain;

Por meio de integração com as ferramentas de automação de testes e apuração
da Deloitte (D-Risk Automation), é possível fazer a avaliação prévia das informações
recebidas nos relatos, confrontando com informações transacionais dos sistemas
de gestão da organização, para melhor direcionamento das tratativas ao relato.

Funcionalidade de plano de ação;

Filtros dinâmicos;

Acompanhamento do manifestante da tratativa via web ou telefone;

Geração de protocolo e senha para cada relato registrado,
para acesso do denunciante;

Possibilidade de anexar evidências relacionadas ao relato;

Geração de relatórios dinâmicos e customizados para cada cliente
via módulo integrado à base de dados do sistema.

Autenticação multifator (MFA) para garantir a segurança nos acessos à plataforma;

A solução terceirizada que garante a neutralidade das investigações
e proporciona segurança aos envolvidos;

Níveis de Serviço e Qualidade 

Atendimento a Níveis de Serviço e Qualidade de disponibilidade de canais de comunicação
e envio das informações à empresa (ambiente certificado ISO27001);

Infraestrutura/ Sistema

Sistema online em ambiente seguro, com funcionalidades que garantem a condução eficiente dos relatos;

Conhecimentos e habilidades específicos 

Técnica scan, linguística forense, estratégia de apuração de assédio, entrevista investigativa e outros.

Atuação global, em mais de 400 empresas
no mundo com atendimento em mais
de 16 idiomas;

Diferenciais do Canal de Denúncias da Deloitte

Atendimento 24/7, customizado
de acordo com a necessidade do cliente;

Sistema de gestão de relatos
moderno, intuitivo e completo;

Equipe multidisciplinar,
especializada em Riscos
e Fraudes;

Módulo que permite a elaboração
de relatórios via web;

Atuação end to end, da estruturação
do canal à gestão de relatos, com time
especializado em cada uma das etapas. 

Melhores práticas – abordagem

Tecnologias integradas ao Canal de Denúncias

Funcionalidades do sistema


