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Introdução

Importância da entrevista na investigação interna: 

Nortear a busca de e-mails

Determinar fatos e pessoas a serem investigadas

Buscar o conhecimento total dos fatos/ilícitos investigados e potenciais 
outros ilícitos

Reconstrução de fatos pretéritos

Reavaliação dos fatos / escopo investigação



Principais tipos/metodologias 
de entrevistas aplicadas ao 
ambiente corporativo 

- The PEACE Method;

- The Reid Technique;

- The Cognitive Model;

- Conversation Management;

- Free Call;

- Sue Technique;

- RPM Techniques; 



Principais tipos/metodologias 
de entrevistas aplicadas ao 
ambiente corporativo 

- The PEACE Method:

- Planning and preparation
- Engage and explain
- Account clarification and challenge
- Closure
- Evaluation 



Qual método escolher: 
Entrevista 
ou Interrogatório? 

-Entrevista mais educada e respeitosa tem melhores chances de
sucesso;

-Questão cultural: Reações à intimidação / interrogatório no
Brasil;

- Isso não quer dizer que o entrevistado não possa ser
confrontado;



Regras Gerais para realização 
de entrevistas

- Cuidados: 

-Entrevistar apenas uma pessoa por sessão

- Comportamento ético 

- Upjohn warning (confidencialidade da entrevista / investigação 
interna; advogado da empresa e não do indivíduo, 
confidencialidade da empresa e não do indivíduo e por isso poderá 
dividir com a diretoria e terceiros - autoridades – e sem o seu 
consentimento)

- Tratamento adequado 

- Lugar que não exponha o entrevistado – normalmente no 
escritório de advocacia / fora da empresa



Regras Gerais para 
realização de entrevistas

Riscos: 

- acusação de assédio moral 

- coação 

- cárcere privado 



Técnicas de entrevistas em       
investigações corporativas

Na preparação da entrevista

- Conhecimento prévio dos fatos investigados:  Investigações internas e entrevistas 
cada vez mais complexas envolvendo vários ilícitos

e diversos times de profissionais 

- Identificação de quem entrevistar (testemunha ou suspeito)

- Selecionar time de entrevistadores [presença de terceiros na entrevista]

- Determinar local e tempo da entrevista

- Preparação de um outline ou interview plan da reunião 

- Revisão dos principais documentos a serem tratados na reunião

- Estar preparado para ter registro da reunião (gravar ou anotar)



Técnicas de entrevistas em       
investigações corporativas

-Estrutura da entrevista: 

• introdução / questionamentos / sumário dos fatos

- “Omnibus question”  [cartel]

- Confronto

- Encerramento

Na condução da entrevista



Técnicas de entrevistas em       
investigações corporativas

Após a entrevista

-Análise da entrevista (debriefing session);

-Elaboração do relatório;

-Guarda de eventuais documentos entregues pelo entrevistado;

-Análise do processo de entrevista pelos próprios entrevistadores;

- Planejamento próximos passos



Por que confrontar? 

A mentira



Efeitos da mentira

Na investigação Interna:

- Atraso na descoberta de fatos;

- Direcionamento equivocado da investigação;

- Não obtenção de todos os fatos / ilícitos;

No processo:

- Enfraquecimento da Defesa (novos fatos desmentem a defesa);

- Risco do Acordo (ausência de completa revelação);



Por que mentir?

- Crença na impunidade;

- Crença na ocultação da prática;

- Proteção própria:

i) Não perder o emprego;

ii) Implicações da prática – questão criminal;  

- Desconhecimento da melhor estratégia / do que será oferecido ao 
indivíduo: defesa ou 

cooperação;

- Em caso de acordo com autoridade: confissão de um ilícito –
contra intuitivo;



Por que mentir?

- “O mercado funciona assim”

“Eu não sabia que era errado / tão grave / crime” 

“Eu sempre fiz isso!”

“Todo mundo faz isso!”

“Eu estava seguindo ordens!”



Tipos de mentira

- Negação total;

- Confissão parcial: confessa apenas o que não pode negar;

- Implica inimigos /desafetos / falecidos; 

-Protege Amigos 

-Demora para full disclosure/relação completa dos fatos mesmo em 
ambiente de cooperação;



Como detectar?

- Preparação dos entrevistados: Conhecimento do caso, fatos/provas 
documentais /  relação entre as pessoas; 

- Preparação das questões (cuidado com direcionamento/postura tendenciosa);

- Análise do tipo de resposta:  

• Respostas evasivas;

• Negativa geral;

• Resposta “literal”;

- Prestar atenção na Linguagem corporal do entrevistado:

• Considerar cargo do entrevistado (High level employees / Low level employees);

ATENÇÃO TOTAL DURANTE 

TODA A ENTREVISTA!



Quando confrontar? 

Novos fatos / novas evidências 

-Início investigação, mapeamento das pessoas, conhecimento dos fatos, definição 
de search-terms;

- Entrevista já com document review: maior compreensão dos documentos, 
confirmação / esclarecimento dos fatos;

Considerar momento do Processo

Com investigação em curso, decisão de cooperação ou defesa

Considerar oferta da empresa

Cooperação ou não cooperação 

Considerar várias rodadas de entrevistas 

Considerar momento da investigação interna



Como confrontar?

- Momento e forma dependem o estágio da investigação e do método 
escolhido, evidências contra a pessoa 

- Reperguntas

- Confronto com outros fatos já conhecidos da investigação

- Confronto com prova documental



Conclusões

-Entrevistas são um importante passo da investigação interna;

- Preparação é fundamental;

- Atenção total durante toda a entrevista;

- Análise de resultados;

- Planejamento dos próximos passos 
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