
RESUMÃO

POLÍTICA DE USO DE EQUIPAMENTOS  
E RECURSOS CORPORATIVOS

OBJETIVO
Orientar ações e condutas em relação à 
utilização de equipamentos e recursos 
que a Fundação Lemann disponibiliza a 
colaboradores e colaboradoras.

DIRETRIZES 
Para possibilitar e otimizar o exercício das atribuições 

do nosso time, oferecemos, para fins corporativos, 
determinados equipamentos e recursos.

Quais equipamentos 
corporativos a FL disponibiliza?
Os principais equipamentos à 
disposição dos nossos colaboradores 
são: computadores, notebooks, hard 
disks (HDs), mouses, teclados e 
fontes de alimentação de energia.

Este documento não é um resumo exaustivo da 
política. Para entendê-la em detalhes, clique aqui.  
E, se mesmo assim ficar alguma dúvida, entre em 
contato com o time de Integridade.

Pontos de atenção, proibições e ações 
que NÃO COMBINAM com o nosso 
jeito de trabalhar!
• Os equipamentos e recursos 

disponibilizados são de propriedade 
da Fundação Lemann e cedidos aos 
colaboradores.  

• Caso necessário, a FL poderá ter acesso 
a dados e informações tratadas nos 
equipamentos e recursos disponibilizados 
para fins corporativos. 

• É proibido usar ou acessar recursos e 
equipamentos corporativos para fins 
ilícitos, como sites indevidos (exemplos: 
páginas racistas e de pornografia), bem 
como mídias sociais para a divulgação de 
assuntos de interesse exclusivamente 
pessoal. 

• Tenha cuidado ao divulgar informações 
pessoais! A maioria das redes sociais 
permite configurar as opções de privacidade.  

• O descumprimento das diretrizes desta 
política pode resultar em penalidades 
para a FL e seus profissionais, incluindo 
a possibilidade de responsabilização 
administrativa, cível ou criminal sobre a 
pessoa envolvida.

Quais recursos corporativos 
são disponibilizados pela FL?
Costumamos disponibilizar recursos 
como: conta do Google, com perfil 
de e-mail (Gmail), base de dados em 
nuvem (Google Drive) e aplicativos 
(agenda, chat e meet), além de 
aplicações dispostas ou conectadas 
por Interface de Programação de 
Aplicações (API). Acesso à internet e 
determinados sistemas e plataformas 
também são oferecidos (CRM, Zoom, 
Lastpass, Uber, 99 Táxi, Booking.
com, Reserve, entre outros). 

https://www.helloethics.com/canaldeescutaconfidencial/pt/upload/pol/PoliticadeProtecaoComunictanteBoa-Fe.pdf

