
RESUMÃO

POLÍTICA DE SAFEGUARDING

OBJETIVO
Oferecer orientações para assegurar 
ambientes de convivência saudáveis e 
seguros, além de fomentar padrões de 
respeito e integridade no combate à 
violação de direitos humanos.

DIRETRIZES 
A prevenção de condutas reprováveis e lesivas 
é uma tarefa contínua, que visa salvaguardar a 

saúde, a integridade e o equilíbrio, físico e mental, 
não somente de grupos vulneráveis da nossa 

sociedade, mas também dos colaboradores da FL.

GLOSSÁRIO  
Reunimos alguns termos bastante 
utilizados nesta política. Vamos a eles!
• Assédio moral: reiterados 

comportamentos hostis e abusivos, 
de natureza psicológica, que visam 
constranger, inferiorizar, excluir ou 
humilhar publicamente uma pessoa, 
como: retirar cargos e funções 
sem motivo justo; passar tarefas 
humilhantes; gritar ou falar de forma 
desrespeitosa; atribuir apelidos 
pejorativos; impor condições e 
regras de trabalho diferentes das 
que são cobradas dos demais pares; 
vigilância excessiva.

• Assédio sexual: há finalidade ou 
conotação de volúpia, lascívia, 
luxúria, libertinagem, erotismo, 
sensualidade ou vulgaridade. 
Exemplos: promessas de tratamento 
diferenciado; ameaças de 
represálias; contar piadas ou usar 
expressões vulgares em conversas; 
contato físico não desejado; 
solicitação de favores sexuais; 
convites impertinentes.

O que PODEMOS 
 e DEVEMOS fazer!
• A cobrança saudável pelo cumprimento 

de metas tangíveis e a chamada de 
atenção com educação, se necessário, 
fazem parte do relacionamento 
liderança-liderado.

• Todos devem zelar por um ambiente 
de trabalho livre de comportamentos 
abusivos, indevidos, comentários 
jocosos, intimidações, ameaças e 
coações. 

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!
• Atitudes ríspidas, vexatórias e 

desproporcionais jamais devem 
acontecer. Ações como essas 
são consideradas agressões. E a 
repetição dessas condutas pode 
gerar uma situação ainda mais grave: 
o assédio moral.

• A FL proíbe em todos os níveis 
(seja de subordinação ou não) 
qualquer comunicação com 
conotação sexual.

• São totalmente reprováveis 
condutas preconceituosas e 
discriminatórias, que decorram, 
por exemplo, de orientação sexual, 
identidade de gênero, cor, raça, idade, 
origem, deficiência e crença religiosa.

• A FL veda violência física, 
psicológica ou patrimonial 
praticadas contra grupos vulneráveis 
ou contra colaboradores.

https://fundacaolemann.org.br/assets/site/files/PoliticaSafeguarding.pdf

