
RESUMÃO

POLÍTICA DE PROTEÇÃO  
À PESSOA COMUNICANTE  

DE BOA-FÉ

OBJETIVO
Formalizar e evidenciar o princípio  
da não retaliação e da proteção à 
pessoa comunicante de boa-fé, com 
relação aos relatos recebidos pelo 
nosso Canal de Escuta Confidencial. 

DIRETRIZES 
Os relatos feitos no Canal de Escuta Confidencial 

são recebidos por uma consultoria independente, 
que garante segurança e confidencialidade.  

A Fundação Lemann analisa, com imparcialidade 
e sigilo, cada caso e se obriga a não aplicar 

retaliações a quem, de boa-fé, expuser indícios ou 
suspeitas de condutas impróprias. Mas atenção: 

relatos falsos são passíveis de responsabilização.

Você sabe o que é 
RETALIAÇÃO?
Qualquer forma de 
constrangimento 
ou agressão que 
se imponha como 
revide ou vingança. 
Algumas situações 
que se configuram 
como retaliação ao 
comunicante:

• Demissão, suspensão, 
advertência ou 
transferência  
sem justificativa.

• Agressão física ou  
moral e dano a bens.

• Piadas, apelidos e 
insinuações em tons 
“engraçadinhos”.

• Dificuldades criadas  
ao livre exercício  
de suas atividades.

• Exclusão de reuniões, 
eventos ou assuntos 
naturais à sua 
competência.

• Envio de mensagens  
ou e-mails com  
conteúdo indevido.

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.

GLOSSÁRIO 
Reunimos alguns termos bastante 
utilizados nesta política. Vamos a eles!
• Comunicante: quem leva ao 

conhecimento da FL reclamações  
ou suspeitas de violação à legislação,  
ao Código de Conduta ou às  
demais políticas da organização.

• Relato: comunicação, feita no Canal 
de Escuta Confidencial, pela qual 
colaboradores e terceiros trazem  
ao nosso conhecimento dúvidas  
ou suspeitas de violação à legislação  
ou às nossas políticas.

• Canal de Escuta Confidencial:  
meios de comunicação para  
o compartilhamento de relatos.

• Código de Conduta: principal política 
relacionada ao Programa de Integridade, 
que reúne diretrizes comportamentais 
dos nossos colaboradores.

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

