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POLÍTICA DE USO DO CANAL DE ÉTICA 
 
  

A Lendico busca sempre realizar suas atividades comerciais de forma ética e 
profissional, promovendo uma cultura baseada na transparência, com liberdade para 
discussão de quaisquer temas. Dessa forma, a Lendico estabeleceu um Canal de Ética, 
visando proteger sua imagem e reputação, bem como manter a conformidade com todas as 
normas. 
  

1.      OBJETIVOS E CAMPO DE APLICAÇÃO 
 

  
Esta política visa estabelecer diretrizes e procedimentos relacionados ao Canal de Ética da 
Lendico, bem como as apurações dos relatos enviados ao referido Canal. Este Canal poderá 
ser utilizado por todos os Colaboradores e prestadores de serviço terceirizados que estejam 
de boa-fé, como uma ferramenta de comunicação efetiva e responsável para reportar 
situações, tirar dúvidas ou dar sugestões relacionadas as regras de conduta interna e 
legislações vigentes aplicáveis à Lendico e ao trabalho nela desenvolvido. 
A Lendico visa também garantir ao Colaborador de boa-fé que a sua denúncia será tratada 
com o total sigilo e, quando o Autor da Denúncia optar por se identificar, protegê-lo de 
quaisquer represálias ou prejuízo ao desempenho de suas atividades. 
Está fora do escopo da Política, queixas de Colaboradores ou preocupações sobre a sua 
própria situação ou de seus colegas no emprego, esses assuntos devem ser tratados 
diretamente com a área de Recursos Humanos da Lendico. Igualmente, O Canal de Ética não 
deve ser utilizado para dúvidas, reclamações, sugestões ou críticas relacionadas aos serviços 
fornecidos. Nesses casos, você deve entrar em contato com a Central de Atendimento pelo 
número (11) 3230-3322, ou atendimento@lendico.com.br. 
  

2.      CONCEITOS 
  
(i) Autor da Denúncia: é uma pessoa de boa-fé, bem-intencionada, que busca comunicar as 
esferas superiores da empresa possíveis situações de ilegalidade e/ou desrespeito às 
normas, às políticas e aos procedimentos da Lendico. 
(ii) Canal de Ética:  canal provido por uma empresa independente e imparcial – Contato 
Seguro, no qual os Colaboradores e terceirizados da Lendico podem fazer denúncias, tirar 
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dúvidas ou dar sugestões relacionadas ao código de conduta e demais legislações vigentes 
aplicáveis à empresa e ao trabalho nela desenvolvido. 
(iii) Boa-fé: comportamento sincero, honesto, com uma intenção genuinamente boa. 
Tratamento de modo leal e justo de tratar outras pessoas, assuntos, negócios etc. 
(iv) Denúncia: relato de situações que podem configurar um tratamento profissional 
inadequado, inapropriado ou até negligente, como por exemplo, mas sem se limitar a: 
discriminação; assédio sexual e assédio moral; conflito de interesses; fraude; furtos, roubos 
e perdas; corrupção, propina e relações inapropriadas com agentes do governo; declarações 
financeiras fraudulentas; práticas de lavagem de dinheiro; práticas anticoncorrenciais; 
violações de privacidade e obrigações de sigilo; violações a propriedade intelectual da 
Companhia ou de terceiros; violações a regulamentos ambientais; questões relacionadas a 
saúde e segurança ocupacional. A tentativa de esconder qualquer um dos temas 
anteriormente exemplificados deve ser relatado. 
 
  3.      COMPROMISSOS DA LENDICO 
 
A credibilidade do canal e do tratamento das manifestações é fundamental para se alcançar 
o sucesso desejado. Assim, a Lendico se compromete a garantir: 
  

• Confidencialidade das denúncias e da fonte, mesmo se o Autor da Denúncia quiser 
se identificar; 

• O anonimato, se o manifestante assim o desejar; 
• A proibição de retaliação de qualquer natureza, para quem usa o canal, para quem 

apura as denúncias e para quem decide sobre as medidas disciplinares cabíveis, 
quando for o caso; 

• Apuração de todas as manifestações e jamais apagar e/ou deletar qualquer 
registro; e 

• Aplicação das medidas disciplinares pertinentes, sempre que houver desvio em 
relação ao Código de Conduta, independentemente do nível hierárquico, 
conhecimento técnico, performance, grau de amizade, etc. 
  

3.1.   PROTEÇÃO 

 
A Política foi desenvolvida visando também garantir a proteção aos Colaboradores que 
divulgam tais preocupações e optem por se identificar, desde que a denúncia seja feita de 
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boa-fé e acreditando que o colaborador denunciará situações de ilegalidade e/ou 
desrespeito às normas, às políticas e aos procedimentos da Lendico por ter uma 
preocupação legítima e razoável com a Lendico e seus Colaboradores. É importante notar 
que nenhuma proteção é oferecida para aqueles que preferirem não seguir a política e este 
procedimento. 
 A Lendico não permitirá demissões, rebaixamentos, suspensões, ameaças, assédio ou 
qualquer tipo de discriminação contra qualquer Colaborador (incluindo Diretores ou 
Conselheiros da Lendico) que tenha denunciado uma conduta ilícita ou inapropriada por 
parte dos demais colaboradores, considerando que a denúncia foi feita de boa-fé. 
Todas as preocupações levantadas serão tratadas de forma justa e adequada, mesmo se 
verificado que o Colaborador, de boa-fé, tenha se equivocado sobre o fato denunciado. 
A referida política de forma alguma proíbe seus Colaboradores de buscarem ou 
denunciarem possíveis violações às autoridades competentes; no entanto, a Lendico 
estabelece este processo como uma instância à disposição de todos. 
Alegações maliciosas e sem fundamento não estarão protegidas, podendo inclusive motivar 
medidas disciplinares cabíveis ao Autor da Denúncia. 
  

3.2.   CONFIDENCIALIDADE 

 
O tratamento das manifestações que chegam até o canal deve ser regido pela mais alta 
confidencialidade, mesmo se o Autor desejar se identificar. Apenas as pessoas que, 
definitivamente, precisam saber da informação devem recebê-las, adotando-se sempre o 
princípio de ser o conteúdo importante e não a fonte. 
A definição de quem deve receber a informação ocorre caso a caso, mas, como regra geral, 
as seguintes pessoas e funções devem possuir o conhecimento da parte que lhes cabe: 

 
• Atendente do canal (a denúncia propriamente dita) – empresa externa (Contato 

Seguro); 
• Responsável pela triagem da informação, verificação e transcrição da denúncia para 

o formulário adequado (registro feito pelo atendente) – Contato Seguro; 
• Jurídico e/ou o respectivo Comitê de Ética, que tratará do tema (registro feito pelo 

atendente e triagem realizada pela Contato Seguro); e 
• Investigador, caso o assunto seja a ele delegado (todas as informações necessárias 

para a apuração adequada). 
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Ressalta-se que o usuário do canal não é citado acima, ou seja, a confidencialidade da sua 
identidade deve ser mantida. 
Da mesma forma, não se deve informar o chefe da área investigada, nem o CEO, nem o 
superior do investigado, etc. A exceção ocorre quando o conteúdo da denúncia pode trazer 
riscos significativos à empresa (por exemplo, imagem, reputação, perdas financeiras, 
processos criminais, entre outros). Mesmo assim, deve-se buscar preservar o nome dos 
envolvidos, pois se ao final do processo investigativo ele(a) for inocente, a obrigação da 
empresa é a de não permitir prejuízo à sua imagem. 

Além disso, todos os registros devem ser mantidos em arquivos confiáveis e 
invioláveis, sejam eles físicos ou eletrônicos. 
  

4.      PROCEDIMENTO PARA DENUNCIAR 

 
O Canal funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. A comunicação de denúncias poderá 
ser feita através de: 

 
 ·       Contato telefônico por meio da linha segura e gratuita: 0800-900 9991; ou 
·         Formalização escrita no site  https://contatoseguro.com.br/lendico 
 
Para realização da denúncia não é necessário o Autor se identificar. O Autor da Denúncia 
precisará prestar apenas as informações básicas para entendimento, análise e apuração do 
relato. O Autor da Denúncia poderá acompanhar através do número do protocolo o status 
da apuração do seu relato. 
Nos casos de relatos anônimos, é importante que o Autor da Denúncia acompanhe seu 
relato para responder prontamente ao Comitê de Ética se houver dúvidas durante a 
apuração. 
Todas as denúncias recebidas serão tratadas confidencialmente pelo Comitê de Ética e não 
deverão ser compartilhadas com os demais colaboradores, ao menos se houver uma 
necessidade específica. Conforme o tipo de denúncia e havendo exigência legal, a Lendico 
poderá ter a obrigação de informar as autoridades locais. 
Uma investigação interna poderá ser necessária para apurar os fatos sobre o incidente 
reportado ao Canal. Nestes casos, o Comitê de Ética e/ou uma pessoa designada, conduzirão 
o processo e poderão contatar o Autor da Denúncia, quando identificado, para conseguir 
mais detalhes. 

https://contatoseguro.com.br/lendico
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O acompanhamento e andamento do tratamento da denúncia e das investigações serão 
tratados com a devida confidencialidade buscando preserva a todos e a Lendico. 
Atualizações e acompanhamento serão passados na medida do necessário. 
A decisão tomada sobre os fatos apurados poderá não ser o esperado pelo Autor da 
Denúncia, portanto, a referida política não garante que o Autor da Denúncia ficará 
totalmente satisfeito com o resultado, mas busca garantir que a Denúncia realizada de boa-
fé será tratada de forma diligente e imparcial. 

  
5.      APURAÇÃO DE RELATOS 

 
O Comitê de Ética é responsável pela condução da apuração dos relatos de desvio de 
conduta, principalmente os de suspeita de fraude, suborno e corrupção, e possui amplos 
poderes para efetuá-la em qualquer área ou departamento da empresa e de suas sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, de forma isolada ou sem conjunto. 
Não sendo possível analisar internamente as atividades suspeitas, a Lendico poderá recorrer 
a consultoria externa após aprovação do Conselho de Administração. 
A apuração dos relatos deve ser realizada através de procedimentos que incluem, por 
exemplo: levantamento de documentos; coleta de dispositivos fornecidos pela empresa, 
como computadores, celulares e tablets; comparação dos dados com os registros 
existentes; análise do histórico e realização de entrevistas julgadas necessárias com 
qualquer colaborador, sem a necessidade de requerer autorização prévia; etc. 
Toda apuração será realizada de forma confidencial e será tratada por um número limitado 
de indivíduos em função da necessidade de obtenção de dados e informações requeridas 
para a apuração dos relatos. 
Qualquer apuração deve ser empreendida de forma exclusiva e independente pelo Comitê 
de Ética, que contará com o suporte das demais áreas, quando entender necessária. 
Todos os integrantes, membros do Conselho e da Diretoria, têm por obrigação cooperar, 
quando solicitados, devendo ainda, manter total sigilo. A empresa espera que a 
Administração, em todos os níveis, trate os assuntos relacionados a fraudes, suborno e 
corrupção de forma rápida e eficaz. 
A omissão ou a criação de empecilhos para o fornecimento de dados e informações 
requeridos pelo Comitê de Ética para a apuração dos relatos configura- se em violação a 
esta Política. 
O Comitê de Ética reportará ao Conselho de Administração o status das apurações de 
fraudes, suborno e corrupção e seus desfechos, devendo avaliar e aprovar um relatório 
semestral, referenciado nas datas-bases de 30 de junho e 31 de dezembro, contendo, no 



 

 

 

Área: Jurídico Versão: <1.0> 

Emissão: 01/07/2020 Classificação: Interna 

Cód.: POL-JUR-0001 Autor: Fernanda Agresta 

Título: Política de Uso do Canal de Ética 
Lendico 

Aprovado por:  

 

 

©Lendico 2020 - Todos os direitos reservados - LENDICO SERVIÇOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E CORRESPONDENTE BANCÁRIO S.A. 

CNPJ: 20.265.259/0001-7 

Rua Pais Leme, 524 - Pinheiros, São Paulo - SP, Brasil - CEP: 05424-010 6 

  

 

mínimo, o número de reportes recebidos, as respectivas naturezas, as áreas competentes 
pelo tratamento da situação, o prazo médio de tratamento da situação e as medidas 
adotadas pela empresa. 
No caso de uma irregularidade ser comprovada, a Lendico aplicará a medida apropriada de 
acordo com seu Código de Conduta. 
O Comitê de Ética atuará conforme seu Regimento Interno 
  

6.      DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
É responsabilidade de cada integrante assegurar o cumprimento dos termos dispostos 
nesta Política. Os líderes têm o dever de ser o exemplo e disseminar o conteúdo aqui 
exposto. 
Incentivamos a comunicação de qualquer prática que possa representar violação desta 
Política, em especial fraudes e corrupção, ou ainda atos que não estejam em conformidade 
com a legislação atual. 
O Comitê de Ética compromete-se a apurar os relatos recebidos com independência, cautela 
e responsabilidade, de maneira justa e imparcial, utilizando todos os meios disponíveis, a 
fim de tomar medidas disciplinares e/ou legais cabíveis ao caso, quando necessário. 
É de responsabilidade de todos o conhecimento, cumprimento e a disseminação desta 
Política. Qualquer violação às diretrizes aqui contidas, resultará em medidas disciplinares 
como: advertências, suspensões, ou ainda a rescisão do contrato de trabalho, de prestação 
de serviços ou similar. 
O presente documento será revisado no período mínimo de dois anos ou havendo 
necessidade anterior, o que for menor, para que o documento permaneça sempre 
atualizado. O Jurídico é responsável por manter este procedimento sempre atualizado, 
realizar os treinamentos necessários e comunicar eventuais alterações. 
  

7.      DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
  
Como parte da presente Política, os documentos abaixo servirão como suporte ou serão 
complementares aos temas previstos nesta Política: 
  

·         Procedimento do Canal de Ética da Contato Seguro; e 
·         Regimento Interno do Comitê de Ética. 

  


