
      Procedimento de Alerta



1. Propósito do PA

Este procedimento de Alerta 
« PA » é uma parte do Código de 
Conduta e Ética nos Negócios da 

COVENTYA e é, portanto, aplicável a 
todos os subordinados e funcionários do 

Grupo Coventya 
« COVENTYA».

O objetivo deste procedimento é o de proporcionar um mecanismo claro para todos 
os funcionários do Grupo, a fim de permitir aos mesmos que levantem preocupações 
genuínas sendo assegurada a proteção contra assédio, vitimização/opressão e  
discriminação. O denunciante deve relatar as preocupações/interesses de que tenha 
tido conhecimento pessoalmente (isso não pode ser utilizado para reportar rumores) e 
os mesmos devem agir abnegadamente. A COVENTYA compromete-se a cumprir com 
todas as leis aplicáveis relacionadas à proibição de represálias contra denunciantes que 
agem de boa fé. O denunciante tem que seguir este PA. 



2. Reporte

Os funcionários devem reportar, o quanto antes possível, o caso de uma 
ocorrência que viole nosso Código de Conduta e Ética nos Negócios, leis e 
regulamentações, nas seguintes áreas (incompleto): 

• Corrupção & Suborno
• Financeiro & Contabilidade
• Saúde, Segurança & Meio Ambiente
• Conflitos de interesse

Funcionários devem, se possível, comunicar o gestor.
Outra forma de comunicação é contatar o Conselho da Coventya no e-mail  
cco@COVENTYA.com.  O CCO está prontamente dedicado a investigar quaisquer 
assuntos que sejam relatados.  
Medidas corretivas serão tomadas se justificadas pela investigação. 

Apenas se nenhuma ação for tomada internamente dentro do prazo razoável, o 
denunciante poderá comunicar para as autoridades competentes. 

3. O que o alerta deve conter?
• Nome da pessoa/entidade
• Data da violação
• Conteúdo da violação
• Freqüência da violação



4. Confidencialidade

Todas as informações encaminhadas ao CCO serão tratadas confidencialmente. 

A identidade do denunciante, a identidade da pessoa em causa e toda a informação 
relacionada ao assunto, serão consideradas como confidenciais. 

Dependendo da natureza do assunto levantado, a  COVENTYA pode ser obrigada por 
lei, a divulgar algumas ou todas as informações a terceiros. O denunciante deverá ser 
informado sobre isto. 


