Realizei uma manifestação na LEC, e agora?
A LEC – LINHA ÉTICA CASTROLANDA, está disponível para colaboradores, cooperados,
parceiros de negócios, clientes ou quaisquer outras pessoas que possuam dúvidas, sugestões ou
reclamações sobre o Código de Conduta e as Políticas Internas da Cooperativa. Além disso,
podem, também, serem registradas manifestações sobre ações condizentes ou não com essas
diretrizes de conduta.
Você poderá acessá-la através dos canais, acessíveis 24 horas ao dia:

lec@castrolanda.coop.br
0800.7130.065
www.castrolanda.coop.br
E para auxiliar você, manifestante, sobre os procedimentos adotados desde o registro até o
encerramento da manifestação é que elaboramos esta CARTILHA.

As orientações serão em forma de perguntas e respostas, e havendo quaisquer outras dúvidas
aqui não sanadas, nos procure!

Será um prazer auxiliá-lo.

Cordialmente,

Compliance
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1.

Quem atenderá minha manifestação?

Ao acessar os canais da LEC (telefone, e-mail, secretária eletrônica ou site) quem lhe atenderá é a equipe de
atendentes da KPMG, consultoria externa que administra a LEC.
Caso a manifestação seja realizada por telefone, o atendimento via atendente é das 07h00min às 20h00min, e após
esse horário será gravado através de secretária eletrônica.

2. Quais
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Siga os passos-a-passos a seguir:
a) escolha o canal que você mais se sinta seguro (e-mail, telefone, secretária
eletrônica ou site);
b) acesse o canal em local que você se sinta seguro e confortável;
c) fique calmo!
d) lembre-se de detalhes! Todos os detalhes e informações são importantes.
Uma informação que, para você pode parecer “bobagem”, para a equipe de
investigação pode ser a chave para solucionar a manifestação; e,
e) busque responder todas as perguntas que o atendente lhe fizer, ou que
estão descritas no site: “o que”, “quem”, “como”, etc..
Caso precise de auxílio, procure seu gestor ou o setor de Compliance.

3. Há número limite de manifestações que posso realizar?
Não. Você poderá realizar quantas manifestações quiser, porém,
recomendamos que realize apenas uma manifestação por tipo de ação.

Por exemplo:
Manifestação 0101 sobre conduta inapropriada.
Manifestação 0102 sobre mau uso de equipamento.
Vários registros da mesma manifestação NÃO significam que a manifestação
será analisada mais rápido.

4.

Se eu registrar uma manifestação estou prejudicando o manifestado (quem causou a ação)?

Você estará defendendo os valores institucionais da Cooperativa, e não prejudicando alguém.
Se verdadeiros os fatos narrados, você estará trazendo à tona a verdade, e quem causou a ação estará apenas se
responsabilizando por atos que ele próprio causou.

5.

Preciso me identificar para registrar uma manifestação?

Não é obrigatória a identificação. O registro pode ser realizado identificando-se ou de forma anônima.

6.

A KPMG ou a equipe de investigação possui meios de identificação de IP ou monitoramento
para me identificar, caso realize uma manifestação de forma anônima?
Não. Nem a KPMG, nem a equipe de investigação possui sistemas de identificação ou monitoramento de IP ou
identificação do manifestante caso o mesmo opte por realizar a manifestação de forma anônima.
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7.

Por que optar por realizar uma manifestação de forma identificada?

Para auxiliar a equipe de investigações quando, e se a mesma necessitar de alguma informação. Além disso, caso sua
manifestação seja uma dúvida, a equipe de investigação poderá lhe retornar com melhor precisão.
FIQUE TRANQUILO! É VEDADO QUALQUER TIPO DE RETALIAÇÃO AO MANIFESTANTE OU ENVOLVIDOS.

8.

É preciso ter provas para registrar a manifestação?

Não é obrigatório, mas auxilia a equipe de investigação se você possuir provas.
Caso as possua, você poderá anexar na manifestação realizada via site ou e-mail.

9.

Se eu não tiver certeza que o ato ocorreu, posso registrar a manifestação?

Sim. Não é necessário ter certeza absoluta sobre os fatos narrados, o indício já auxilia a equipe de investigação.

10.

Finalizei o registro, o que devo fazer?

Ao final do registro, independentemente do canal utilizado (e-mail, site, telefone ou secretária eletrônica) a LEC
gerará um protocolo de atendimento. ANOTE-O! Com ele você poderá acompanhar a sua manifestação.
Além disso, SEJA DISCRETO! Para evitar qualquer tipo de vazamento de informações ou de investigações, não
divulgue a realização do protocolo, ou pratique qualquer tipo de retaliação aos envolvidos. Isso pode prejudicar os
trabalhos da equipe de investigação, além de poder ser entendido como práticas de assédio pelos envolvidos.

11.

E se eu não anotar o protocolo ou esquecê-lo?

Procure a área de Compliance que o auxiliará, porém, ATENTE-SE: só serão informados protocolos a pessoas que
atendam a requisitos técnicos necessários e analisados pela área de Compliance, por isso, não tente solicitar
protocolos de manifestações que você não realizou.

12.

E se, depois de registrar a manifestação, eu lembrar de alguma outra informação ou
detalhe?
Você deve acessar a manifestação (através do protocolo) e incluir a informação ou anexos na aba “HISTÓRICO”.

13.

Qual o procedimento adotado após o registro?

Finalizado seu registro da manifestação, a KPMG fará a categorização do registro de duas formas:
13.1 Categoria da MANIFESTAÇÃO:
A manifestação será categorizada como: “denúncia”, quando narrado ato contrário ao Código de Conduta ou
Políticas Internas; “relato”, quando narrado ato que enaltece as diretrizes do Código de Conduta ou Políticas
Internas e que devam ser valorizados; e “dúvidas”, “sugestões” ou “reclamações”, essas com relação a
redações do Código de Conduta ou Políticas Internas.
13.2 Categoria de FLUXOS:
Cada manifestação possui um fluxo de tratativa que é determinado conforme a “categoria da manifestação” e os
envolvidos. Essa categorização visa evitar qualquer tipo de conflito de interesses.
Por exemplo: uma denúncia sobre a pessoa “X” será encaminhada para a pessoa “Y” e não para a pessoa “X”.
Após categorizada a MANIFESTAÇÃO e o FLUXO a KPMG encaminha a manifestação à equipe de investigação
responsável.
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14.

Quem é a equipe de investigação?

A equipe de investigação é formada por pessoas capacitadas e treinadas para realização das investigações,
saneamento das dúvidas e análise de sugestões e reclamações.

15.

Encaminha para a equipe de investigação, o que é feito?

A equipe analisará a manifestação e verificará a necessidade.
Se dúvida, verificará a melhor resposta. Se sugestão ou reclamação, analisará os processos necessários, verificando
ou encaminhando para a pessoa responsável por analisar a viabilidade da implantação da sugestão ou saneamento
da reclamação. Se denúncia ou relato, iniciará os processos de investigação.

16.

Posso auxiliar a equipe de investigação?

Sim, você pode auxiliar a equipe de investigação quando a mesma lhe procurar para tirar dúvidas, questionários ou
entrevistas, ou, ainda, se você possuir qualquer informação, documento ou fonte que possa auxiliar, poderá anexar,
a qualquer tempo, na sua manifestação (acessando através do protocolo), ou, caso preferir, procure a área de
Compliance que o auxiliará.

17.

Qual o prazo de duração de uma investigação?

Dependerá dos processos necessários para a investigação e o risco que a ação proporciona à Castrolanda.

18.

Como faço para acompanhar a manifestação?

Você poderá acompanhar a manifestação acessando a LEC por seus canais (e-mail, telefone ou site) e informando o
protocolo de atendimento.

19.

Qual prazo de acompanhamento da manifestação?

Você pode acompanhar a sua manifestação no período que melhor entender, porém, o retorno dependerá de análise
e deliberação

20.

O que conterá no acompanhamento da manifestação?
No acompanhamento da manifestação conterá o status da manifestação (enviado aos responsáveis, em
atendimento, aguardando informações, etc.), e o histórico que poderá conter dúvidas ou mensagens para
o manifestante.

21.

Se conter uma dúvida para mim, manifestante, qual o prazo tenho para responder?

Você possuirá no mínimo 7 (sete) e no máximo, 15 (quinze) dias para retornar com as informações solicitadas.
Caso não atendido este prazo, a solicitação é concluída por falta de informações caso as mesmas sejam fundamentais,
ou, ainda, é encaminhada para deliberação de forma incompleta.
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22.

Quais informações NÃO conterão no acompanhamento da manifestação?

Não serão informados ao manifestante:
a) a equipe de investigação envolvida;
b) datas, locais, envolvidos ou quaisquer dados da investigação;
c) datas, locais e meios de encaminhamento da manifestação para deliberação;
d) o resultado da manifestação.

NOTA: o resultado na manifestação, ou seja, se foi procedente ou improcedente, ou a consequência
aplicada ao responsável pela ação (manifestado), NÃO serão informados. Essas informações são
confidenciais e sigilosas. Ao verificar no acompanhamento “CONCLUÍDO” saiba: a melhor decisão
possível foi tomada.

23.

Após finalizada a investigação, quem analisa as consequências a serem aplicadas?

A análise e deliberação da consequência aplicável é de competência do Comitê de Conduta da Castrolanda.

24.

Se o fato narrado na manifestação for falso, o que é feito?

É analisado a culpabilidade do manifestante. Por isso, registre manifestações verdadeiras!
Não é necessário ter certeza absoluta sobre o fato, mas a invenção de fatos para prejudicar outrem será
considerada ação contrária ao Código de Conduta e o manifestante que registrou o fato inverídico estará sujeito
a consequências.

25.

Se eu, manifestante, não ficar satisfeito com o retorno da minha dúvida, sugestão ou
reclamação, o que fazer?
As decisões de investigações, saneamento de dúvidas e reclamações ou aplicação de sugestões serão tomadas de
forma objetiva, avaliando riscos e oportunidades de melhoria, da melhor forma possível à Cooperativa.
Caso o retorno esperado não agrade você, manifestante, primeiramente, tenha em mente: a melhor decisão possível
à Cooperativa foi tomada, e caso não seja satisfatório o retorno de dúvidas, registre sua insatisfação nos canais da
LEC que a equipe responsável buscará analisar sua demanda.

26. Posso procurar os membros do Comitê de Conduta para tirar
dúvidas da minha manifestação?
Não. Os membros do Comitê de Conduta possuem conhecimento da
manifestação de forma restrita, objetiva e em momento oportuno, por isso, eles
não poderão auxiliá-lo no acompanhamento ou tirar dúvidas da sua
manifestação.
O acompanhamento ou eventuais solicitações devem ser feitas nos canais (email, telefone, secretária eletrônica ou site) através do protocolo.

27.

E se eu perceber que alguém, ou até mesmo, eu, manifestante, está sofrendo algum tipo de
retaliação, o que fazer?
Registre a retaliação na LEC, ou ainda, procure seu gestor ou o setor de Compliance para orientações.
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