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1. OBJETIVO 

 A Política de Não Retaliação tem como objetivo orientar os padrões de conduta que 

são exigidos de todos os empregados, independentemente de nível hierárquico, 

representante, consultor ou qualquer indivíduo atuando em nome da Copagaz (em 

conjunto, os “Colaboradores”) quanto as regras de proteção aos envolvidos em 

investigações internas e demais procedimentos correlatos, inclusive Denunciantes que, de 

boa-fé, reportarem, por meio de qualquer dos canais disponibilizados pela Copagaz, atos 

ou fatos que configurem ou possam resultar em violação da Legislação vigente aplicável, 

ao Código de Conduta Ética e/ou qualquer das políticas e procedimentos da empresa. 

 

2. APLICABILIDADE 

Esta Política é aplicável a todos os Colaboradores da Copagaz, independentemente 

de seu nível hierárquico, função ou cargo exercido, aplicável aos Terceiros que se 

relacionem, direta ou indiretamente, com a Copagaz.  

A presente política é válida em todas as localidades de atuação da Companhia. 

Serão aplicadas as disposições da legislação local em que a Copagaz desenvolva suas 

atividades que sejam mais restritivas.  

Esta Política será supervisionada, implementada e aplicada pela área responsável 

pelo Compliance, com apoio total e engajamento da Diretoria da Copagaz. 

 

3. DIRETRIZES 

A Copagaz acredita no incentivo do uso de seu canal de denúncias como prevenção 

às práticas de corrupção, lavagem de dinheiro, desvios de conduta ou outras ações 

consideradas inapropriadas e em desconformidade com suas políticas internas.  

Todo Integrante é completamente livre para encaminhar denúncias de atividades 

que entenda estarem fora da conformidade com o Código de Conduta Ética, as políticas 

internas ou legislações vigentes. Nosso Canal de Denúncias é preparado para a proteção e 

incentivo do Denunciante de boa-fé: 
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(i) Os canais de denúncia são geridos de forma independente, com o intuito de 

preservar o anonimato dos Denunciantes, assegurando a confidencialidade 

e a integridade das informações; 

(ii) Não há qualquer maneira de rastrear os usuários do canal de denúncia; 

(iii) Ainda que o Denunciante opte por informar a sua identidade, ela deverá ser 

protegida por todos os envolvidos na apuração da denúncia; 

(iv) Os Denunciantes, Colaboradores ou Terceiros que, de boa-fé, contribuírem 

com informações sobre atos ou fatos que violem a Legislação vigente, o 

Código de Conduta Ética e/ou qualquer das políticas e boas práticas da 

Copagaz, não poderão sofrer qualquer tipo de represália, perseguição, 

sanção ou constrangimento; 

(v) Igualmente, não será tolerada em nenhuma hipótese, retaliação contra o 

Denunciante, Colaborador ou Terceiro que, de boa-fé, levante 

questionamento de conformidade ou procure aconselhamento sobre 

determinada prática, decisão ou ação; 

(vi) A Copagaz garante ambiente seguro também em relação a questionamentos 

e dúvidas acerca de condutas e do próprio programa de Compliance; 

(vii) Qualquer Colaborador ou Terceiro que, independentemente da posição ou 

cargo ocupado, adotar comportamento de represália contra o Denunciante, 

ficará sujeito à sanção disciplinar. 

 

4. RETALIAÇÕES 

A seguir, elencamos alguns exemplos de ações de retaliação, cujo rol não é taxativo 

e ações com a finalidade de retaliar o Denunciante incorrerão em violação à presente 

política. 

(i) Dano real a pessoa ou propriedade; 

(ii) Ameaça à família; 

(iii) Negativa injustificada de promoção, sobretudo em épocas destinadas ao 

tratamento do assunto; 

(iv) Assédio moral e/ou constrangimento; 

(v) Avaliação de desempenho ruim, não condizente com o zelo e presteza do 

Integrante Denunciante; 

(vi) Redução, sem motivo plausível, de responsabilidades; 

(vii) Alteração de atribuições, transferências ou realocação; 

(viii) Rescisão sem justa causa; 
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(ix) Denunciante excluído deliberadamente de reuniões e calls de sua 

responsabilidade; 

(x) Exclusão de eventos sociais do escritório; 

(xi) Ameaça, velada ou não, de dano pessoal ou de propriedade; 

(xii) Humilhação pública; 

(xiii) Opinião profissional ignorada e; 

(xiv) Comportamento desrespeitoso. 

 

5. DENUNCIANTES 

Geralmente as vítimas de represálias tem dificuldades em provar a intenção daquele 

que está, de qualquer forma, cometendo alguma retaliação, sobretudo quando este age 

sutil e paulatinamente. Sendo assim, deverá se cercar de todos os cuidados, reunindo 

indícios e provas que posteriormente poderão ser apresentados. 

 

6. VIOLAÇÕES 

Todos os Colaboradores têm o dever de reportar prontamente qualquer violação ou 

suspeita de violação à presente política à área de Compliance ou aos canais de denúncias.  

Aquele que descumprir as diretrizes contidas nessa política, estará sujeito as medidas 

cabíveis e, em sendo necessário, os fatos serão reportados às autoridades policiais 

competentes conforme a avaliação da área responsável por Compliance em conjunto com 

a Alta Administração, na forma do seu Regimento Interno. 

O Comitê de Compliance tem a responsabilidade de avaliar outros casos que 

eventualmente não tenham sido abarcados nesta política. Todas as situações identificadas 

ou reportadas, assim como os desdobramentos consequentes, serão avaliadas com a 

criticidade devida e estrita observância dos direitos das partes envolvidas por essas 

mesmas instâncias.  

As sanções internas poderão variar, conforme a natureza e a gravidade da infração, 

desde advertência até o desligamento do Colaborador que violar a presente política. No 

caso de Terceiros que cometam atos em desconformidade com esta política, a violação 

poderá resultar no rompimento contratual.  
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Em todas as circunstâncias de suspeita de violação à presente política, o Comitê de 

Compliance será acionado para a devida apuração na forma do seu Regimento Interno e, 

adotará as medidas cabíveis.  

 

7. DÚVIDAS E DENÚNCIAS 

Qualquer dúvida relacionada aos termos desta política, entre em contato com a área 

responsável por Compliance, no e-mail compliance@copagaz.com.br.  

Suspeitas de violação ao disposto nesta política devem ser encaminhadas ao Canal 

de Denúncias - https://copagaz.eticca.com.br/denuncia ou e-mail copagaz@eticca.com.br ou 

telefone através do 0800-71-777-25. 

 

8. VIGÊNCIA 

A presente política passa a vigorar em 16 de setembro de 2019, substituindo 

quaisquer orientações, normas ou políticas anteriores sobre o tema, podendo ser extinta a 

qualquer momento por decisão da Copagaz. 

 

 

 

 

mailto:compliance@copagaz.com.br
https://copagaz.eticca.com.br/denuncia
mailto:copagaz@eticca.com.br

