
FALE

PRESERVE A NOSSA CULTURA DE INTEGRIDADE

A The Network é um serviço de denúncia independente. Ao fazer contato, não é necessário informar o seu nome.   
Um especialista profissional em entrevista irá documentar a sua preocupação e transmitir a informação  

para a nossa organização para acompanhamento.

Se você tiver uma 
preocupação sobre uma 
atividade antiética, ilegal ou 
irresponsável, não guarde 
para você. Converse com um 
gerente ou supervisor.

Se você preferir permanecer 
anônimo, entre em contato 
com a The Network.
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Instruções de discagem:
1.  Use o código de acesso específico.
2.  Quando solicitado, digite o seguinte número de telefone de 

ligação gratuita para entrar em contato com a The Network: 
800-886-2577.

3.  Uma mensagem gravada (no seu idioma) fornecerá 
informações para você se preparar para a conversa.

4.  Um especialista em entrevista, falando em inglês, atenderá a 
sua ligação e utilizará um intérprete que fale o seu idioma.

País/operadora Código de acesso* Número gratuito
Brasil 0-800-890-0288 800-886-2577
Brasil 0-800-888-8288 800-886-2577

*  Para uma lista mais atualizada dos códigos de acesso da AT&T, acesse  
www.business.att.com/bt/access.jsp 

jldrinkard
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Fale

A The Network é um serviço de denúncia 

independente que permite comunicar as suas 

preocupações de forma anônima e confidencial 

através da Internet ou do telefone a qualquer 

momento, de dia ou à noite. 

Como funciona:

1.  Você terá a opção de permanecer anônimo. Um 

formulário da Web personalizado ou um especialista 

profissional em entrevista irá documentar a sua 

preocupação em detalhes.

2.  A sua informação será transmitida à nossa 

organização para um acompanhamento adequado.

3.  Você pode ser solicitado a retornar para fornecer 

informações adicionais ou responder perguntas que 

nossa organização possa ter durante a investigação 

da sua preocupação.

4.  Denúncias enviadas à The Network são analisadas 

de forma rápida e discreta. A retaliação contra 

alguém que comunique uma preocupação é uma 

violação dos princípios da nossa organização e não 

será tolerada.

Isso é tudo o que você precisa fazer para 
comunicar algo. Em apenas alguns minutos, 
você terá feito a sua parte para tornar a sua 
organização um lugar melhor para se trabalhar.

Aprenda a reconhecer  
atividades prejudiciais

Alguns exemplos comuns de comportamentos 
antiéticos, ilegais ou irresponsáveis incluem:

• Conflitos de interesse

• Irregularidades de contabilidade ou auditoria

• Roubo ou fraude

• Divulgação de informações confidenciais

• Utilização inadequada de ativos

• Violações da concorrência ou antitruste

• Negociações inadequadas com clientes ou fornecedores

• Uso ou venda de drogas ilegais

• Criação ou não observação de riscos à segurança

Você é a solução para 
manter um local de 
trabalho seguro.

FAÇA       DIFERENÇA

Fale
Discuta qualquer preocupação com o gerente ou  
supervisor adequado. Se você preferir permanecer  
anônimo, entre em contato com a The Network.

Anytime, from any location. You DO NOT have to give your name.

Instruções de discagem:

1.  Use o código de acesso específico.

2.  Quando solicitado, digite o seguinte número de telefone de 
ligação gratuita para entrar em contato com a The Network: 
800-886-2577.

3.  Uma mensagem gravada (no seu idioma) fornecerá 
informações para você se preparar para a conversa.

4.  Um especialista em entrevista, falando em inglês, atenderá a 
sua ligação e utilizará um intérprete que fale o seu idioma.

País/operadora Código de acesso* Número gratuito

Brasil 0-800-890-0288 800-886-2577

Brasil 0-800-888-8288 800-886-2577
*  Para uma lista mais atualizada dos códigos de acesso da AT&T, acesse  

www.business.att.com/bt/access.jsp 
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A prevenção começa  
com você

Ações antiéticas, ilegais ou irresponsáveis podem 

causar perdas ou danos sérios a uma organização, 

seus funcionários e seus clientes. É por isso que 

é de responsabilidade de todos ajudar a prevenir 

essas atividades. Você pode fazer a diferença!

“ Isso é um problema da 
organização – por que eu deveria 
me preocupar?”

Perdas devido a atividades antiéticas, ilegais ou 
irresponsáveis podem afetar a todos nós. Nós 
pagamos de muitas formas.

•  A nossa segurança pessoal pode ficar em perigo.

•  Perdas financeiras representam menos 

oportunidades de crescimento.

•  Nos casos mais graves, empregos podem ser 

perdidos por falhas nos negócios.

Considere primeiro o seu próprio comportamento. 
Se você tiver dúvidas sobre o que fazer em 
determinada situação, pergunte a si mesmo:

•  Isso é ilegal?

•  Isso viola as políticas e normas de sua organização?

•  Isso pode causar perdas ou danos a você, seus 

colegas, ao público, a nossa organização ou às 

organizações que fazem negócios conosco?

•  Você se sentiria desconfortável se alguém soubesse 

o que você fez?

Se você responder “sim” a alguma dessas questões, então 

não faça.

Se as respostas não forem claras, não arrisque. Converse 

com um gerente ou supervisor. Essa pode ser uma das 

conversas mais importantes que você terá.

Nº 2 Fale!Nº 1 Pense!

Infelizmente, as pessoas nem sempre tomam 
a decisão certa. Se você souber de atividade 
antiética, ilegal ou irresponsável, não ignore. 

•  Aconselhe. Diga algo que expresse o que você 

sabe e a sua preocupação. Você pode ter uma 

influência poderosa sobre as outras pessoas. 

Lembrar alguém de pensar antes de agir pode 

ajudar a prevenir um erro grave.

•  Converse. Se a situação não melhorar ou se o seu 

“aconselhamento” não for adequado, não guarde 

o problema para você. Ignorar um problema só 

faz torna-lo mais custoso e frustrante.

Se você tiver uma preocupação sobre uma  
atividade antiética, não guarde para você. Fale.
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