
“

Sendo uma organização cristã, a Visão Mundial empenha-

se em agir com honestidade e integridade em todo 

ambiente onde opera. Por esse motivo, uma atividade 

que não esteja alinhada com estes valores centrais 

precisa ser denunciada. Se um comportamento ou ações 

antiéticos que coloquem em risco crianças, funcionários 

ou a Parceria chegarem ao seu conhecimento, você 

precisa denunciá-los ao seu gerente. Mas se você não 

puder falar com o seu gerente, ou tiver receio de sofrer 

uma represália, ligue para a Linha Direta de Integridade 

e Proteção da Visão Mundial (World Vision Integrity and 

Protection Hotline) para obter ajuda.

A Visão Mundial e a VisionFund esperam que todos 
os envolvidos com a organização sigam e cumpram 
o Código de Conduta da Parceira da Visão Mundial. 
Essas pessoas incluem a administração, funcionários, 
voluntários, diretores, parceiros subsidiados e 
prestadores de serviços.

"Pois estamos tendo o cuidado de 
fazer o que é correto, não apenas aos 

olhos do Senhor, mas também aos 
olhos dos homens". 

— 2 Coríntios 8:21(NIV)

Parceria da  
Visão Mundial
Código de conduta

Os funcionários da Visão Mundial devem se 
conduzir de maneira que reflita honestidade 
e integridade, e que preserve a eficiência, os 
valores e a missão da organização.

O atendimento da Linha Direta da Visão Mundial:

• Funciona 24 horas por dia

• É confidencial

• Está disponível em 180 idiomas

• É operado por empresa terceira, neutra

Linha direta de integridade 
e proteção
Denuncie on-line ou localize um número local 
de ligação gratuita:

http://worldvision.ethicspoint.com
ou 
Ligue a cobrar para:  +1-503-726-3990

Linha direta de
 Integridade e Proteção
         da Visão Mundial

”
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O que denunciar

Comportamento ilegal ou fraudulento

• Atividade criminosa, incluindo furto e violência

• Comportamento que represente perigo para a saúde 
e a segurança dos funcionários

• Atividade que represente risco para o meio ambiente

• Fraude, suborno, corrupção ou uso indevido dos bens 
da Visão Mundial

• Práticas impróprias relativas à contabilidade, auditoria, 
compras e contratação

• Violações dos requisitos legais, fiscais e alfandegários

• Relacionamentos comerciais com partes envolvidas 
em  atividades ilegais

Problemas de relacionamento com funcionários

• Assédio - em geral ou sexual

• Ameaça de violência contra a própria pessoa ou 
terceiros

• Discriminação ou preconceito 

Comportamentos que prejudicam as crianças

• Negligência de uma criança sob os cuidados da Visão 
Mundial 

• Abuso físico, sexual ou emocional de uma criança 

• Casamento ou cortejo de menor de idade 

• As ações (ou inações) por parte dos funcionários da 
Visão Mundial podem por em risco a vida de uma 
criança 

• Suspeitas de violações de um requisito da Proteção 
da Criança

Quando não ligar

A linha direta não é uma forma substituta de se 
comunicar com o seu gerente. Tampouco tem a 
finalidade de abordar problemas de Recursos Humanos 
relacionados a pagamento, promoção ou ação disciplinar 
pendente. Ela deve ser usada somente para denunciar 
questões importantes e/ou quando você não puder 
ou não se sentir à vontade para falar sobre suas 
preocupações com o seu gerente.

Oservação: esta não é uma linha direta para resolver cri-
ses. No caso de uma emergência, entre em contato com 
as autoridades locais.

O que esperar quando você ligar

Um especialista da EthicsPoint ou um formulário on-line 
o guiam através de uma série de perguntas para melhor 
entendimento do fundamento da sua denúncia, e para 
ajudá-lo a fazer o relatório. Você recebe as informações 
para que possa acompanhar a sua denúncia. Durante o 
processo de denúncia e resolução a sua identidade é 
mantida em sigilo.

A Visão Mundial opera a linha direta confidencial em 
parceria com a EthicsPoint, empresa líder em serviços 
de denúncias éticas. Esta linha direta está à disposição 
de todos da organização para que façam denúncias de 
conduta antiética ou ilegal. 

Esperamos que todas as pessoas da organização ajam 
com integridade e pelo bem da parceria. Assim sendo, é 
preciso que toda má conduta seja denunciada.

Entendemos que tomar conhecimento de uma má 
conduta o coloca em uma situação desagradável. 

Visando assegurar a privacidade e a segurança de todas as 
partes, a Linha Direta de Integridade e Proteção da Visão 
Mundial mantém total sigilo das informações.


