
Tutorial – Canal de Ética



Canal de Ética

De forma segura e confidencial, o Canal de Ética da MARIMEX 
permitirá o recebimento de denúncias de suspeitas de fraudes, má 
conduta ou qualquer fato que contrarie os valores e princípios da 
empresa, previstos em nosso Código de Conduta ou em legislações 
vigentes.

Quem pode denunciar?

Colaboradores, ex colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, 
clientes, órgãos públicos, terceiros e a comunidade em geral.



Como funciona?

Sim, há sigilo absoluto e tratamento adequado para cada situação relatada. 
O IP do equipamento da denúncia via internet não é identificado.

É seguro?

As denúncias podem ser relatadas via internet no portal:

www.marimex.com.br/pt-BR/CanalEtica



O anonimato é garantido?

Os relatos podem ser identificados ou anônimos.

Caso o autor da denúncia faça opção pelo anonimato, não há possibilidade 
de identificação. Não são gravados dados como IP do computador.

Quem administra o Canal?

O Canal será administrado pelo núcleo de Compliance do Jurídico e pelo 
núcleo de Coordenação da Tecnologia da Informação (TI), mediante 
assinatura por todos os membros do Termo de Compromisso e  
Confidencialidade.



Quem analisa as denúncias?

Todas as denúncias serão analisadas pelos membros do Comitê de Ética, 
que avaliarão os casos conforme as diretrizes do Regimento Interno do 
Comitê de Ética.

Quais medidas são tomadas?

Se a denúncia for constatada como procedente, o Comitê de Ética definirá 
as medidas aplicáveis conforme as diretrizes do Regimento Interno do 
Comitê de Ética.



Orientações sobre o mau uso do Canal?

O Canal de Ética NÃO É UM SERVIÇO para relato de SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS, que apresentem ameaça iminente à vida ou à propriedade.

Os relatos enviados através deste serviço podem não receber uma resposta 
imediata.

Se necessitar de assistência emergencial, contate as autoridades locais ou o 
seu gestor.

O Canal de Ética NÃO É UM SERVIÇO para atos de vingança, punição ou 
represália. Essa questão e muitas outras poderão ser esclarecidas através da 
Política Corporativa Anti Retaliação da Marimex.



O que pode ser relatado 
no Canal de Ética?

• Assédio moral ou sexual;
• Ameaça ou agressão física;
• Favorecimento ou conflito de interesses;
• Fraudes;
• Irregularidades em demonstrações financeiras e contábeis;
• Pagamento ou recebimento impróprio;
• Corrupção ou suborno;
• Roubo, furto ou desvio de materiais, cargas ou equipamentos;
• Discriminação, abuso ou preconceito;
• Vazamento ou uso indevido de informações;
• Violação de leis em geral (trabalhista, ambiental, contábil, etc.).



Como relatar?

Ao registrar a denúncia, responda:

• O quê?
Descrição detalhada da ocorrência e
o que você quer denunciar.

• Quem?
Nome completo dos envolvidos e 
testemunhas, se houver.

• Quando?
Data em que aconteceu o relato.

• Onde?
Filial/Setor.

• Evidências?
Caso existam, encaminhar ou informar 
onde podem ser encontradas.



Como relatar?

A denúncia pode ser identificada ou anônima



Como relatar?

Em conjunto, são exibidas as primeiras perguntas sobre o relato:

• Qual sua relação com a Marimex?
• Qual o tipo de denúncia melhor se enquadra na ocorrência que você está relatando?
• Em relação aos fatos, você tem:
• Indique a unidade onde ocorreram os fatos:
• Indique a área onde ocorreram os fatos que você está denunciando:

Ao clicar em “SIM” será solicitado o seu Nome e E-mail como obrigatórios,
sendo o Telefone opcional.



Como relatar?

Ao clicar em “NÃO”, será criada uma denúncia Anônima.

São exibidas as primeiras perguntas sobre o relato:

• Qual sua relação com a Marimex?
• Qual o tipo de denúncia melhor se enquadra na ocorrência que você está relatando?
• Em relação aos fatos, você tem:
• Indique a unidade onde ocorreram os fatos:
• Indique a área onde ocorreram os fatos que você está denunciando:



Como relatar?
...continuação do formulário de denúncia:

• O denunciado é membro do Comitê de Ética?
• Nome completo do denunciado, carg/função:
• Data de quando ocorreram os fatos

• Informe se o fato continua ocorrendo:
• O que você quer denunciar?
• Existem testemunhas?



Como relatar?

É possível anexar arquivos para comprovar a denúncia e facilitar a verificação
Para finalizar o relato, é obrigatório assinalar o item:

“Declaro que li e compreendi as informações acima e desejo prosseguir com a manifestação.”



Acompanhamento da
denúncia

Ao finalizar o registro da denúncia, o sistema gera um número de
protocolo. O denunciante poderá acompanhar o status da denúncia
através do botão “Acompanhar seu relato”, no Canal de Ética da Marimex.



Acompanhamento da
denúncia

É possível interagir em sua denúncia, caso queira anexar novas evidências ou
informações referente ao seu relato.



Análise, Tratamento das 
denúncias e Providências

- Todas as denúncias serão analisadas pelos membros do Comitê de Ética da 
MARIMEX, que avaliarão os casos conforme as diretrizes do Regimento 
Interno do Comitê de Ética;

- Se após o processo investigatório for constatado que a denúncia seja 
“procedente”, o Comitê de Ética definirá as medidas aplicáveis, levando-se 
em conta as circunstâncias em que o desvio foi praticado, os prejuízos 
provocados, bem como os benefícios ou ganhos auferidos, conforme as 
diretrizes do Regimento Interno do Comitê de Ética;

- Ao final do processo, será alterado o status no site para “Processo 
Concluído”.



Obrigado

www.marimex.com.br/pt-BR/CanalEtica


