
 
 

 

 

Perguntas mais frequentes 
 

 Quem pode relatar uma queixa?  
Qualquer pessoa pode relatar uma queixa relacionada com uma possível má conduta envolvendo a 
Symantec, inclusive um funcionário, empreiteira, fornecedor, membro do canal ou um cliente da 
Symantec.  

 

 Por que a Symantec contratou os serviços da EthicsPoint para informar as queixas?  
A EthicsPoint é uma empresa independente que fornece sistemas seguros e confidenciais com base 
na Internet e no serviço telefônico, para a utilização daqueles que desejam efetuar um relato de uma 
queixa com relação à conduta empresarial. A Symantec é uma das muitas empresas que contrata a 
EthicsPoint para este serviço com a convicção de que as pessoas que precisam dar um relato se 
sentirão mais confortáveis em relatar uma queixa se eles souberem que estão se dirigindo a uma 
terceirizada profissional. Além de prestar o serviço 24 horas por dia, a EthicsPoint oferece serviços de 
tradução que permitem que os relatos por telefone e pela Internet sejam feitos em vários idiomas. 
  

 Qual é a função da EthicsPoint? 
As responsabilidades principais da EthicsPoint são:  
 Fornecer meios de efetuar um relato confidencial seja por telefone ou pela Internet para 

que as pessoas possam manifestar suas queixas sobre a conduta empresarial da Symantec  
 Proteger a identidade dos reclamantes que desejam permanecer anônimos 
 Fornecer serviços de tradução para aquelas pessoas que desejam fazer um relato em outro 

idioma além do inglês.  
 Transmitir as informações sobre a queixa ao escritório de ética e conformidade da Symantec, 

para que a empresa possa conduzir uma investigação apropriada.  
 Permitir a comunicação entre a Symantec e um reclamante anônimo servindo de 

intermediária a qual pode encaminhar perguntas e respostas de acompanhamento, assim 
como informações sobre a resolução do caso.  

Não é responsabilidade da EthicsPoint tomar providências sobre a queixa, apenas transmiti-la para o 
escritório de ética e conformidade da Symantec.  

 

 E se for uma emergência? 
Queixas sobre um ameaça imediata de lesão física ou danos à propriedade não devem ser relatados à 
EthicsPoint. Se você precisa assistência de emergência, favor contate o seus serviços de emergência 
locais. 

 

 Eu devo relatar minha queixa através da EthicsPoint ou do meu gerente da Symantec, ou através do 
representante de recursos humanos?  

Primeiramente veja se você se sente confortável em tratar da sua queixa diretamente com seu 
gerente, com o gerente do seu gerente ou com mais alguém do seu departamento. As pessoas de 
dentro da empresa declararam que, mesmo sendo algumas vezes desafiador, tratar de questões e ou 
de problemas diretamente com os envolvidos pode ser muito eficaz. Você pode também relatar sua 
queixa ao escritório de ética e conformidade em ethics@symantec.com ou, caso você acredite que 
houve alguma violação das práticas contábeis, leis de segurança ou exigências legais, ou se há alguma 
questão que você julgue que deva levar ao conhecimento do quadro de diretores do Comitê de 
Auditoria da Symantec. Caso você se sinta desconfortável em relatar sua queixa, se não sabe a quem 
relatar, se acredita que a sua queixa não foi endereçada satisfatoriamente ou se deseja permanecer 
anônimo, você pode submeter um relato através da EthicsPoint. 

 

 Como posso relatar minha queixa à EthicsPoint? 
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Se você deseja relatar uma queixa sobre a conduta empresarial envolvendo a Symantec, pode 
preencher um relatório neste site, ou pode falar com um especialista na central de atendimento da 
EthicsPoint, que atende as ligações para a EthicsLine da Symantec. Qualquer que seja a sua escolha, 
você tem a opção de permanecer anônimo, se assim preferir.  

 Formulário baseado na Internet: Para fazer um relato através deste site, clique aqui. 

 EthicsLine da Symantec (operada pela EthicsPoint). 

Para contatar a EthicsLine da Symantec, clique aqui para obter uma lista dos números de telefone de 
contato válidos. Na maioria dos países, a Symantec dispõe de um número de telefone grátis. Na 
maioria dos casos, a EthicsLine irá atender inicialmente em inglês. O especialista da EthicsLine que 
atende as ligações irá fornecer um intérprete na linha se você preferir relatar sua queixa na sua língua 
nativa e não em inglês. Você entra em contato com um operador ativo 24 horas por dia. 

 Devo me identificar? 
Se você preferir identificar-se ao relatar a sua queixa, a Symantec irá fazer todos os esforços possíveis 
para manter seu nome em sigilo durante a investigação. As investigações podem ser solucionadas 
com mais rapidez e eficácia quando o reclamante é identificado pois isto permite que o investigador 
da Symantec interaja diretamente com o reclamante. 
 

 É possível relatar minha queixa sem me identificar? 
Em todos os países exceto aqueles que proíbem fazer relatos anônimos, você pode relatar sua queixa 
sem se identificar usando tanto o formulário através da Internet ou a EthicsLine da Symantec, que é 
operada pela EthicsPoint. Se você optar em fazer seu relato sem se identificar, lhe será fornecido um 
protocolo do relato e solicitado para criar uma senha. Você vai precisar guardar este protocolo e esta 
senha para voltar ao relato que você enviou anteriormente. Quando você voltar a consultar, pode 
monitorar o progresso da sua queixa e adicionar informações extras, se necessário. Isto também irá 
permitir que a Symantec faça algumas perguntas de acompanhamento, ao mesmo tempo em que 
mantém o seu anonimato. 
Se você optar em dar seu relato de forma anônima, favor prestar atenção em não fornecer 
informações que possam identificar-lhe, tais como:  

 Relato do seu relacionamento com outras pessoas na empresa  

 A localização física do seu trabalho  

 Como a EthicsPoint mantém a confidencialidade? 
A EthicsPoint não rastreia ligações telefônicas nem usa identificador de chamadas. Além disso, a 
EthicsPoint não gera nem mantém registros das conexões internas contendo endereços de IP, por 
isso nenhuma informação conectando seu computador à EthicsPoint será acessível caso você opte 
em fazer um relato on-line. Os relatos feitos do seu computador chegam até nós através de um portal 
seguro da Internet que não rastreia nem exibe a identidade on-line do usuário.  
 

 Como posso monitorar o progresso da minha queixa? 
No final da sua ligação telefônica ou do relato pela Internet, a EthicsPoint fornecerá um protocolo do 
seu relato e solicitará que crie uma senha. Lhe será solicitado para telefonar para a EthicsLine da 
Symantec, operada pela EthicsPoint, ou para visitar o site dentro de sete a dez dias úteis após fazer 
seu relato inicial. Nesse momento, poderá monitorar o progresso da sua queixa e saber se é 
necessária alguma informação adicional a seu respeito para enviar sua queixa. 
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 O que eu devo fazer se eu perder o protocolo ou a senha do meu relato?  
Devido ao alto grau de confidencialidade que é mantido aos relatos, caso você perder o protocolo ou 
a senha do seu relato, será obrigado a submeter um novo relato. Você pode mencionar no novo 
relato que este assunto é referente a um outro relato que forneceu anteriormente. 

 

 Como a Symantec analisa as queixas? 
A EthicsPoint notifica o escritório de ética e conformidade da Symantec quando recebe uma queixa. 
Quando indicado, a Symantec então inicia uma investigação adequada, usando os recursos internos 
ou externos com a experiência e conhecimentos em conduzir investigações. As informações do seu 
relato são divididas com membros de equipes de investigação adequadas e a queixa é investigada 
imediatamente e com discrição. Você pode monitorar a situação da investigação contatando a 
EthicsLine da Symantec ou clicando o link Acompanhamento no site. 

 

 Para onde vão estes relatos? Quem os acessa? 
Os relatos são lançados diretamente no servidor seguro da EthicsPoint para evitar qualquer falha de 
segurança. A EthicsPoint só permite o acesso a estes relatos às pessoas que trabalham no escritório 
de ética e conformidade da Symantec e que são encarregadas de avaliar o tipo de violação e 
localização do incidente, e que garantem que seja conduzida uma investigação adequada. As pessoas 
receptoras destes recipientes de relatos tiveram treinamento sobre como manter estes relatos no 
mais absoluto sigilo.  
 

 E se eu enfrentar retaliação? 
A Symantec proíbe estritamente qualquer retaliação contra qualquer pessoa que relata uma queixa. 
As reclamações feitas com boas intenções não irão lhe expor a quaisquer sanções, mesmo se os fatos 
inerentes provem ser verídicos ou resultem em alguma ação corretiva. Se você acredita que tenha 
enfrentado qualquer tipo de retaliação, favor relatá-la para que a Symantec possa investigar. 

 

 A gerência realmente deseja que eu relate? 
Certamente que sim. Na verdade, ela precisa do seu relato. A sua boa vontade em relatar um 
problema ou queixa se traduz em uma oportunidade para a empresa se aprimorar. Relatar uma 
queixa pode minimizar o possível impacto negativo sobre a empresa e seus clientes, e, o mais 
importante, ajudar a aliviar a dificuldade que você possa estar enfrentando. Além disso, qualquer 
contribuição recebida pode ajudar a identificar questões que possam ampliar a cultura e o 
desempenho geral da empresa. Como colaborador, se você observar ou suspeitar de alguma violação 
da política da empresa ou da lei, você tem a obrigação de denunciar. Por favor, não suponha que 
outra pessoa irá relatar a queixa. A menos que você se manifeste, a empresa pode não ter a chance 
de investigar e solucionar a situação.  
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