
Perguntas Frequentes “FAQ” (Caso seja um associado da Ingram Micro, consulte 
também a nossa página sobre Cumprimento na Intranet para obter Perguntas Frequentes 
Adicionais) 
 
Quando devo usar a linha direta da Ingram Micro? 
 
A linha direta da Ingram Micro é um programa mundial,  24/7/365 (24 horas por dia, 7 dias por 
semana e 365 dias ao ano), administrado por um fornecedor externo (EthicsPoint) e é projetado 
para que associados e terceiros possam  levantar questões e relatar qualquer problema de 
cumprimento legal e ético. A linha direta é especificamente projetada para preservar o total 
anonimato de cada autor de chamada, se assim o desejar. 
 
Quem pode comunicar uma preocupação? 
 
Todos nós da Ingram Micro somos responsáveis por relatar imediatamente qualquer questão 
de cumprimento legal e ético com os quais nos deparamos, de acordo com os procedimentos 
discutidos no nosso Código de Conduta. Não esconda os problemas achando que os mesmos 
não serão descobertos - todas as questões deverão ser reveladas imediatamente. Esta 
obrigação é conhecida dentro da Ingram Micro como a "Regra Sunshine" e constitui uma parte 
essencial do nosso Código de Conduta. A Ingram Micro protegerá de retaliações qualquer 
associado que siga a Regra Sunshine e comunique uma preocupação, de boa fé. 
 
Além disso, qualquer terceiro (contratados, fornecedores, clientes, etc.) pode expressar uma 
preocupação relacionada à uma possível conduta inapropriada envolvendo a Ingram Micro.  
 
Posso relatar minha denúncia anonimamente? 
 
Você poderá comunicar sua preocupação anonimamente usando esta linha direta operada pela 
EthicsPoint, em todos os países, exceto aqueles que proibem a denúncia anônima. Se você 
optar por fazer sua denúncia de maneira anônina, você receberá uma chave de relatorio e lhe 
será solicitado criar uma senha. Você deverá manter ambas para poder retornar ao relatório 
que apresentou anteriormente. Quando você acessar novamente, poderá monitorar o 
progresso de sua reclamação e acrescentar informações adicionais, se necessário. Isto 
permitirá também que a Ingram Micro faça perguntas de acompanhamento, enquanto protege o 
seu anonimato. 
 
Caso opte em fazer a denúncia anonimamente, tenha cuidado para não comunicar informações 
que possam identificá-lo pessoalmente, como sua relação de subordinação a outras pessoas 
na empresa ou o seu local físico de trabalho.  
 
Posso fazer uma pergunta relacionada ao Código de Conduta ou as Políticas da 
Empresa? 
 
Além de conversar com seu supervisor, com o departamento de Recursos Humanos ou 
Departamento Jurídico, você pode levantar questões sobre o Código de Conduta e as Políticas 
da Empresa e buscar orientação, usando esta ferramenta.  
 
Como faço para relatar um problema/preocupação de cumprimento? 
 
Você pode comunicar o caso ao seu supervisor, Recursos Humanos ou Departamento Jurídico. 

É possível também entrar em contato com a linha direta da Ingram Micro. Para obter a 

informação de contato e números de telefones correspondentes, consulte o nosso Código de 

Conduta que descreve o processo com detalhes. 



Posso ter problemas por comunicar uma violação ética, legal ou uma preocupação? 

De acordo com nossa Regra Sunshine, é seu dever comunicar. A empresa irá protegê-lo 
contra qualquer ação retaliatória ou disciplinar ou outras consequências adversas de trabalho, 
se você comunicar, de boa fé, uma suspeita de violação com respeito ao cumprimento legal ou 
ética ou conflito de interesse, seja essa suspeita comprovada ou não. Para mais detalhes, leia 
nossa Política de Não retaliação. 

 

 


