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Seus comentários são importantes para nós!  
Por que você deveria deixar um comentário para a DACHSER? 

Como empresa, esperamos sempre que todas as transações e serviços comerciais sejam 
realizados de forma legal e alinhamos as nossas atividades comerciais com os requisitos 
correspondentes. Por este motivo, a mais elevada prioridade é dada ao cumprimento das 
normas legais, assim como, especialmente, do Código de conduta da DACHSER e da gestão 
dos nossos valores. Somente através do cumprimento destes princípios é possível garantir 
uma boa Corporate Governance, evitando as condutas erradas e, desta forma, danos à nossa 
empresa, seus funcionários e parceiros de negócios.  

Como empresa, somos devemos evitar qualquer forma de comportamento criminoso dentro 
da nossa esfera de influência. Eventuais violações devem ser detectadas precocemente e 
investigadas com a sensibilidade necessária.  

Nós esperamos dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros de negócios e do público 
em geral que se falem abertamente conosco sobre possíveis preocupações sobre atividades 
críticas ou má conduta grave relacionada à nossa empresa.  

As informações podem nos ajudar a combater violações graves em uma fase inicial. Isto é 
feito não só para a proteção individual das pessoas envolvidas, mas também para a proteção 
da nossa empresa e dos nossos parceiros comerciais.  

Cada colaborador do Grupo DACHSER, assim como qualquer terceiro externo, tem a 
possibilidade de enviar informações ao Compliance Office da DACHSER. 

A quem você pode recorrer? 

Você observou alguma possível violação das regras dentro da empresa ou você mesmo foi 
atingido por ela? Gostaríamos de encorajar você a nos informar sobre isso. Você pode nos 
enviar seus comentários por telefone, e-mail ou, também de forma anônima, por escrito para 
o endereço aqui indicado.  

DACHSER Group SE & Co. KG  

Head Office | Corporate Compliance 

Thomas-Dachser-Str. 2 

87439 Kempten 

Telefone: +49 5916 5510 

E-mail:  compliance.office@dachser.com 

Independentemente de ser um colaborador da empresa ou uma pessoa externa, você 
tem, portanto, a qualquer momento, a chance de nos informar sobre possíveis 
violações, ou quaisquer indícios de tais violações, de conformidade dentro da empresa. 
Naturalmente, você é livre para nos informar anonimamente, através de uma carta. No 
entanto, você deve observar que as circunstâncias comunicadas geralmente podem 
ser processadas mais rápida e efetivamente se você se identificar com seus dados 
completos de contato. Suas informações serão sempre tratadas com estrita 
confidencialidade, naturalmente.  

Para garantir que o seu relatório possa ser processado com cuidado e adequadamente, é 
importante enviá-lo para nós da forma mais concreta e coerente possível. No relatório, você 
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deve procurar apresentar todos os fatos de forma objetiva, precisa e completa. É útil que você 
considere as perguntas "Quem?", "O quê?", "Quando?", "Como?" e "Onde?" no seu relatório. 

O que acontece com as suas informações? 

As suas informações serão tratadas pelo Compliance Office preservando a confidencialidade, 
assim como levando em consideração as disposições pertinentes à proteção de dados. Em 
casos individuais e dependendo do tipo e gravidade da possível infração, reservamo-nos 
expressamente o direito de envolver as autoridades de processo penal relevantes no 
esclarecimento. Em casos individuais, também pode ser necessário envolver outros 
funcionários no processo de esclarecimento, a fim de garantir que a informação seja 
processada com cuidado. 

Nem as pessoas envolvidas, nem o público, serão informados do seu nome ou de quaisquer 
circunstâncias que possam ser usadas para tirar conclusões sobre a sua identidade.  

O seu relatório deve ser sempre feito em boa-fé, naturalmente. Se a verificação das provas 
demonstrar que não existe uma suspeita razoável ou que os fatos não são suficientes para 
sustentar uma suspeita, você não estará sujeito a sanções disciplinares ou criminais. Isto não 
será aplicável se você usar a plataforma deliberadamente para relatórios falsos ou enganosos.  

 


