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YOU’RE ALWAYS

TO REPORT A

RIGHT
WRONG

ECO’s anonymous hotline offers employees a confidential way to answer questions, 
suggest performance or quality improvements, or to report violations of company policies.

To ensure anonymity and prevent retaliation, the company has contracted 
with an outside independent provider to manage the compliance hotline. 

Reports can be made by telephone, Internet or by mail.

The company will not tolerate any retaliation for reports made to the hotline.

Examples of violations or improper activities to report:
• Thefts, Bribes or Kickbacks
• Violation of Environmental Laws
• Harassment or Discrimination
• Information Security Violations
• Fraudulent Transactions
• Insider Threats

• Violation of Health & Safety Laws
• Accounting Irregularities
• Improper Political Activity
• Travel, Entertainment or Credit Card Abuse
• Drugs, Alcohol or Weapons on Company Property

Hotline Complaints
16201 East Main St.
Cut Off, LA 70345

Hotline operators are available 24/7.

0800-941-4114 (Brasil)
1-866-925-5161 (EUA)
www.bit.ly/ecohotline-brasil
www.bit.ly/ecohotline-eua



VOCÊ ESTÁ SEMPRE

EM DENUNCIAR ALGO

CERTO
ERRADO

O hotline anônimo da Edison Chouest Offshore proporciona aos funcionários um meio
confidencial de obter respostas às suas perguntas, de oferecer sugestões para melhoria de

desempenho ou de qualidade, ou de denunciar infrações à política da empresa.

A empresa não irá tolerar qualquer retaliação feita a funcionários que de boa-fé fizerem alguma denúncia.

Exemplos de infrações ou atividades impróprias a serem denunciadas:

• Furtos, subornos ou propinas
• Transgressão à legislação ambiental
• Assédio ou discriminação
• Pirataria ou roubo de dados
• Potencias violações criminais
• Transações fradulentas

• Transgressão à legislação referente à saúde e à segurança
• Irregularidades contàbeis
• Atividade politica imprópria
• Abuso de cartões de crédito, viagens ou entretenimento 

pagos pela empresa
• Presença de drogas, álcool ou armas dentro da empresa

0800-941-4114 (Brasil)
1-866-925-5161 (EUA)

Reclamações de Hotline
Av Rio Branco 123, 10o andar
Centro, Rio de Janeiro — RJ
CEP 20040-005 Brazil

Hotline Complaints
16201 East Main St.
Cut Off, LA 70345
USA

O hotline operador está disponível 24/7.

Para garantir anonimato e evitar retaliações, a ECO contratou uma empresa 
terceirizada e independente para atender ao hotline da empresa. As denúncias 

podem ser feitas em português ou inglês; por telefone, Internet ou email.

www.bit.ly/ecohotline-brasil
www.bit.ly/ecohotline-eua


