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 Relatório 
do 
Escritório 
do 
Ombuds
O programa do Ombuds 
da Eaton é um canal 
informal para a resolução 
de conflitos na Eaton. 
Diferente do contato com 
um canal formal tal como 
a chefia ou Ética, o contato 
com o Escritório do 
Ombuds não é 
considerado como uma 
notificação à companhia.
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Mensagem da Diretora,  
Escritório de Ombuds

A Eaton teve 18 meses agitados desde o 
nosso último Relatório do Escritório do 
Ombuds. Como resultado de diversas 
aquisições, a Eaton soma hoje mais de 
30.000 novos empregados. Desde a 
aquisição, nós apresentamos o programa de 
Ombuds para muitos desses novos 
empregados em mais de 90 localidades em 
todo o mundo. Bem-vindo ao programa de 
Ombuds!

Este relatório refere-se ao período de 
janeiro de 2013 a junho de 2014, resume 
os dados de casos de mais de 2.700 
empregados que nos contataram durante 
esses 18 meses. Adicionalmente, apresenta 
também uma visão geral e resumida dos 
seis novos países onde o programa foi 
introduzido, destaca as nossas atividades 
principais, descreve as regras e 
responsabilidades do Escritório de 
Ombuds, e fornece cenários ilustrativos de 
alguns casos típicos do Ombuds. Gostaria 
de agradecer a todos os empregados do 
mundo todo, que voluntariamente 
forneceram as citações que usamos neste 
relatório. A arte da capa vem de um dos 
muitos novos pôsteres de Ombuds que em 
breve estarão disponíveis mundialmente. 

Desde 2002, o Escritório do Ombuds 
fornece um recurso exclusivo para garantir 
que os valores e a filosofia da Eaton sejam 
implementados e aplicados em toda a 
organização. Se você tiver alguma 
preocupação pertinente ao trabalho, o 
Escritório do Ombuds é um recurso 
confidencial onde você pode encontrar um 

Ombuds da Eaton com experiência e 
conhecimento da nossa cultura, valores e 
práticas, para lhe escutar e ajudar a 
resolver o seu problema. Nossos serviços 
complementam, mas não substituem e nem 
concorrem com os canais formais da Eaton 
tais como o seu gerente, Ética Global e 
Conformidade ou Recursos Humanos.

Em maio de 2014, Evan Arrowsmith, 
Ombuds em campo na América do Norte, 
aposentou-se. A contribuição de Evan para 
o escritório fará falta. Desejamos a ele 
muito sucesso e agradecemos pelos vários 
anos de serviços prestados.

Este relatório é uma oportunidade para 
nós, não só informar, mas também alcançar 
a nossa comunidade de empregados e 
renovar o nosso compromisso de ser ágil e 
acessível, com um ambiente seguro de 
confidencialidade, informalidade e 
neutralidade onde os empregados possam 
conversar sobre qualquer questão local de 
trabalho ou preocupação. Obrigado por 
sua confiança.

Nós criamos o Escritório de Ombuds há mais de 12 anos 
com o objetivo de fornecer aos nossos empregados um 
lugar onde eles possam trazer de forma segura e 
confidencial qualquer preocupação ou questão relacionada 
ao local de trabalho. A maioria dos empregados, ao 
enfrentar um dilema ou problema no trabalho, inicialmente 
usa os canais formais como o seu gerente ou Recursos 
Humanos. Entretanto, reconhecemos que há ocasiões onde 
ter acesso a um lugar confidencial, imparcial e extraoficial, 
como Ombuds, permite que os empregados façam 
consultas ou busquem orientação sobre alguma 
preocupação que poderia não ser levantada de outra 
forma.

Desde a sua criação em 2002, mais de 16.000 pessoas 
levaram suas preocupações ao Escritório do Ombuds – o 
que demonstra a confiança depositada nesse meio 
alternativo de resolução de problemas. Eu exorto você a 
considerar o uso desse importante serviço sempre que 
houver necessidade.

Ao fornecer aos empregados a oportunidade de levantar 
questões de forma confidencial, o Escritório do Ombuds 
desempenha um papel chave ao demonstrar o 
compromisso da Eaton em fazer negócios de forma 
correta. 

Ilene Butensky 
DIRETORA, ESCRITÓRIO DO OMBUDS

Profissional Certificada do 
Ombuds Organizacional

Sandy Cutler, 
CHAIRMAN E CEO

O Escritório do Ombuds: 
Um Recurso Independente, 
Confidencial
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Relatório de atividade
Ao longo dos últimos dezoito meses, a equipe Ombuds 
apresentou o programa aos empregados da Eaton na 
Coreia do Sul, Malásia, África do Sul, Turquia, Arábia 
Saudita e Japão. A equipe também apresentou o 
programa a mais de 19.000 ex-empregados da Cooper 
em 14 países e empregados vindo das aquisições de Jeil 
na Coreia do Sul, Rolec no Chile e Polimer Kaucuk na 
Turquia. Em todas elas, Ombuds forneceu treinamento 
no local, em 172 instalações, para mais de 40.000 
empregados da Eaton em todo o mundo.

Antigas localidades da Cooper

Quem usou o Escritório

Desde a aquisição da Cooper 
em 2012, o Escritório de 
Ombuds forneceu 
treinamento introdutório de 
Ombuds para mais de 19.000 
ex-empregados da Cooper em 
14 países em 93 localidades.

Quase um quarto de todos 
os casos desde janeiro de 
2013 vieram de antigas 
localidades Cooper.

172
localidades visitadas 
e treinadas

6
novos países

Para garantir o sigilo, os 
Ombuds somente mantêm 
registros de dados de 
alto-nível. Não mantém 
nenhum registro detalhado 
que possibilite a identificação 
do empregado de forma 
individual.

Técnico/
Profissional

20%
30%

Gerente/
Supervisor

16%
11%

Escritório

5%
5%

Contato 
externo ou 
desconhecidon

8%

Aposentado/
Ex-empregado

2%
Empreiteiro/
Temporário

1%

46%
53%
Fábrica

2,710
casos

Total de

30%
Ásia-Pacífico

4%*
Europa, Oriente 
médio e África

América do Norte
43%

América Latina e 
Caribe

23%

Distribuição de casos por região

*  O programa de Ombuds ainda será 
introduzido na maioria dos países 
europeus na região EMEA.

Ombuds até agora já 
existe em 30 países 
abrangendo 80 por 
cento de todos os 
empregados da Eaton.

Contatos com Ombuds Demografia Eaton

Líder Sênior

2%
.05%
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Japão
Em junho de 2014, o programa 
de Ombuds foi apresentado 
para quase 300 empregados, 
em quatro localidades em 
Osaka, Kyoto e Tóquio, Japão, 
incluindo antigas localidades da 
Cooper.

Turquia
Em março de 2014, a equipe 
do Ombuds treinou mais de 
2.000 empregados no 
programa de Ombuds nos 
escritórios Elétrico e 
Hidráulico em Istambul e na 
planta de mangueiras 
industriais e hidráulica de 
93.000m2 em Cerkezkoy, 
Turquia.

Coreia do Sul
Em maio de 2013, Ilene Butensky 
e Sophia Qiao visitaram a Coreia 
do Sul e lideraram 20 sessões de 
treinamento de Ombuds para 
mais de 500 empregados dos 
grupos Elétrico, Veículo e 
Hidráulico, juntamente com 
ex-empregados da Cooper. O 
treinamento foi realizado em 
Busan, Seul, Pyungtek e Hwasung.

África do Sul
Em junho de 2013, a equipe do 
Ombuds visitou Wadeville, 
Kempton Park, Witbank, 
Vanderbijl Park, Cidade do 
Cabo, Durban e Richardsbay, 
África do Sul, treinando quase 
500 empregados dos grupos 
Elétrico, Hidráulico e Veículo 
em 23 sessões.

Arábia Saudita
Em abril de 2014, mais de 80 
empregados nas instalações da 
Eaton em Damamm, Arábia 
Saudita receberam 
treinamento da equipe do 
Ombuds.

Seis novos países
Malásia 
Em maio de 2013, o programa 
de Ombuds foi apresentado 
aos empregados dos grupos 
Elétrico e Hidráulico em Kuala 
Lumpur e Penang, Malásia.
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Participação com IOA  
e Atividade Profissional
A equipe Eaton Ombuds apoia a profissão por meio de  
atividades de sensibilização nas nossas comunidades e participação 
com a Associação Internacional de Ombudsman (IOA).

Abril de 2013
Ilene Butensky foi nomeada para o 
Conselho de Administração da 
Associação Internacional de 
Ombudsman e está atuando como 
Tesoureira do Conselho.

Abril de 2014
Ilene Butensky foi palestrante na 
Spring Conference da American 
Bar Association em Miami, 
Flórida sobre “Introdução às 
Práticas de Ombuds.” O foco da 
palestra foi o futuro das práticas 
de Ombuds no ambiente 
corporativo.

Junho de 2014
Sophia Qiao e Ilene Butensky 
foram palestrantes para a Câmara 
do Comércio Americana no 
Japão, no Tokyo American Club. O 
tópico apresentado foi 
“Programas de Ombuds 
Organizacionais – Seu papel, valor 
e impacto”.

Dezembro de 2013
Gennette Tripari, ombuds em 
campo na região da América Latina 
e Caribe, foi a principal palestrante 
do XVI Congresso Brasileiro de 
Ouvidores/Ombudsman da 
Associação Brasileira de 
Ouvidores/Ombudsman, no 
Recife, Brasil. Gennette apresentou 
informações sobre a gerência do 
Escritório do Ombuds na Eaton, 
incluindo a implementação do 
Escritório do Ombuds, tendências, 
estatísticas e estratégias de 
comunicação. Mais de 360 
profissionais de Ombudsman de 
todo o Brasil participaram do 
Congresso.

Casos por categoria

Outros
2%

Relacionamentos 
com colegas e pares

4%
Emprego e 
carreira

16%

6%
Saúde e segurança

4%
Controle e Conformidade

8%
Orientação de 
liderança

11%
Remuneração

11%
Benefícios

10%
Gestão de 
desempenho

23%
Problemas entre 
supervisor/
empregado

Contatos externos
5%

Orientação
49%

Facilitação
49%

Recusa
2%

Tipos de suporte

Orientação
Ocorre quando o Ombuds ajuda o empregado a 
esclarecer um problema ou a entender suas 
opções e a melhor forma de colocá-las em 
prática. Mais de um terço de todas as sessões de 
orientação resultam em encaminhamento para 
um canal formal, como Recursos Humanos ou 
Ética. 

Facilitação
Ocorre quando o empregado autoriza o 
Ombuds a encaminhar o seu caso para um canal 
formal. 

Recusa
Ocorre quando uma preocupação já está sendo 
tratada por um canal formal, tal como um 
advogado ou por um procedimento de queixa 
formal. A recusa também ocorre quando o 
Ombuds não consegue entrar em contato com 
o empregado. 
*  Em todas as interações o Ombuds é neutro e 

permanece neutro e imparcial enquanto trabalha 
por um processo justo.
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Cenários Típicos 
Desde a sua criação, o Escritório de Ombuds da Eaton já 
atendeu mais de 16.000 pessoas pelo telefone ou 
pessoalmente, e ouviu diversas situações de localidades em 

Cenário APEX
Francisco é um engenheiro de design da Eaton. 
No ano passado, Carlos tornou-se seu novo 
supervisor. Francisco disse que Carlos tinha 
expectativas diferentes do seu supervisor ante-
rior e que o relacionamento deles foi tenso 
quase desde o primeiro dia. Este ano, Francisco 
recebeu uma classificação APEX P2, o que o 
aborreceu bastante já que as suas classificações 
APEX sempre foram P3 ou melhores. Ele achou 
que a classificação foi sem fundamento e injusta 
e ele expressou firmemente as suas objeções 
para Carlos. Isso só aumentou a tensão entre 
eles. Ele entrou em contato com o Ombuds 
para obter um ponto de vista neutro e informa-
do, e para perguntar se era possível apelar de 
sua classificação APEX. O Ombuds e Francisco 
discutiram o significado de uma classificação P2 
e o Ombuds perguntou ao Francisco se ele 
entendia por que o seu gerente tinha dado a 
ele a classificação “2” nas suas competências. Ele 
disse que não. 
Com relação à apelação de sua classificação, o 
Ombuds explicou que não há um processo de 
apelação porque a classificação APEX final 
requer um alinhamento com outros gerentes e 
a aprovação de um gerente de segundo nível. 
Francisco foi orientado pelo Ombuds a focar 
no futuro e juntos eles discutiram algumas for-
mas proativas e positivas de administrar o seu 
relacionamento com Carlos a partir de aí. O 
Ombuds perguntou a Francisco se ele se sentia 
à vontade para marcar uma reunião com Carlos 
para verificar o seu progresso e ver o que 
Carlos achava de seu desempenho. Francisco 
concordou em tentar essa abordagem. Quando 
o Ombuds conversou com ele algumas sema-
nas depois, ele disse que o seu relacionamento 
profissional com Carlos, embora não estivesse 
ideal, com certeza tinha melhorado. Francisco 
mencionou que entendia melhor por que 
Carlos tinha dado a ele uma classificação 2 por 
suas competências  e o que ele precisava fazer 
para melhorar aquela classificação.

Relações com os  
empregados 
O Escritório de Ombuds recebeu uma 
chamada da Carmem, uma empregada da 
fábrica com 12 anos de serviço. Ela alegou que 
a líder da sua equipe faltou com o respeito a 
ela e seus colegas de trabalho – ameaçando-os 
verbalmente de perder o emprego e usando 
uma linguagem não profissional. Carmem já 
tinha conversado com seu supervisor sobre a 
situação e as coisas melhoraram por um 
tempo, mas agora ela alega que o mau 
comportamento recomeçou. Carmem não se 
sente confortável para levar a questão ao seu 
supervisor novamente então decidiu ligar para 
o Ombuds. 
O Ombuds ouviu as preocupações de 
Carmem e discutiram diversas opções, 
juntamente com os prós e os contras de cada 
uma. Como Carmem está preocupada com 
retaliação, ela pediu ao Ombuds para 
transmitir a sua preocupação para o 
departamento de Recursos Humanos sem 
mencionar o seu nome. Após lembrar a 
Carmem que retaliação é contra o Código de 
Ética da Eaton, o Ombuds concordou em 
contatar o gerente de recursos humanos em 
nome dela. Então, o gerente de recursos 
humanos investigou e pôde confirmar as 
alegações de Carmem. Em seguida, o 
departamento de recursos humanos 
conversou com o chefe da equipe e com o 
supervisor do departamento juntos – para 
esclarecer a função do líder da equipe, os 
limites de sua autoridade e os 
comportamentos esperados. Pediu que o 
supervisor orientasse o líder da equipe, 
fornecesse “feedback” mensal sobre seu 
progresso ao departamento de recursos 
humanos, e obtivesse treinamento adequado 
na “Eaton University”. Ao longo de todo esse 
processo ninguém foi informado que Carmem 
era a pessoa que tinha levantado essa questão.

todo o mundo. Cada chamada é única, mas alguns tópicos 
são mais comuns que outros. Aqui estão quatro cenários 
fictícios que representam casos típicos do Ombuds.

•  Não têm certeza de onde ou 
como encaminhar um 
problema 

•  Buscam uma conversa 
sigilosa e extraoficial com 
alguém com conhecimento 
das políticas e práticas da 
empresa

•  Precisam de aconselhamento 
neutro para ajudar a 
identificar e avaliar as opções

•  Necessitam de informações 
ou esclarecimentos sobre 
algo

•  Já tentaram um canal formal

“ Ombuds é um recurso 
útil – uma rede de 
segurança útil na nossa 
cultura.”  
– empregado da Eaton

“ O Ombuds tem sido 
um facilitador eficaz 
para a solução de 
problemas relacionados 
ao trabalho de forma 
pontual.”   
– empregado da Eaton

“ O Escritório de Ombuds 
é um recurso bom e 
neutro para os 
empregados. Contribui 
para o nosso bem-estar 
e tem aumentado o 
nosso nível de 
confiança.”  
– empregado da Eaton

O Ombuds ouvirá a sua 
situação e investigará para 
entender melhor. Então você e 
o Ombuds irão juntos criar 
uma lista de opções razoáveis. 
Juntos, discutirão então os prós 
e os contras de cada opção. Os 
tipos de opções incluem: obter 
orientação do Ombuds sobre 
como abordar outra fonte, 
obter informações que o ajude 
a resolver o problema, pedir ao 
Ombuds que fale com alguém 
em um canal formal, ou tomar 
outras atitudes. Você decide 
qual opção é a melhor para 
você, não o Ombuds.

O que eu posso esperar 
ao entrar em contato com 
o Ombuds? 

Por que os empregados 
entram em contato com  
o Escritório de Ombuds?
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Dilema Ético 
Sara aceitou um emprego de assistente 
administrativo em um departamento chefiado 
por Milene, uma nova gerente de fábrica na 
Eaton. Em seu curto mandato, Milene produziu 
resultados excepcionais e era bem respeitada 
por colegas e pela alta administração.
Milene deu a Sara os recibos para compilar 
seu relatório de despesas mensais. Sara nunca 
tinha preparado relatórios de despesas antes, 
mas achou que um dos recibos correspondia a 
um item que não era permitido como despesa 
da empresa. Sara não se sentiu à vontade e 
não quis questionar Milene, porque ela achava 
que isso poderia prejudicar seu 
relacionamento profissional, principalmente se 
a despesa fosse legítima. 
Sara decidiu ter uma conversa sigilosa com o 
Ombuds. Juntos, analisaram a situação, a 
política de despesas, e os prós e contras das 
várias opções incluindo entrar em contato 
com Ética Global e Conformidade. Ombuds 
garantiu a ela que Ética não exigiria que ela se 
identificasse, caso ela decidisse assim. Após 
essa conversa com o Ombuds, Sara achou que 
a despesa em questão era limítrofe e, para sua 
própria paz de espírito, ela ligaria para a “Help 
Line” de Ética para obter aconselhamento. 
Como resultado da ligação de Sara, o 
Escritório de Ética contatou o controlador da 
divisão que investigou a despesa no relatório 
dela e concluiu que era na verdade legítima e 
estava em conformidade com a política da 
Eaton. Isso foi comunicado a Sara na ligação de 
acompanhamento. Ela agradeceu ao 
empregado de Ética pela sua assistência por 
resolver esse dilema e restaurar a sua paz de 
espírito.

Tensão por causa de 
horas extras
Tania ligou para o Escritório de Ombuds sobre 
a quantidade de horas extras exigidas na 
fábrica dela. Ela disse ao Ombuds que muitos 
empregados vinham trabalhando sete dias por 
semana há diversos meses seguidos. Muitos de 
seus colegas também vinham comentando que 
estavam cansados e não tinham tempo para as 
suas famílias.  Tania relatou que muitas vezes 
eles não tinham trabalho suficiente na segunda 
porque os materiais não tinham sido repostos 
a tempo ou tinham sido usados no final de 
semana. Tania falou várias vezes com seu 
supervisor sobre essas preocupações, mas foi 
informada que embora ele estivesse cuidando 
disso, estava lidando com pedidos pendentes e 
restrições no número de pessoal. Tania decidiu 
ligar para o Ombuds para ver se havia algo 
que poderia ser feito.
Após conversarem sobre as opções 
disponíveis, Tania pediu ao Ombuds para falar 
com o gerente de RH das instalações, mas que 
não revelasse o seu nome. O Ombuds discutiu 
as preocupações com o gerente de RH, que 
explicou o acúmulo na fábrica e a necessidade 
de horas extras, mas reconheceu que estava 
preocupado sobre a necessidade de tempo de 
folga dos empregados e pediria que a chefia 
revisasse isso novamente. Recursos Humanos 
mencionou também que havia muitos 
empregados que queriam o máximo de horas 
extras possíveis. Os empregados da fábrica 
decidiram formar uma equipe para analisar a 
situação do fluxo de material para assegurar 
que o trabalho de produção pudesse 
prosseguir sem atraso nas segundas-feiras. A 
equipe também estudou maneiras dos 
empregados terem algum tempo de folga 
necessário. 

“ Na minha primeira 
experiência com o 
Escritório de Ombuds, 
eles ouviram a minha 
preocupação e me 
encaminharam para a 
pessoa certa para 
solucionar o meu 
problema.” 
– empregado da Eaton

“ Através de orientação, 
paciência e técnicas de 
orientação praticadas em meu 
encontro pessoal com Ombuds 
eu encontrei um senso de 
justiça e testemunhei o sistema 
trabalhando a favor da 
integridade.” 
– empregado da Eaton

“ Por meio do Escritório de 
Ombuds, eu posso discutir os 
meus problemas sem medo de 
retaliação. Eles foram acessíveis 
e me ajudaram a seguir 
adiante.” 
– empregado da Eaton

Se os Ombuds são 
empregados que são pagos 
pela empresa, como 
saberemos se eles serão 
neutros e manterão sigilo?

Quando a Eaton iniciou o 
Escritório de Ombuds há 
mais de 12 anos, ele foi 
criado especificamente para 
oferecer aos empregados um 
lugar confidencial e de 
confiança para levantar e 
abordar seus problemas. Se o 
Escritório de Ombuds não 
pudesse honrar o compro-
misso de confidencialidade, 
então a Eaton e seus 
empregados não precisariam 
da sua existência. Nós somos 
neutros, pois não somos 
administração, nem parte de 
qualquer função de negócios, 
e por isso não temos 
nenhum interesse em 
qualquer resultado que não 
seja justo.

Quem pode usar o 
Escritório?

Todos os empregados atuais e 
antigos, aposentados, contrata-
dos, temporários, eventuais, de 
meio expediente, e estagiários 
podem usar o Escritório para 
discutir qualquer preocupação 
ou questão profissional.
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Confidencial
Todas as comunicações entre o 
Ombudsman e os que buscam o seu 
auxílio são estritamente confidenciais e o 
Ombudsman não divulga comunicações 
confidenciais a menos que receba 
autorização para fazê-lo. A única exceção a 
este privilégio de confidencialidade 
refere-se a casos em que haja risco 
iminente de danos ou ferimentos sérios.
Independente 
O Ombuds é independente em estrutura, 
função e aparência na medida mais ampla 
possível dentro da organização.
Neutro
O Ombuds, por ser neutro, mantém-se 
imparcial e não alinhado. O Ombuds não 
participa de qualquer situação que possa 
criar um conflito de interesses.
Informal
Por ser um recurso informal, o 
Ombudsman não participa de qualquer 
procedimento administrativo ou judicatório 
formal relacionado com fatos levados à sua 
atenção. Contato com o Ombuds não é 
considerado notificação à companhia.
Para saber mais sobre o código de ética e 
normas de conduta profissional da IOA, 
visite www.ombudsassociation.org.

A Equipe Ombuds
A partir da esquerda, Sophia Qiao, ombuds em campo, Ásia-Pacífico; 
Terry Boudreau, ombuds em campo, América do Norte; Gennette 
Tripari, ombuds em campo, América Latina e Caribe; Ilene Butensky, 
diretor; Crystal Bahr, ombuds associada; e Devyani Singh, ombuds em 
campo, Índia, Sudeste da Ásia, Oriente Médio, África e Turquia.

Normas de Conduta  
Profissional da IOA
A Eaton é membro ativo da Associação Internacional de 
Ombudsman (IOA). Como recurso independente para 
empregados da Eaton, aderimos às Normas de Conduta 
Profissional da IOA para Ombuds Organizacionais.



Obtenha ajuda com as  
preocupações no local de trabalho.
Quatro maneiras de obter orientação, comunicar problemas  
e tratar de questões relacionadas ao trabalho.

Sigilo e ligação gratuita
Linhas telefônicas seguras e separadas da Eaton. Para entrar em contato conosco  
ligue para o número gratuito, ou código de acesso AT&T + número de ligação gratuita.
ARGENTINA 
0-800-288-5288 + 866-296-6283
AUSTRÁLIA 
1800-755-056
CANADÁ 
1-866-296-6283
BRASIL
0800-8888-288 + 866-296-6283
CHILE 
800-360-312 + 866-296-6283
COLÔMBIA 
01-800-911+0010 + 866-296-
6283
COSTA RICA 
0-800-011-4114 + 866-296-6283
CHINA - CONTINENTAL  
8008-2008-91 (FIXO)   
4008-2008-91 (CELULAR)
REPÚBLICA DOMINICANA 
1-866-296-6283
HONG KONG  
800-968-331

ÍNDIA 
1800-200-3866
IRLANDA 
1800-946-348 
INDONÉSIA 
007-803-321-8017
JAPÃO 
0034-800-10-0485  
MALÁSIA 
1800-81-6205
MÉXICO 
01-800-112-2020 + 866-296-6283
NOVA ZELÂNDIA 
0800-990-074
FILIPINAS  
1800-1110-1846 
PORTO RICO 
1-866-296-6283
ARÁBIA SAUDITA 
800-814-2820 
(STC FIXO E CELULAR)
800-850-0205 
(OPERADORAS MOBILITY MOBILE, ZAIN 
MOBILE E ATHEEB) 

CINGAPURA 
800-321-1121
ÁFRICA DO SUL 
0800-99-9983 
COREIA DO SUL 
080-520-0786 
SUÍÇA 
0800-835575
TAIWAN  
0800-088-658
TAILÂNDIA 
001- 800-32-029
TURQUIA  
00-800-1420-78374 (FIXO) 
+90 212 331 4650  
(LIGAÇÃO LOCAL)
EAU 
8000-3570-2896 
REINO UNIDO  
0808-234-5918
ESTADOS UNIDOS 
866-296-6283
VENEZUELA 
0-800-552-6288 + 866-296-6283

Para mais informações, visite www.
eaton.com/ombuds ou envie e-mail 
para ombuds@eaton.com
www.eaton.com/ombuds
Contato com o Escritório de 
Ombuds não é considerado 
notificação à Eaton.

Converse  
com a sua 
gerência

Pergunte ao 
Recursos 
Humanos

Entre em contato 
com o escritório 
de Ética

Pergunte ao 
Ombuds

O seu gerente conhece 
melhor você, as respon-
sabilidades do seu cargo 
e os problemas do dia a 
dia tais como seguran-
ça, análises de desem-
penho, remuneração ou 
assédio.

Entre em contato com 
Recursos Humanos se o 
seu gerente não puder 
ajudá-lo ou se você tiver 
alguma dúvida sobre 
questões como oportu-
nidades de emprego, 
promoções, benefícios.

Para comunicar ou dis-
cutir preocupações de 
ordem jurídica ou ética, 
tais como suborno,  
roubo ou conflitos de  
interesse.

Veja os telefones do seu 
país no website Ética 
Global e Conformidade 
no JOE.

Converse em sigilo com 
uma pessoa imparcial do 
escritório do Ombuds 
sobre como abordar 
uma questão ou solucio-
nar um problema rela-
cionado ao trabalho.
Linha segura e separada 
das linhas telefônicas da 
Eaton.
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