
Nota de Repúdio
A Marlex – MB Indústria e Comércio de Produtos para Saúde LTDA., empresa genuinamente 

brasileira que mais cresce em seu segmento, reconhecida pelo absoluto compromisso com a exce-
lência e com a observância do mais alto padrão de qualidade em sua atuação, vem a público repu-
diar veementemente os recentes ataques realizados de forma anônima, por meio de mensagens 
eletrônicas e, inclusive, valendo-se do artifício de falsa identidade e falsidade ideológica, utilizando 
o nome do próprio presidente da empresa e de terceiros, contra sua imagem e credibilidade. 

Dentre as falsas acusações, exemplificativamente, pode-se citar menções a fatos, fotos, preços 
de bandeja (blister) e pesquisas aleatórias com produtos que sequer fazem parte do mercado brasi-
leiro, com o firme propósito de criar uma narrativa falsa e, lamentavelmente, induzir clientes a con-
fundir conceitos de componentes como bandejas e a acreditar que não se trata de uma indústria 
nacional tão somente por conta da origem de determinados componentes, assim como a questio-
nar relações comerciais com a Marlex, causando significativos prejuízos à empresa. Com a mais pro-
funda irresignação, a Marlex lamenta a propagação de informações falsas (fake news), de cunho 
difamatório e calunioso, a respeito de suas práticas comerciais e da qualidade de seus produtos e 
serviços.

A atuação da Marlex sempre foi e seguirá sendo pautada por total ética, transparência e inte-
gridade – valores inegociáveis, hoje reforçados perante o mercado e todos os seus clientes e parcei-
ros comerciais. Quaisquer tentativas de macular a imagem da empresa e de quaisquer de seus 
diretores e colaboradores serão combatidas de forma segura e rigorosa. Nesse sentido, informa que 
já deu início às investigações e que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis, operacional e 
juridicamente, com vistas a assegurar a identificação e devida repressão, nas esferas administrativa 
(especialmente, concorrencial), civil e criminal, dos agentes responsáveis tanto pela autoria, quanto 
pela disseminação de infundadas informações a respeito da empresa e de seu presidente, Michael 
Laerte Trebien.

Colocando-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se fizerem pertinentes, 
a Marlex reforça seu compromisso com clientes e parceiros, bem como seu total alinhamento às 
melhores práticas de compliance, sempre combinando o avanço tecnológico e a valorização do 
mercado brasileiro à fiel observância dos melhores padrões da ética médica e concorrencial. Repu-
dia-se toda e qualquer divulgação de informações inverídicas, em especial, quando voltada ao 
prejuízo da livre concorrência e de empresas dedicadas e comprometidas à garantia da saúde.

Por derradeiro, a Marlex esclarece que cumpre rigorosamente todas as exigências regulatórias, 
tendo sido submetida a procedimentos de auditoria externa por empresas de renome nacional e 
internacional e sendo certificada nacionalmente pela Anvisa por boas práticas de fabricação. Regis-
tra, por fim, que, até o presente momento, não foi descredenciada do fornecimento de produtos 
junto a qualquer de seus clientes e continua orçando e fornecendo seus produtos, diferentemente 
do vem sendo indevidamente propagado.

Para requerer esclarecimentos e informações complementares, bem como apontar novos 
fatos relacionados ao presente episódio, a Marlex pode ser contatada por meio de seu canal de 
compliance: compliance@marlexbrasil.com
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Os ilícitos relatados foram registrados nos boletins de ocorrência n.º 2022051781639, n.º 
2022051781653 e n.º 2022051781663.


