
 
Política de ética do fornecedor da 
Cisco 

A Cisco Systems, Inc. e suas entidades afiliadas em todo o mundo (Cisco) estão 
comprometidas com os padrões mais elevados de qualidade de produtos e integridade 
empresarial em seus negócios com clientes e fornecedores. Como resultado, espera-se 
que todos os fornecedores e funcionários da Cisco que trabalham com eles, se comportem 
de acordo com os mais altos padrões de honestidade, imparcialidade e integridade 
pessoal. É crucial para a Cisco que os fornecedores e funcionários mantenham altos 
padrões de ética, cumpram as leis em vigor e evitem até mesmo a percepção de 
impropriedade ou conflito de interesses. 
 
Nós somos éticos 
Esta política se aplica globalmente a todos os fornecedores da Cisco. "Fornecedor" aqui 
significa todas as empresas, companhias, corporações, pessoas ou outras entidades que 
vendem, ou procuram vender, qualquer tipo de bens ou serviços à Cisco, incluindo os 
funcionários, agentes e outros representantes do fornecedor. Perguntas referentes a esta 
política podem ser encaminhadas ao Departamento de Ética da Cisco em 
ethics@cisco.com. 
 
Nós concordamos com esta política e a cumprimos. Como um 
fornecedor da Cisco, espera-se que nós concordamos com esta política e a apliquemos em 
todos os negócios com a Cisco, e em nome dela. Nós compreendemos que nossa falha em 
assinar e devolver o Formulário de Certificação de Ética	  (uma parte do pacote de 
Qualificação do Fornecedor da Cisco) pode resultar na desqualificação da consideração 
de negócios, e/ou futuros negócios, com a Cisco. 
 
Nós seremos totalmente responsáveis por garantir que todos os subcontratados, agentes 
ou outros terceiros que empregamos em nosso trabalho com a Cisco, conforme permitido 
por nosso acordo com a Cisco, ajam de forma consistente com esta política. 
 

Nós cumprimos a lei 
Como fornecedor da Cisco, nós cumprimos todas as leis, regulamentos e políticas 
aplicáveis a nós e nossos negócios com a Cisco, incluindo todos os requisitos contratuais 
do governo, que são passados para nós através dos contratos com a Cisco. Isso inclui, 
mas não se limita a: 

• Regras e regulamentos aplicáveis a pequenas empresas dos EUA; 
• Regras e regulamentos contra qualquer tipo de descriminação e oportunidades 

iguais de emprego; 
• regras relativas à suspensão e exclusão de empresas de fazer negócios com o 

governo dos EUA e outras leis e regulamentos similares aplicáveis em outras 



jurisdições. 
 
Nós compreendemos as políticas da Cisco relativas a informações 
privilegiadas 
Se tivermos conhecimento de informações materiais e não públicas relativas à Cisco ou 
seus negócios, nós não venderemos ou compararemos títulos da Cisco ou nos 
envolveremos em qualquer outra ação que tire vantagem dessas informações, incluindo 
passar essas informações a outros. Além disso, se tivermos conhecimento de informações 
materiais e não públicas sobre qualquer outra empresa (incluindo clientes, fornecedores, 
vendedores ou outros parceiros empresariais da Cisco), que obtivermos em virtude de 
nossa interação com a Cisco, nós não venderemos ou compararemos títulos dessa 
empresa ou nos envolveremos em qualquer outra ação que tire vantagem dessas 
informações, incluindo passar essas informações a outros. 
 
Nós compreendemos as políticas de presentes e entretenimento da 
Cisco  
Proibido – como fornecedor da Cisco, nós não ofereceremos, prometeremos ou 
forneceremos a nenhum funcionário da Cisco, uma propina, favor, dinheiro, gratuidade, 
entretenimento ou qualquer coisa de valor para obter tratamento favorável da Cisco. Os 
funcionários da Cisco estão proibidos da mesma maneira de solicitar tais favores de nós. 
Esta restrição se estende a todos os membros da família, tanto dos nossos funcionários 
quanto dos funcionários da Cisco, ou qualquer outra pessoa com quem temos, ou que os 
funcionários da Cisco tenham, relações pessoais significativas, em troca da obtenção ou 
retenção de negócios com a Cisco.  Obs.: os funcionários da Cisco estão proibidos de 
aceitar oferta pública inicial de ações (IPO) de nós, como um fornecedor. 
 
Aceitável – desde que o presente não tenha a intenção de obter tratamento favorável de 
nós, e não crie aparência de suborno, propina/comissão, compensação ou outro tipo 
irregular de pagamento, ou de outra maneira provoque qualquer conflito potencial de 
interesses, os funcionários da Cisco podem aceitar um presente de um fornecedor, desde 
que todos os requisitos a seguir sejam cumpridos: 

• O valor total do presente ou presentes tangíveis seja de valor nominal (US$100 ou 
menos, por ano) ou US$200 ou menos, por ano, para presentes 
intangíveis/entretenimento (como entradas de eventos, etc.);  

• a divulgação pública não constranja a Cisco; 
• o presente seja razoável e apropriado em conformidade com as práticas 

empresariais da Cisco, e;  
• a aceitação do presente não viole nenhuma lei em vigor. 

O Departamento de Ética da Cisco e a gerência sênior do destinatário planejado devem 
aprovar a aceitação de qualquer presente que não se encaixe nesses critérios. 
 
 
Nós evitamos o conflito de interesses 
Como um fornecedor da Cisco, nós não entraremos em nenhuma relação financeira, ou 
qualquer outra, com um funcionário da Cisco,que crie qualquer conflito de interesses 



real, potencial ou de percepção para a Cisco. Compreendemos que um conflito de 
interesses surge quando os interesses pessoais do funcionário da Cisco são inconsistentes 
com as responsabilidades de seu cargo na empresa. Todos os conflitos deste tipo devem 
ser divulgados e corrigidos. Até mesmo a aparência de um conflito de interesses pode ser 
danoso à Cisco e a nós, como fornecedor, e deve ser divulgado e aprovado 
antecipadamente pela gerência da Cisco e pelo Departamento de Ética da Cisco.  Para se 
assegurar contra qualquer conflito de interesses, entre em contato com o Departamento de 
Ética em ethics@cisco.com  
 
Nós evitamos práticas empresariais desleais 
Como um fornecedor da Cisco, nós não acertaremos preços ou combinaremos preços em 
tomadas de preços com nossos concorrentes. Não alocaremos clientes ou mercados com 
nossos concorrentes, ou trocaremos informações atuais, recentes ou futuras sobre preços 
com nossos concorrentes. Nós cumpriremos todas as leis antitruste e de concorrência em 
vigor. 
 
Nós somos um parceiro de canal de fornecimento socialmente e 
ecologicamente responsável. 
Como um fornecedor ou parceiro da cadeia de fornecimento, nós concordamos e nos 
comprometemos a cumprir o Código de Conduta da Electronic Industry Citizenship 
Coalition (EICC), conforme adotado pela Cisco.  O código da EICC garante a segurança 
e a imparcialidade dos funcionários, a responsabilidade ambiental e a eficiência 
empresarial.  
 
Nós fornecemos qualidade 
Como um fornecedor da Cisco, nós forneceremos produtos que cumpram, em todos os 
aspectos, as exigência de nossos contratos com a Cisco, incluindo, especialmente, todas 
as exigências de qualidade aplicáveis. 
 
Nós agimos de acordo com a política anticorrupção global da 
Cisco 
Como um fornecedor da Cisco, nós compreendemos nossa obrigação de manter os mais 
altos padrões de integridade em todas as interações empresariais no mundo inteiro. Toda 
e qualquer forma de corrupção, tal como suborno, extorsão ou fraude, é estritamente 
proibida.  
 
A Cisco define suborno como "dar ou oferecer, direta ou indiretamente, qualquer coisa de 
valor a um representante do governo ou um funcionário de uma empresa comercial, com 
a finalidade de obter ou reter negócios, obter uma vantagem comercial ou influenciar uma 
decisão que diz respeito à Cisco. Isso também inclui: obter licenças ou aprovações 
regulatórias, evitar ações governamentais negativas, reduzir impostos, evitar impostos ou 
tarifas alfandegárias, ou impedir que um competidor concorra em um negócio". 
 
Agiremos de acordo com a Política anticorrupção global da Cisco, disponível para 
revisão no website da Cisco, em http://www.cisco.com/legal/anti_corruption.html ou 



entrando em contato com legalcompliance@cisco.com. 
 
Nós não faremos contribuições políticas ou doações de caridade 
pela Cisco 
Como um fornecedor da Cisco, nós não estamos autorizados a fazer nenhum tipo de 
contribuição política ou doação de caridade em nome da Cisco. 
 
Nós evitamos lobbying não autorizado em nome da Cisco 
Como um fornecedor da Cisco, nós não estamos autorizados a fazer nenhum tipo de 
lobbying ou outros esforços representativos em nome da Cisco perante nenhum tipo de 
entidade, funcionário ou grupo representativodo governo, sem o consentimento expresso 
do Grupo de Negócios Governamentais e Políticas Globais da Cisco, e um acordo por 
escrito. Entraremos em contato com o departamento de conformidade do setor público a 
respeito de tais assuntos em publicsectorcompliance@cisco.com 
 
Nós nos manifestamos a respeito de preocupações éticas 
Como um fornecedor da Cisco, notificaremos imediatamente o Departamento de Ética da 
Cisco sobre qualquer comportamento inapropriado nosso, conhecido ou suspeito, 
relacionado com nossos negócios com a Cisco, ou qualquer comportamento inapropriado 
conhecido ou suspeito de funcionários ou agentes da Cisco. 
 
Por telefone (Linha de ética da Cisco) 

Número gratuito na América do Norte 877-571-1700  
Fora da América do Norte/Ligação a cobrar 770-776-5611 
 
• Diga a seu operador de telefonia local que você gostaria de fazer uma chamada a 

cobrar para os Estados Unidos e forneça o número de telefone: 770-776-5611. 
• Quando seu operador perguntar seu nome, você pode usar “Cisco Systems” como 

seu "nome", se desejar permanecer anônimo. 
 
Por e-mail 

• ethics@cisco.com - use este endereço de e-mail para relatar qualquer preocupação 
ou violação potencial, ou para fazer perguntas gerais ao Departamento de Ética. 
As perguntas podem ser a respeito da Política de ética do fornecedor ou do 
Código de conduta empresarial da Cisco. 

• auditcommittee@cisco.com - use este endereço de e-mail para comunicar suas 
preocupações ao Comitê de auditoria da Diretoria da Cisco. 

 
De forma anônima 

Se preferir permanecer anônimo, você pode enviar uma carta à caixa postal privada 
(PMB) do Comitê de auditoria em:  

Cisco Systems Audit Committee 
105 Serra Way, PMB #112 
Milpitas, CA, EUA 95035	  

	  


