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1. Objetivo  
Esta política determina as normas globais da Cisco relativas à prevenção da corrupção. Se as leis ou os 
regulamentos locais tiverem requisitos mais rigorosos, prevalecerão sobre os requisitos declarados nessa 
política. 

2. Visão geral 
A Cisco Systems, Inc. e suas entidades afiliadas em todo o mundo (Cisco) estão empenhadas em exercer 
suas atividades com integridade e dentro das normas anticorrupção mais exigentes. Espera-se que todos 
os funcionários, parceiros e fornecedores da Cisco se comportem com honestidade, justiça e altos 
padrões éticos, além de obedecer a todas as leis anticorrupção/antissuborno e evitar até mesmo a 
aparência de impropriedade.  
 
Como uma empresa global, a Cisco deve cumprir todas as leis aplicáveis, incluindo Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) dos EUA, Bribery Act do Reino Unido e outras leis anticorrupção semelhantes em 
todo o mundo. Essas leis estabelecem proibições em dar subornos a funcionários do governo, definem 
requisitos contábeis e determinam sanções penais e civis por violações. Algumas leis aplicam normas de 
responsabilidade rigorosas, aumentam o escopo em relação ao fornecimento e recebimento de subornos 
e proíbem suborno comercial entre indivíduos do setor privado. 

3. Escopo 
A política aplica e rege a conduta de nossos funcionários e de outras pessoas que agem em nome da 
Cisco em todos os países onde a Cisco opera. Os funcionários da Cisco são obrigados a ler, entender e 
cumprir essa política. Além disso, os gerentes da Cisco devem fazer cumprir a política e garantir que as 
pessoas e entidades sob sua supervisão compreendam e cumpram esta política. Como a Cisco pode ser 
responsabilizada se os funcionários da Cisco sabem ou devem saber que alguém agindo em nosso nome 
está violando as leis anticorrupção e antissuborno aplicáveis, você é obrigado por esta Política a relatar 
suspeitas de tais violações à Cisco em ethics@cisco.com. 

4. Declarações da política 
Conforme as leis em todo o mundo, nós da Cisco não prometemos, oferecemos, damos ou autorizamos, 
direta ou indiretamente, um suborno ou qualquer coisa de valor a QUALQUER PESSOA para tentar 
influenciar indevidamente qualquer ato ou decisão sobre obter ou manter negócios ou para garantir 
qualquer vantagem imprópria para a Cisco.  
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A corrupção viola a confiança do público, ameaça o desenvolvimento econômico e social e prejudica o 
comércio justo. Para combater a corrupção, a maioria dos países aprovaram leis e regulamentos 
anticorrupção/antissuborno. Essas leis fazem com que seja crime dar, pagar ou prometer “qualquer coisa 
de valor” (subornos) para: 

• influenciar um ato ou decisão de obter, manter e/ou conduzir negócios ou 
• garantir uma vantagem imprópria de qualquer tipo  

Também é crime aceitar “qualquer coisa de valor” (subornos) nessas circunstâncias. 
 

O que é um suborno? 
Um suborno não é apenas dinheiro em um envelope passado por debaixo da mesa. As leis 
internacionais e a política da Cisco definem um suborno como “qualquer coisa de valor”, como 
por exemplo: dinheiro, cartões-presente, consertos/reparos de casa, ingressos para o teatro ou 
para um evento esportivo, passes para convidados para um clube privado, um contrato sem 
proposta, um trabalho de verão para um adolescente membro da família, passeios gratuitos de 
limusine/serviço de carro de cortesia e outros itens de valor; ou seja, quando algo é fornecido 
para obter vantagem imprópria ou influenciar uma ação.  
 
Oferecer um suborno já é considerado como uma violação, mesmo que a transferência do item 
de valor não ocorra, ou o propósito do suborno não seja cumprido.  
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Terceiros não podem oferecer suborno pela Cisco 
Terceiros (também chamados de “intermediários”) não podem ser usados para facilitar ou ocultar 
um suborno. Fornecedores, agentes, consultores, distribuidores e parceiros de negócios não 
podem oferecer ou receber um suborno ao trabalhar em nome da Cisco. Induzir, facilitar ou fazer 
com que um terceiro realize um ato que violasse esta política também é uma violação desta 
política. Se um funcionário da Cisco perceber que terceiros estão sendo usados para violar esta 
política, o funcionário deverá denunciá-los imediatamente para ethics@cisco.com.  
 
Mais informações estão disponíveis no site sobre anticorrupção e antissuborno aqui, incluindo 
orientações sobre o envolvimento de terceiros, considerações adicionais antes de fazer ou 
autorizar qualquer pagamento ou benefício que possa desencadear preocupações de suborno e 
outros sinais de alerta, como:  
• Perguntas frequentes (Apêndice A)  
• Lista de verificação anticorrupção da Cisco e Perguntas frequentes (Apêndice B)  
• Processo de auditoria de terceiros da Cisco (Apêndice C)  
• Sinais de alerta de suborno (Apêndice D)  
 
Se tiver alguma pergunta, entre em contato com seu gerente ou envie um e-mail para 
ethics@cisco.com. 

 

4.1 Presentes e entretenimento 

A Cisco reconhece que, quando realizado adequadamente, as interações informais e a troca de 
presentes ou outras ofertas com nossas colegas de trabalho podem ser uma parte importante 
para gerar credibilidade e desenvolver relacionamentos com clientes, parceiros e fornecedores 
e, em muitos países, podem ser protocolos de negócios aceitos, adequados e personalizados. 
No entanto, se presentes, viagens, entretenimento e outras ofertas forem realizados de forma 
inadequada, isso poderá violar as leis aplicáveis ou políticas e princípios de terceiros ou da 
Cisco.  
 
O código de conduta empresarial (COBC) e a política de presentes, viagem e entretenimento 
(GTE) estabelecem os requisitos para um presente aceitável ou outra oferta, com as diretrizes 
de divulgação e aprovação prévia. Como regra geral, todos os presentes e outras ofertas 
devem ser feitos de forma transparente e de acordo com a Política para evitar uma percepção 
de impropriedade. Conforme estabelecido de forma detalhada na política GTE, o fornecimento 
e o recebimento de presentes e outras ofertas devem ser apropriados (não em dinheiro, 
cartões de presente ou outros tipos proibidos, sem uma tentativa de influenciar indevidamente 
um resultado comercial e em conformidade com todas as leis, regulamentos e políticas), devem 
ter valor razoável (a política GTE aponta os limites estabelecidos) e podem precisar ser 
divulgados e pré-aprovados.  
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4.1.1 Viagens e hospedagem 
 
Periodicamente, os visitantes são convidados a fazer uma visita às instalações da Cisco 
ou eventos patrocinados pela Cisco. A Cisco permite o pagamento de algumas 
despesas de viagens e acomodação para visitantes que vêm a negócios de acordo com 
as políticas de viagem, acomodação e do setor público se:  

• Tiver fins comerciais legítimos 
• For razoável tendo em conta o nível ou senioridade do visitante  
• A participação em atividades comerciais for obrigatória 
• Não houver amigos ou familiares do convidado viajando à custa da Cisco 
• Não for feita nenhuma viagem adicional que não seja de negócios ou 

injustificada. (Viagens adicionais não devem ser de negócios. Por exemplo, 
quando a viagem não abrange o local legítimo dos negócios ou envolve gastos 
excessivos.) 

• Não for dado montante diário em dinheiro  
 
Se um terceiro, como agente, parceiro, fornecedor ou consultor, pagar pela viagem e 
acomodação em nome da Cisco, as políticas acima ainda serão aplicadas. O 
reconhecimento de um funcionário da Cisco em induzir, facilitar ou fazer com que 
terceiros pratiquem um ato que possa violar essa política (se for feito diretamente pelo 
empregado da Cisco) é uma violação da política.  
 
Para mais informações, incluindo obrigações de divulgação e aprovação, consulte a 
Política de viagem global e cartão corporativo, a Política GTE e a Política de reuniões e 
eventos globais. 

4.1.2. Aprovação e divulgação exigidas 
 
A equipe de viabilização da conformidade global fornece ferramentas on-line para 
divulgar e obter a aprovação de quaisquer despesas de negócios (como presente, 
viagem, hospitalidade ou entretenimento) para: (1) funcionários do governo, incluindo 
funcionários de empresas parcialmente ou totalmente estatais ou entidades controladas 
pelo governo, como empresas de telecomunicações ou do setor de saúde que podem 
ser organizadas da mesma forma para competir com empresas privadas; ou (2) outras 
partes, até do setor privado, com base em requisitos e limites estabelecidos na política 
GTE. Presentes inadequados ou excessivos, viagens ou entretenimento podem causar 
responsabilidade legal e danos à reputação da Cisco.  
 

• O uso da Ferramenta de divulgação do GTE para a divulgação e aprovação ao 
fornecer itens do GTE (quando exigido pela política GTE)  

• O uso da Ferramenta de divulgação do recebimento de presentes para a divulgação e 
aprovação ao receber itens do GTE (quando exigido pela política GTE) 
 

As respostas às perguntas frequentes sobre a Política de presentes, viagem e 
entretenimento podem ser encontradas aqui ou envie um e-mail para 
corporate_compliance@cisco.com. 
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As preocupações sobre possíveis violações devem ser encaminhadas para 
ethics@cisco.com.  

 

4.2 Pagamentos facilitadores 

O que é um pagamento facilitador? 
Um “pagamento facilitador” é um pagamento a um funcionário do governo feito para garantir ou 
agilizar uma ação governamental habitual para a qual o requerente está qualificado, como: o 
processamento de um visto, a programação de uma inspeção, garantir o recolhimento ou a 
entrega de correspondência ou obter a conexão de serviços. Às vezes, isso é descrito como 
“lubrificar as engrenagens” ou “pagamentos de facilitação.”  
 
Exceto conforme descrito abaixo, a Cisco não permite pagamentos de facilitação em nenhum 
local. Os pagamentos de facilitação também são expressamente proibidos e tratados como 
subornos por determinadas leis anticorrupção (Reino Unido, Canadá, Brasil etc.), por outros 
países e por convenções anticorrupção plurinacionais, como a convenção OCDE (Organization 
for Economic Cooperation).  

4.2.1 Exceções limitadas 
 
Um pagamento de facilitação só deve feito como um último recurso e com a aprovação 
do departamento jurídico da Cisco (e com a aprovação na cadeia de gestão no nível do 
diretor ou acima e divulgação para o lead de apoio a finanças) se: 

• não houver outra alternativa e o atraso esperado trouxer um impacto significativo 
nos negócios  

• for em um país ou uma situação onde tais pagamentos foram habituais e não 
expressamente proibidos por lei, aplicados em casos semelhantes 

• o valor for modesto tendo em conta os fatos e circunstâncias da situação  
 
Se houver riscos à segurança pessoal ou à liberdade de circulação, um pagamento de 
facilitação poderá ser feito e, em seguida, informados ao departamento jurídico da Cisco 
após a ocorrência do fato.  
 
Qualquer pagamento facilitador deve ser descrito com precisão e documentado nos 
livros e registros contábeis adequados como “pagamentos facilitadores.”  
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4.3 Contribuições políticas e de caridade 

Enquanto as doações feitas a organizações de caridade são, geralmente, consideradas boa 
cidadania corporativa, doações desse tipo feitas a organizações onde funcionários do governo 
desempenham uma função, como administrador, causam preocupações de acordo com as leis 
internacionais anticorrupção. De forma semelhante, as autoridades americanas e FCPA 
consideram que uma doação feita a uma caridade associada a um funcionário do governo é 
considerada um benefício para aquele funcionário. Qualquer doação feita a uma caridade 
associada a um funcionário do governo deve estar de acordo com a Política de doações para 
caridade. As doações para caridade também podem ser consideradas um presente sob a 
Política GTE (que exigem a divulgação e aprovação, como mencionado acima). 
 
Candidatos e partidos políticos são considerados funcionários do governo. Portanto, não se 
pode oferecer ou fazer nenhuma contribuição política em nome da Cisco, a não ser quando 
pré-aprovada pelo Cisco Government Affairs. As contribuições políticas podem ser: 

• itens monetários  
• itens não monetários (como por exemplo equipamentos emprestados ou doados, 

serviços gratuitos de tecnologia ou a doação do tempo de um funcionário) 
• uso de recursos corporativos (como instalações, e-mail, papelaria, tempo pessoal) 

Do mesmo modo, nenhum ativo, incluindo tempo de trabalho, uso de instalações ou 
equipamentos da Cisco ou pagamentos monetários diretos pode ser oferecido como 
contribuição a um candidato, comitê de ação política ou para apoiar ou se opor a uma medida 
de eleição sem a permissão por escrito do vice-presidente sênior do Cisco Government Affairs.  
 
Os funcionários podem participar de atividades políticas ou assistenciais individualmente, com 
seu próprio dinheiro no seu próprio tempo e quando alinhadas com a Política GTE. A Cisco não 
reembolsará nenhuma contribuição política pessoal ou assistencial. Observação: sob as leis de 
eleição dos EUA, alguns funcionários (que incluem no momento a diretoria, os diretores 
executivos e algumas equipes envolvidas em relações de vendas com o cliente de nível 
governamental em Nova York, Illinois e Connecticut) podem ser necessários para obter a pré-
aprovação antes de fazer determinados tipos de contribuições de campanha. Consulte o 
Código de ética do setor público dos EUA da Cisco para obter mais informações. 
 

4.4 Livros e registros 

Para evitar que documentos falsos ou incompletos tentem ocultar subornos, várias leis 
anticorrupção têm critérios para registros contábeis e controles financeiros internos. A Cisco é 
obrigada a manter todas as demonstrações contábeis para que elas reflitam de forma precisa e 
transparente as transações, os ativos e a situação financeira da empresa. A exigência inclui 
formulários necessários para o processamento de pagamentos, anexos e reservas usados para 
justificar solicitações de pagamento e autorizações e classificações de pagamentos por código 
de contabilidade.  
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Além disso, os recursos da empresa não divulgados e não registrados ou os “recursos não 
declarados”, são quaisquer recursos irregulares estabelecidos ou mantidos em uma conta não 
pertencente à Cisco (incluindo um parceiro, agente, intermediário, fornecedor ou consultor), 
em que os mesmos continuam a ser movimentados pelos funcionários da Cisco sem a 
devida transparência, autorização, termos e condições documentados e gerenciamento de 
conta nas demonstrações contábeis da Cisco , violando as políticas da empresa. Os recursos 
não declarados podem ser criados de diversas maneiras por clientes, parceiros e fornecedores 
de marketing ou de outros setores, incluindo, mas não se limitando a: descontos não-padrão, 
rebates ou créditos que não foram resgatados, mau uso dos capitais de incentivo de 
vendas/marketing, pagamento excessivo de fornecedores (inclusive pagamentos antecipados), 
ou qualquer movimento com o intuito de controlar o capital da empresa sem seguir 
os processos de contabilidade financeira estabelecidos pela mesma. O estabelecimento, a 
retenção ou o uso de recursos informais (e de qualquer tentativa de burlar ou manipular os 
processos, sistemas ou dados associados aos recursos não declarados), sejam intencional ou 
inadvertidamente, e mesmo se usados para cobrir uma despesa ou tiver um propósito 
corporativo legítimo, é considerado uma grave violação do COBC da Cisco e da Política 
anticorrupção e antissuborno, e pode resultar em graves ações disciplinares. 
 
Para obter informações sobre a retenção adequada de registros, consulte o processo de gestão 
de registros da Cisco. 
 

4.5 Funcionários são responsáveis 

4.5.1 Treinamento e conformidade 
 
O treinamento global anticorrupção e antissuborno on-line é exigido para funcionários 
da Cisco que trabalham em determinadas funções, como vendas, marketing, serviços, 
jurídico e finanças. No entanto, todos os funcionários são estimulados a participar deste 
treinamento. Todos os parceiros, vendedores, fornecedores, consultores ou terceiros 
que trabalham com, ou em nome da Cisco, devem se comprometer em seus contratos 
para cumprir as leis anticorrupção e antissuborno aplicáveis, incluindo Foreign Corrupt 
Practices Act (FCPA) dos EUA, Bribery Act do Reino Unido e outras leis anticorrupção 
similares em todo o mundo. Você é obrigado a relatar violações ou suspeitas de 
violações desta política por funcionários da Cisco ou por qualquer pessoa que atue em 
nome da Cisco para ethics@cisco.com. 
 

4.5.2 Sanções 
 
As violações das leis de combate à corrupção podem causar sanções penais, civis e 
regulamentares, incluindo multas e/ou prisão, e até mesmo a percepção de 
impropriedade pode prejudicar a reputação da Cisco e de seus colaboradores. Se um 
funcionário violar as leis anticorrupção ou esta política, isso poderá resultar em ações 
disciplinares, incluindo o término do vínculo empregatício. 
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4.5.3 Dúvidas, preocupações ou possíveis violações de relatórios 
 

Os funcionários que presenciarem algo suspeito devem dizer alguma coisa, mesmo que 
seja seu gerente ou outro superior que possa estar violando a política. Consulte o 
Apêndice D – Sinais de alerta de suborno para ajudar na identificação de possíveis 
atividades suspeitas. Quando os funcionários forem contatados pelo departamento 
jurídico ou pelo departamento de ética, eles têm a obrigação de cooperar com as 
investigações da conduta ética irregular. Não cooperar e não fornecer informações 
honestas e verdadeiras pode resultar em ação disciplinar, incluindo o término do vínculo 
empregatício. 

 
A Cisco não tolerará retaliação contra ninguém que, de boa fé, relate uma preocupação 
ou coopere com uma investigação de conformidade. Os gerentes ou outros funcionários 
que retaliarem qualquer outro funcionário estarão sujeitos a ações disciplinares, que 
podem chegar a e incluir o término do vínculo empregatício. Qualquer suspeita de 
retaliação deve ser relatada imediatamente.  

  
Você pode entrar em contato com o departamento de ética pelo e-mail 
ethics@cisco.com. Também há outras maneiras de expressar preocupações ou relatar 
violações (incluindo relatórios anônimos e confidenciais). Consulte a página da Web 
“Expresse suas preocupações” para obter mais informações.  

 

5. Conformidade da política 

Os requisitos de conformidade da política são: 

5.1 Data efetiva do cumprimento 

Esta política anticorrupção e antissuborno tem vigência na ‘data da última revisão’, conforme 
indicado na página de título. 

5.2 Medição de conformidade 

É necessário estar em conformidade com todas as políticas da Cisco. A conformidade com esta 
política é verificada através de vários métodos, inclusive, entre outros, o monitoramento ativo 
do reembolso de despesas e sistemas de rastreamento de presentes, relatórios de ferramentas 
de negócios disponíveis, auditorias internas e externas, autoavaliação, relatórios de possíveis 
violações e/ou outro feedback para o proprietário da política.  

5.3 Exceções de conformidade 

Qualquer exceção à política anticorrupção e antissuborno deve ser aprovada pelo 
departamento jurídico e pelo departamento de ética da Cisco. 
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5.4 Não conformidade 

Desvios ou não conformidade com esta política, inclusive tentativas de contornar 
políticas/processos determinados manipulando ou evitando o processo, o sistema ou os dados, 
podem resultar em ação disciplinar, que pode incluir o término do vínculo empregatício, 
conforme permitido pelas leis locais. 

6. Processos e políticas relacionados 

• Código de conduta empresarial 
• Política de presentes, viagem e entretenimento 
• Código de ética do setor público dos EUA 

o Diretrizes de hospitalidade e presentes para o setor público  
• Política global de viagens e cartões corporativos 
• Política de doações para caridade 
• Política global de despesas  
• Ferramenta de divulgação do GTE da Política de reuniões e eventos globais para a 

divulgação e aprovação ao fornecer itens do GTE 
• Ferramenta de divulgação do recebimento de presentes para a divulgação e aprovação ao 

receber itens do GTE 
• Política de investimentos, conselhos externos e conflitos de interesse 

 

7. Definições 
Os seguintes termos e definições foram usados nesse documento: 
 

Qualquer coisa de 
valor 

Qualquer forma de benefício que inclui, mas não se limita a: 
• Dinheiro ou equivalentes a dinheiro, empréstimos, presentes 

ou prêmios 
• Ofertas de emprego, promessas de emprego no futuro ou 

estágios (para uma pessoa ou um de seus familiares) 
• Termos favoráveis sobre um produto, serviço ou descontos 

em produtos 
• Entretenimento/hospitalidade (pagamento de viagens, hotel, 

refeições, despesas pessoais ou custos de viagens ou 
estadias em resorts) 

• Uso de veículos ou residências de férias 
• Ingressos para eventos gratuitos ou com desconto 
• Serviços, favores pessoais ou reformas em casa 
• Doações políticas ou para a caridade 
• Oportunidades de comprar ações diretas (“ações de amigos e 

familiares”) de uma empresa com conexão com a Cisco 
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Suborno Dar ou oferecer qualquer coisa de valor (ou até uma oferta), direta ou 

indiretamente, com o objetivo de obter ou manter negócios, para 
obter uma vantagem comercial ou para influenciar uma decisão sobre 
a Cisco.  
 
Isso também inclui subornos relacionados a: obter licenças ou 
aprovações regulatórias, evitar ações governamentais negativas, 
reduzir impostos, evitar impostos ou tarifas alfandegárias ou impedir 
que um concorrente ofereça lances em um negócio.  

Governo • Qualquer entidade legislativa, administrativa ou judicial 
nacional, estadual, regional ou local  

• Qualquer empresa com financiamento do estado, como 
organizações não comerciais estabelecidas por leis especiais, 
escolas, universidades, instalações de saúde, agências de 
polícia, entidades militares, emissores de autorizações, 
aprovações ou licenças do governo etc. 

• Todas as empresas estatais (definidas abaixo) e/ou 
instrumentos do governo (uma entidade para a qual há 
controle por parte do governo e a entidade que está 
realizando uma função governamental) e/ou entidades 
estatais (definidas abaixo) 

• Empresas internacionais públicas (para-governamentais), 
como as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fundo 
Monetário Internacional, o Comitê Olímpico Internacional, a 
União Africana, etc. 

Funcionário do 
governo 

• Um funcionário (independentemente da posição) do governo, 
incluindo funcionários de empresas financiadas pelo governo, 
empresas estatais ou entidades controladas pelo governo  

• Um candidato ou partido político ou qualquer autoridade ou 
funcionários de um partido político 

• Qualquer pessoa de direito privado atuando em função oficial 
por qualquer governo ou em nome dele ou empresa pública 
internacional (como um assessor oficial do governo ou um 
consultor responsável por recomendar contratos a um 
governo) 

• Membros da família real 
Empresas estatais 
(SOE) 
Entidades 
controladas pelo 
Estado (SCE) 

• A Cisco define SOE/SCEs para as finalidades desta política 
como qualquer empresa ou organização na qual 25% ou mais 
sejam de propriedade de um órgão do governo federal, 
regional ou municipal. 

Para obter assistência ao determinar se uma entidade é uma 
empresa oficial estatal, uma empresa de propriedade do 
governo ou uma entidade controlada pelo governo, entre em 
contato com confirmstateowned@cisco.com. 
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8. Aprovações 

Empresa Nome ou ID do usuário e cargo 
Serviços jurídicos Mark Chandler 

Viabilização da conformidade global Bill Friedman  
 

O registro de aprovação se encontra no link: 
 
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-
edcs/workflowHistory?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fccf0882c-3533-4eb2-9ab5-
5fe79317d31e  
 

9. Histórico de revisões 
As informações abaixo refletem o histórico de revisão da política (também referida como “Histórico de 
versão” no Doc Central).  
 
NOTA: os administradores da política são obrigados a preencher manualmente esta seção da política. 
Para localizar o histórico de revisão, clique no link EDCS/Doc Central abaixo. Em seguida, selecione 
“Histórico de versão” para exibir o histórico de revisão.  
https://docs.cisco.com/share/page/site/nextgen-edcs/document-
details?nodeRef=workspace://SpacesStore/ccf0882c-3533-4eb2-9ab5-5fe79317d31e (por exemplo, Link 
de informações sobre o arquivo Doc Central). 

 
Rev. Data Nome ou ID do usuário e cargo Comentário 

 15.09.19 Bill Friedman Atualização e revisão da política 
 17.07.17 James Hackett (jhackett) Atualização e revisão da política  
 12-06-16 Sri Daita (srdaita) Revisão do proprietário desta política: 

James Hackett 
 15-12-15 Sri Daita (srdaita) Definições e notas de políticas 

relacionadas são atualizadas 
 

10. Apêndices 

• Perguntas frequentes (Apêndice A)  
• Lista de verificação anticorrupção da Cisco e Perguntas frequentes (Apêndice B)  
• Processo de auditoria de terceiros da Cisco (Apêndice C)  
• Sinais de alerta de suborno (Apêndice D)  
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