
 

Política global de combate à corrupção para todos os parceiros de negócios da 

Cisco Systems, Inc. e suas afiliadas (Cisco) 
A Cisco Systems espera e exige que todos os seus fornecedores, subcontratados, revendedores, parceiros de canal, 
consultores, agentes e outras partes com quem faz negócios (“Parceiros de negócios”), atuem em todos os momentos de 
forma profissional e ética na realização de seus serviços e obrigações contratuais para com a Cisco, ou em nome da Cisco 
para um cliente da Cisco ou de terceiros. Para esse fim, como um parceiro de negócios, você deve:  

(a) Cumprir todas as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo a US Foreign Corrupt Practices Act (Lei de Práticas de 
Corrupção no Exterior dos Estados Unidos), a UK Bribery Act (Lei antissuborno do Reino Unido) e outras leis 
anticorrupção semelhantes no mundo (“Legislação Vigente”). Estas leis geralmente definem a proibição da oferta de 
suborno a funcionários do governo, estabelecem requisitos de livros e registros, além de definir as sanções penais e 
civis por violações. Algumas delas também se aplicam ao recebimento de suborno, ou a indivíduos do setor privado 
sob a forma de suborno comercial. Para obter mais informações sobre a FCPA acesse: 
http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/, ou entre em contato com publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) Não agir quando necessário ou permitir que seus fornecedores, subcontratantes, agentes ou outros terceiros ajam de 
forma que possa fazer com que a Cisco seja responsável por uma violação de qualquer uma das leis vigentes.  

(c) Não usar dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento recebida da Cisco na violação das leis vigentes ou para 
outros fins ilícitos, tais como efetuar pagamentos ou presentear com objetos de valor (direta ou indiretamente) na 
tentativa de influenciar de forma inadequada um ato ou decisão para obter ou manter negócios, ou para garantir uma 
vantagem comercial imprópria. O acima exposto aplica-se a qualquer oferta ou promessa de pagamento ou de objeto 
de valor para qualquer uma das seguintes opções:  

• representantes ou funcionários de governos (inclusive qualquer pessoa em cargo executivo, legislativo, 
judiciário ou administrativo, seja eleito ou indicado, ou qualquer organização internacional pública, como as 
Nações Unidas ou o Banco Mundial, ou qualquer pessoa que aja em qualquer função oficial ou em nome de tais 
governos ou organização),  

• um funcionário ou agente de um setor público ou empresa estatal, 

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

• qualquer outra pessoa que souber ou devesse saber de qualquer parte da oferta (direta ou indiretamente) a 
qualquer uma das pessoas acima identificadas, ou 

• um funcionário do setor privado ou oficial sob a forma de suborno comercial. 

Sem limitar o que foi previamente estabelecido, os tipos de ofertas proibidos incluem qualquer coisa de valor, como: 
dinheiro ou equivalentes (incluindo cartões-presente), presentes inadequados, viagens e entretenimento, 
contribuições de caridade ou políticas, arranjos sem licitação, prestação de serviços, contratação de parentes, ou 
pagamentos de facilitação não autorizados, nos casos que visem obter uma vantagem indevida. 

(d) A pedido da Cisco, faça com que seus próprios fornecedores, subcontratantes, agentes ou outros terceiros firmem 
por escrito um contrato de conformidade anticorrupção e notifique a Cisco de que o documento já foi assinado.  

(e) Mantenha livros e registros completos e detalhados, e todos os outros termos de auditoria e obrigações relacionadas 
estabelecidos nos seus contratos com a Cisco aplicáveis a conformidade com essa política. Além disso, você está 
proibido de definir, manter ou usar qualquer recurso da empresa não divulgado ou não registrado (conhecido como 
recursos “extra contábeis”). Para obter mais informações sobre o acesso ao livros extracontábeis acesse: 
http://www.cisco.com/go/integritynow. 

Em nenhum caso a Cisco será obrigada mediante contrato de fornecedor ou terceiro a tomar qualquer ação ou deixar de tomar 
qualquer ação que ela acredita, de boa fé, que possa violar quaisquer leis vigentes.  

A Cisco reserva-se o direito de suspender ou encerrar seu contrato com a Cisco imediatamente após a notificação por escrito 
se acreditarmos, de boa fé, a critério exclusivo da Cisco, que você violou algum elemento desta política, ou se você fizer uma 
declaração falsa ou fraudulenta, representação ou garantia durante a realização de suas obrigações contratuais.  
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Você deve comunicar imediatamente à Cisco qualquer preocupação que tenha em relação às práticas antiéticas nos 
negócios por parte de qualquer funcionário da Cisco ou parceiro de negócios, entrando em contato com o Escritório 
de Ética da Cisco em: ethics@cisco.com, ou, por meio do formulário on-line de Ética da Cisco, ligações gratuitas ou 
ferramentas de denúncia anônima disponíveis em: https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-
responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 
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