TREINAMENTO
ANTICORRUPÇÃO

Seja bem vindo ao
treinamento anticorrupção.
Este curso foi desenvolvido para ajudar os colaboradores a seguir a
Política Anticorrupção da AX4B, bem como as leis anticorrupção que
orientam os negócios no mundo inteiro.

www.ax4b.com

Introdução: padrões éticos da AX4B
A AX4B está comprometida com práticas comerciais éticas e esperamos
que nossos colaboradores e nossos parceiros realizem negócios
orientados por altos padrões éticos e em conformidade com a lei,
visando a clareza e honestidade.
AX4b proíbe o suborno e corrupção, incentivamos e damos total
autonomia a quem fizer denuncias de suborno e de boa fé, sendo
anonimato. No caso de não cumprimento das normas estabelecidas pela
AX4B o colaborador será penalizado, advertido ou desligado da empresa.
Em caso de dúvidas, procure nossa área de Compliance!
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O que é suborno?

Suborno é oferecer, prometer, autorizar ou dar algo de
valor a alguém, direta ou indiretamente, para obter um
benefício impróprio, como obter ou manter negócios
com a Microsoft ou seus parceiros.
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O que é suborno?
Para qualquer tipo
de destinatário
A maioria das leis
anticorrupção enfatiza o
suborno de funcionários
públicos, embora alguns
países também proíbam
o suborno no setor privado.
A política da AX4B proíbe
todo tipo de suborno,
independentemente de
o destinatário ser do setor
público ou privado.

www.ax4b.com

Direto ou indireto

Para obter um benefício

Mesmo que não seja você a
fazer o pagamento ilícito, você
poderá ser responsabilizado
se autorizar outra pessoa a
fazê-lo ou ignorar que isso
está sendo feito.

É proibida toda tentativa
de influênciar ou afetar
indevidamente a tomada
de decisão de alguém. Estão
incluídas as tentativas de
influenciar para obter ou reter
um contrato, reduzir impostos
ou tarifas, garantir entregas
mais ágeis, agilizar um
processo de aprovação
ou permissão ou afetar o
resultado de uma decisão
governamental.

O que é suborno?
Oferecer, prometer, autorizar ou dar
pagamentos ilícitos
É proibido oferecer ou prometer um
pagamento ilícito, mesmo que o pagamento
não seja efetuado ou seja recusado. Não é
preciso que o suborno seja aceito para ser
considerado ilegal. Mesmo que o funcionário
público/privado não faça algo em retorno, se
você pagar ou prometer algo de valor a um
funcionário público/privado, isso será
considerado suborno.
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Algo de valor
O suborno pode assumir várias formas. "Algo
de valor" inclui dinheiro, presentes, viagem,
hospedagem, empréstimos, doações à caridade,
favores ou oportunidades de emprego.
Não existe um valor mínimo para algo ser
considerado suborno. Brindes podem ser
recebidos ou entregues desde que atendam
as normas do manual anticorrupção.

É proibido subornar
A AX4B proíbe a corrupção de funcionários públicos/privado e o
pagamento de subornos ou propinas de qualquer tipo, seja em
negociações com funcionários públicos ou pessoas do setor privado.
Nossos colaboradores e parceiros nunca, em circunstância alguma,
devem pagar ou aceitar pagar um suborno.
Cada colaborador concorda em seu contrato com a AX4B
em não pagar e receber suborno
A empresa observará todas as leis aplicáveis relacionadas a suborno,
corrupção e registros incorretos, controles internos inadequados e
lavagem de dinheiro.
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Requisitos anticorrupção
Conformidade com
as leis anticorrupção

São proibidos os
pagamentos facilitadores

Os colaboradores devem se comportar
seguindo altos padrões éticos e observar
todas as leis anticorrupção aplicáveis.
Nenhum colaborador deverá, direta
ou indiretamente, prometer, autorizar,
oferecer ou pagar algo de valor a
qualquer funcionário público para
influenciar ilicitamente qualquer ato
ou decisão com o intuito de promover
os interesses comerciais da Microsoft.

A AX4B proíbe todo tipo de suborno
e corrupção, inclusive os pagamentos
facilitadores. Pagamento facilitador é um
pagamento efetuado com o fim de assegurar
ou agilizar uma ação rotineira exercida por
um funcionário público.
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Requisitos anticorrupção
Sem pagamento de despesas de
viagem, presentes ou hospedagem
Os colaboradores estão proibidos de oferecer
e receber despesas de viagem, alojamento,
presentes ou hospedagem em nome da AX4B.
Os colaboradores também estão proibidos
de usar fundos fornecidos pela Microsoft ou
rendimentos resultantes de qualquer negócio
da AX4B para pagar despesas de viagem,
alojamento, presentes ou hospedagem
para funcionários públicos/privados. Brindes
podem ser recebidos ou entregues desde que
atendam as normas do manual anticorrupção.
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Sem capital pessoal
Não use capital pessoal para realizar ações
proibidas pela AX4B nem burlar políticas e
procedimentos da Microsoft.

Requisitos anticorrupção
Sem retaliação

Imposição

Relatando suspeitas

A AX4B proíbe a retaliação
contra qualquer colaborador
que, de boa fé, tenha relatado
um sinalizador vermelho ou
uma possível violação da lei ou
da Política Anticorrupção da
AX4B. Nenhum colaborador
sofrerá consequências adversas
por se recusar a pagar ou
aceitar um suborno, mesmo
que isso resulte na perda de
negócios para a AX4B.

Os clientes estão sujeitos a
sanções criminais e civis das
autoridades governamentais
por violarem as leis
anticorrupção. A AX4B
também pode apontar
qualquer cliente que viole
sua política anticorrupção às
autoridades governamentais
para processo criminal ou
outra ação de aplicação legal
ou processo por danos.

Os clientes devem relatar
sinalizadores vermelhos
e possíveis violações ou
suspeitas de violação da lei
à AX4B usando os recursos
descritos no site:
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https://ax4bsuporte.microsoftcr
mportals.com/complianceax4b/

Evitar a corrupção
Agora que você já sabe os requisitos básicos da
Política Anticorrupção da AX4B, vejamos como
evitar pagamentos suspeitos ou ilícitos.
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Sem viagem, presentes ou hospedagem

A AX4B proíbe o patrocínio, doação de qualquer presente ou
pagamento de despesas (viagem, alojamento, refeições, lazer, etc)
à funcionários públicos/privados e partidos políticos que estejam
associados a negócios da Microsoft. Brindes podem ser recebidos
ou entregues desde que atendam as normas anticorrupção.
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Contratação

Os colaboradores não podem usar oportunidades de emprego para influenciar,
de forma imprópria, a tomada de decisão de funcionários públicos. Oferecer
emprego a um funcionário público/privado ou empregar amigos ou parentes
deles podem ser consideradas ofertas de "algo de valor" e constituir evidência
de suborno se houver alguma finalidade ilícita.
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Doações à caridade
Muitas empresas, inclusive a Microsoft, participam de ações de
caridade por meio de doações a suas comunidades. Entretanto,
os parceiros não podem utilizar as doações para subornar as
autoridades. Quanto aos negócios da Microsoft, os parceiros
não devem fazer doações à caridade que possam consistir em
um benefício pessoal para algum funcionário público ou que
represente uma troca de favores com um funcionário público.
Se um funcionário público faz uma promessa ou uma ameaça
relacionada a uma solicitação de doação, a solicitação deve ser
recusada e informada à Microsoft.
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Você sabia?
Empresas já foram multadas
por conta de doações feitas
a instituições de caridade
favorecidas por funcionários
públicos a fim de induzir
esses funcionários a direcionar
negócios para a empresa. Ainda
que as instituições de caridades
fossem organizações legítimas,
os pagamentos das empresas
tinham o objetivo de influenciar
ilicitamente os funcionários
públicos, violando assim as
leis anticorrupção.

O que são sinalizadores vermelhos?
Ao lidar com clientes, fornecedores e representantes, observe os sinais de alerta
do risco de algum comportamento inadequado ou corrupto ("sinalizadores
vermelhos"). Sinalizador vermelho é tudo aquilo que desperta a suspeita de
comportamento inadequado ou corrupto.
Estes são alguns exemplos de sinalizadores vermelhos:
• Comissões e Descontos excessivas;
• Contratos que não refletem corretamente a real situação econômica da negociação;
• Condições incomuns ou condições e práticas de cobrança complexas demais;
• Documentação insuficiente ou não transparente;
• "Contratos de consultoria" que incluem apenas serviços descritos vagamente;
• Todo sinalizador vermelho deve ser relatado à AX4B. As informações podem ser
passadas de várias formas, como as descritas em nosso site, área de Compliance.
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Relatando suspeitas
Se você tiver alguma suspeita ou precisar de mais orientações sobre os tópicos
deste curso, contate a área de Compliance AX4B. Se você estiver ciente de alguma
violação da legislação ou da política da AX4B ou de algum sinalizador vermelho
que indique uma possível suspeita, informe que nos, através dos canais de
comunicação abaixo:

https://ax4bsuporte.microsoftcrmportals.com/complianceax4b/
Tel: (11) 3230-2760, R. 763

A AX4B proíbe a retaliação contra qualquer colaborador que, de boa fé, tenha relatado
um sinalizador vermelho ou uma possível violação da lei ou da Política Anticorrupção.
Nenhum colaborador sofrerá consequências adversas por se recusar a pagar ou
aceitar um suborno, mesmo que isso resulte na perda de negócios para a AX4B.
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Obrigado por
dedicar um tempo a
aprender sobre estas
importantes obrigações.

