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Este documento é controlado e foi publicado eletronicamente. Para garantir que esteja usando as informações e os requisitos mais atualizados, use a 

versão eletrônica controlada, a menos que orientado de modo diferente pelo Escritório de E&C. 

 

 
100.102.002 

Programa de Anticorrupção - Global 
Apêndice 2, FORMULÁRIO DE ADMISSÃO INICIAL 

CORPORATIVO Proprietário da 
Política:   

Assessor jurídico geral adjunto - Conformidade 

Histórico de revisão: 
Novo, substituiu o Relatório do funcionário 
da Regal 

17-Jun-2015 

O PATROCINADOR DE NEGÓCIO DA REGAL DEVE PREENCHER ESTE FORMULÁRIO E RETORNÁ-LO AO ESCRITÓRIO DE ÉTICA E CONFORMIDADE ATRAVÉS 

DO E-MAIL: integrity@regalbeloit.com 

 
QUEM  

1. Nome do parceiro comercial 
_________________________________________________________________ 
2. ID de origem do parceiro comercial (cliente) (obtido na ferramenta Global Trade ou no Oracle) 
_____________________________________ 
3. O parceiro comercial é uma  empresa ou uma pessoa?      (escolha um)  
4. O parceiro comercial é um distribuidor, representante de vendas, contador, agente de viagens, advogado, 
corretor, consultor, vendedor ou outro tipo de parceiro comercial? (escolha um) 
5. Qual é o nome da pessoa (no parceiro comercial) que será a principal responsável pelos relacionamentos com a 
Regal? 
_____________________________________________________________________________________________ 
6. Qual é a data de nascimento e o país de cidadania de tal pessoa? ________________________AAAA-MM-DD 
7. Algum acionista, funcionário, gerente ou proprietário do parceiro comercial é relacionado a algum funcionário da 
Regal – por laços familiares ou de amizade? S/N (escolha um) 
8. Algum acionista, funcionário, gerente ou proprietário do parceiro comercial é relacionado a algum governo, 
funcionário de um governo, funcionário de uma empresa estatal ou autoridade pública? S/N/Não perguntei (escolha 
um) 

 
O QUÊ  

9. Descreva a natureza do negócio do parceiro comercial: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
10. Que serviços e produtos o parceiro comercial irá fornecer ou vender para a Regal? (Liste os tipos de produtos e 
serviços em geral; exemplos: motores de potência subfracionária, sopradores, engrenagens, acionadores ou serviços 
de negociação) 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
11. Há quanto tempo este parceiro comercial está no negócio relacionado a esses produtos e serviços em particular? 
Menos de 1 ano, 1 a 3 anos, 4 a 9 anos, 10 a 14 anos, 15 anos ou mais (escolha um) 
12. O parceiro comercial irá precisar criar uma nova entidade para trabalhar com a Regal? S/N/Talvez (escolha um) 
13. É previsto que esse parceiro comercial irá dialogar, conduzir transações de venda ou interagir com funcionários 
de governo local, municipal, estadual ou federal ou com funcionários de empresas estatais no curso da execução de 
suas responsabilidades para a Regal?  S/N    (escolha um) Se sim, explique _______________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

ONDE 
14. Endereço comercial: Inclua rua, cidade, estado, país, código postal e telefone de contato   
15. Este endereço comercial é no único país de onde antecipa-se que esse parceiro comercial irá fornecer produtos 
ou serviços?  S/N   Se não, liste os outros países de onde você acha que o parceiro comercial poderá agir para a 
Regal ou em nome dela:  
____________________________________________________________________________________________ 
16. Qual é o endereço do website, ou websites, do parceiro comercial?  
__________________________________________________ 

 
QUANDO E PORQUE 

17. Daqui a quanto tempo serão iniciadas as transações com o parceiro comercial?  Imediatamente, dentro de 1 
mês, após 1 mês (escolha um) 

18. Explique porque deseja trabalhar com esse parceiro comercial e contratá-lo para fornecer os produtos ou 
executar os serviços descritos. ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
COMO 

mailto:integrity@regalbeloit.com


 

Complete e contate: 
Escritório de Ética e Conformidade   
Regal Beloit Corporation  
200 State Street 
Beloit, WI 53511 EUA 
integrity@regalbeloit.com 
Tel.: +1.608.361.7416 / Fax: +1.608.364.8817 /Website: RegalBeloit.com           Pág. 2 de 2 
 

 

19. O parceiro comercial irá provavelmente ser pago no mesmo país do endereço comercial acima? S/N 
20. Como você acha que esse parceiro comercial será pago? Dinheiro, compensação automática, transferência 

eletrônica, permuta, outro 
21. Como você ficou sabendo sobre esse parceiro comercial ou o identificou? _____________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Forneça quaisquer outros detalhes que acredita que possam ser relevantes ou que devemos ter conhecimento sobre 
esse parceiro comercial: 
_______________________________________________________________________________________________
 
Nome e e-mail do patrocinador do negócio da Regal: ____________________________________________________ 
Data de envio: AAAA-MM-DD  Nome e e-mail de um funcionário adicional da Regal: ____________________________ 

mailto:integrity@regalbeloit.com

