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Este documento é controlado e foi publicado eletronicamente. A versão em inglês postada no site corporativo da Regal  
(http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) é o documento mais atualizado.  Cópias 

impressas ou arquivadas eletronicamente em outros locais podem estar desatualizadas. 
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Ao trabalhar com terceiros, fique atento aos "Sinais de alerta”.  Esses sinais de alerta também são referenciados 
algumas vezes como atividades suspeitas.  Podem surgir situações que são indicadoras de um risco potencial de 
violação de leis internacionais de antissuborno e anticorrupção.   A lista a seguir contém alguns exemplos, mas tenha 
em mente que ela não é completa.  Quando em dúvida, contate o Escritório de Ética e Conformidade do Departamento 
Jurídico da Regal. 

 

QUALIFICAÇÕES E REPUTAÇÃO PRÁTICAS COMERCIAIS 

 
Falta de qualificações para o projeto ou a 
tarefa 

 
Forte dependência de contatos políticos ou 
governamentais, em vez de funcionários 
experientes no assunto 

 
Recusa em responder a perguntas sobre 
relacionamentos com autoridades 
governamentais ou a participação destes no 
negócio 

 
Relacionamentos com uma autoridade governamental 

 
Recusa em certificar a conformidade com as leis 
antissuborno e anticorrupção 
Recusa em concordar por escrito em seguir as 
políticas anticorrupção da Regal e leis referentes 

 
País, região ou indústria tem uma reputação de 
corrupção e suborno 

 
Recusa em responder, ou fornece respostas 
evasivas, sobre a estrutura de propriedade da 
empresa, como diretores, subcontratados, etc. 
 
Acusações ou condenações anteriores relacionadas 
a corrupção  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Documentos dissimulando a verdadeira 
identidade de um representante ou agente 
no país 

 
Despesas extravagantes ou incomuns 
relacionadas a entretenimento, propaganda 
ou atividades administrativas 
 

Taxa de comissão maior do que a "taxa de 
mercado" Descrições de pagamentos que não 

correspondem à conta correta 
 
Contas ou transações não contabilizadas 

 
Descrições vagas e não específicas de 
pagamentos feitos em entradas contábeis 

 
Pedido de pagamentos em um país terceiro, a 
um terceiro, em "dinheiro" ou fundos não 
rastreáveis, ou para contas estrangeiras 

 

Relatórios de contas de despesas falsos ou 
imprecisos ou solicitações de emissão de 
faturas ou documentos falsos 
 
Recusa em submeter os livros e registros 
contábeis para serem auditados pela Regal 
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