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Política Mundial Anticorrupção 

 

I.  OBJETIVO 

 

A legislação da maioria dos países considera crime o pagamento, oferta de 

pagamento, ou mesmo o recebimento de suborno, propina, ou outro pagamento 

corrupto, sujeitando a Eaton e empregados pessoalmente a multas e/ou prisão. Estas 

leis anticorrupção, entre as quais a Foreign Corrupt Practices Act dos EUA (FCPA) – 

lei relativa à prática da corrupção no exterior – consideram crime pagar, oferecer ou 

dar qualquer coisa de valor a funcionários públicos estrangeiros, um partido político 

estrangeiro (ou oficial do partido) ou candidato a cargo eletivo estrangeiro, com a 

finalidade de influenciar os atos ou decisões de tais funcionários, partidos ou 

candidatos.  Isto se aplica mesmo que tais pagamentos sejam corriqueiros no país 

em questão.   

 

O objetivo desta Política é assegurar que todos os empregados, executivos e 

diretores da Eaton e de suas subsidiárias e afiliadas observem a FCPA e leis 

anticorrupção similares de outros países em que a Companhia faz ou tenciona fazer 

negócios. Esta Política abrange o seguinte: 

 

 Suborno, Propinas ou Outros Pagamentos Corruptos  

 Pagamentos de Facilitação 

 Relacionamentos com Terceiros 

 

II. ESCOPO 

 

Esta Política se aplica a todos os empregados, executivos e diretores da Eaton e 

suas subsidiárias e afiliadas no mundo todo. Esta política deve ser lida em conjunto 

com o Código de Ética e a Política Mundial de Presentes e Entretenimento da Eaton. 

 

III. POLÍTICA 

 

Suborno, Propinas ou Outros Pagamentos Corruptos  

 

É política da Eaton que, ao fazer negócios em qualquer parte do mundo, a Eaton, 

todas as afiliadas, empregados, executivos e diretores da Eaton ou de qualquer de 

suas afiliadas, e todas as pessoas que agem como representantes, agentes, ou 

consultores da Eaton ou de qualquer de suas afiliadas, devem cumprir integralmente 

todas as leis anticorrupção aplicáveis, especialmente a FCPA.  Empregados da 

Eaton estão proibidos de oferecer, dar, solicitar ou receber, direta ou indiretamente, 

qualquer tipo de suborno, propina ou outro pagamento corrupto, ou qualquer coisa de 

valor, para e de qualquer pessoa ou organização, inclusive agências governamentais, 



Last revised: June, 2013 

 
2 

funcionários públicos individualmente, companhias privadas e empregados dessas 

companhias privadas, em qualquer circunstância.   

 

Esta proibição se aplica, 

 

 mundialmente, sem exceção;  

 a despeito de costumes regionais, práticas locais ou condições competitivas; e 

 ao pagamento indireto de qualquer tal suborno, propina ou outro pagamento 

corrupto que possa ser feito através de terceiros, tais como representantes, 

consultores, corretores, empreiteiros, fornecedores, joint ventures ou afiliadas, 

ou qualquer outro intermediário ou agente atuando em nome da Eaton.   

 

Nenhum empregado será penalizado devido a atraso ou perda de negócios 

resultantes de sua recusa em pagar suborno. 

 

Terceiros 

 

Esta política proíbe ofertas, promessas e pagamentos corruptos feitos através de 

sócios, agentes intermediários, joint ventures, ou terceiros. Portanto, é importante 

realizar auditoria legal (due dilligence) de tais sócios e agentes, e não ignorar nem 

deixar de levar em consideração fatos que indiquem probabilidade de que possa 

ocorrer um pagamento corrupto. A finalidade da auditoria legal é assegurar, na 

medida do possível, que a Eaton trabalhe somente com agentes, representantes e 

sócios honestos e de boa reputação.  Além disso, contratos com agentes ou 

representantes de terceiros e sócios em joint ventures devem, na medida do possível, 

incluir disposições para diminuir o risco potencial de pagamentos ilícitos. 

 

Pagamentos de Facilitação 

 

Se bem que a lei dos EUA  permita pagamentos de facilitação (desde que 

devidamente incluídos nos registros financeiros da companhia), tais pagamentos são 

ilegais na maioria dos demais países, se não em todos eles. Pagamentos de 

facilitação são pagamentos de pequenas quantias para facilitar ou acelerar ações 

governamentais não discricionárias de rotina por funcionários públicos de nível 

administrativo que não sejam norte-americanos.  Pagamentos de facilitação podem 

servir, por exemplo, para a obtenção de permissões de rotina para fazer negócios, 

processamento de visas e pedidos, obtenção de serviços de correio ou telefone, ou a 

agilização de trâmites alfandegários (desde que cumpridas todas as exigências 

legais).   

 

A Eaton proíbe o pagamentos de facilitação exceto nos dois casos seguintes e 

somente com aprovação prévia do Departamento Jurídico da Eaton (se devido às 

circunstâncias for impraticável buscar aprovação prévia, ela deve ser obtida assim 

que possível depois de feito o pagamento): 
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 O não pagamento poria em risco a segurança ou saúde pessoal, ou o bem-estar 

físico ou mental de um empregado ou de seus companheiros de viagem; ou 

 O não pagamento acarretaria custos ou prejuízo econômicos iminentes e 

substanciais para a Eaton devido à não execução, por parte de um funcionário 

público, de um serviço não discricionário que a Eaton tem o direito legal de obter; 

um exemplo seria o atraso do início de operações de uma fábrica devido à 

recusa em ligar serviços básicos de água, eletricidade ou telefone a que a 

operação tem direito.   

 

Livros e Registros 

 

Como a FCPA determina que tais pagamentos sejam devidamente incluídos nos 

livros e registros da Eaton, é imprescindível que todo pagamento de facilitação seja 

comunicado ao seu superior e registrado como pagamento de facilitação.  Sem o 

registro devido, mesmo uma facilitação aprovada permitida por lei pode acarretar 

riscos para a Eaton.  
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POLÍTICA MUNDIAL ANTICORRUPÇÃO – APÊNDICE 

 

Exemplos 

 

Situação:  Num mercado emergente, um inspetor do governo descobre uma 

série de violações à segurança em nossa fábrica.  Ele ameaça fechar a fábrica a 

menos que você lhe pague uma multa na mesma hora. 

 

Análise:  Neste caso, entre imediatamente em contato com o Departamento 

Jurídico.  Por mais que queiramos evitar complicações burocráticas desnecessárias, 

pagar dinheiro a um inspetor do governo é inapropriado e provavelmente ilegal. 

 

Situação:  Uma gerente de compras afirma que fará um contrato de 

fornecimento de longo prazo com a Eaton, mas só se a Eaton concordar em 

“devolver” uma parte do preço de compra para a companhia compradora.  O que 

você faz? 

 

Análise:  Se você concordar em devolver uma parte do preço de compra 

(presumindo-se que o preço líquido ainda faça sentido comercialmente) para realizar 

o negócio, assegure-se de que o dinheiro devolvido seja depositado em uma conta 

da companhia compradora, e não na conta particular da gerente de compras ou de 

terceiros.  Ao receber pedidos “inusitados” em relação a pagamentos, destino de 

mercadorias, etc., tome as precauções razoáveis para se assegurar de que tais 

pedidos são legítimos, e não têm o objetivo de contribuir com arranjos ou esquemas 

indevidos.  

 

Situação:  A Eaton quer comprar um terreno para construir novas instalações 

em um mercado emergente.  O terreno é de propriedade do governo local.  Um 

corretor de imóveis informa que por uma comissão de 25% do valor da transação, ele 

acertará a venda através de seus “contatos” no governo local.  Você paga a 

comissão? 

 

Análise:  Não.  Como a comissão é muito alta e porque sabemos que o 

corretor tem contatos no governo, há sinais de alerta suficientes para desconfiar de 

que se trata de uma transação indevida.  
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Situação:  Ao tentar sair de um país onde está havendo distúrbios civis, você é 

detido por um funcionário da alfândega local.  O funcionário exige o pagamento de 

uma “taxa de processamento” de US$ 20 para deixá-lo passar pela alfândega.   

 

Análise:  Neste caso, você pode pagar a taxa, devendo comunicar 

imediatamente o fato ao Departamento Jurídico e fazer o registro apropriado do 

pagamento.   

 

Situação:   Um cliente lhe pede duas faturas para produtos vendidos – uma com 

o preço verdadeiro, e outra com um preço mais alto. O cliente vai pagar a primeira 

fatura e usar a segunda para justificar a cobrança de um preço mais alto do usuário 

final. Isto é aceitável? 

 

Análise:   Não. Ao emitir uma segunda fatura com um preço mais alto, a Eaton 

poderia contribuir para que um cliente fizesse uma declaração falsa ou cometesse 

fraude. Isto poderia acarretar riscos para a Eaton, ainda que o uso indevido da fatura 

tenha sido feito pelo cliente. (O mesmo se aplica no caso de um cliente pedir à Eaton 

a segunda via de uma fatura com um preço mais baixo. Se o cliente usar a duplicata 

para pagar menos impostos, a Eaton poderá ser legalmente responsabilizada por 

contribuir com a sonegação do cliente.)   

 

Situação:   Uma grande remessa de produtos da Eaton está sendo transportada 

para um importante cliente num mercado emergente. A remessa é detida pela 

alfândega porque os contêineres não estão rotulados como perigosos, conforme 

consta dos documentos de embarque.  Devido ao atraso, corremos o risco de não 

cumprir o prazo de entrega.  A transportadora que contratamos informa que pode 

convencer os funcionários da alfândega a ignorar a discrepância com um pequeno 

pagamento.   Isto é uma boa idéia? 

 

Análise:  Não. Como empregado da Eaton, você está proibido de fazer pagamentos 

deste tipo, e usar a transportadora para fazer o pagamento é a mesma coisa.   Não 

pedimos a terceiros que façam por nós algo que estamos proibidos de fazer.   

 

Situação: Você quer contratar um consultor para ajudar a obter negócios junto a 

clientes, entre os quais entidades estatais. O consultor pede um pagamento 

“logístico” adiantado de US$ 100 000 e uma comissão de 25% sobre todos os 

contratos. O consultor não tem nenhuma experiência com produtos da Eaton em 

particular, mas é conhecido como alguém “que consegue resultados”. Você deve 

entrar nesse acordo? 

 

Análise: Não sem auditoria legal adicional e proteções contratuais significativas. Se 

bem que o acordo não seja ilegal à primeira vista, há vários sinais de perigo que 

devem ser examinados para que você e a Companhia não corram o risco de infringir 

a FCPA ou outras leis anticorrupção. Desconfie de pagamentos adiantados inusitados 
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e/ou comissões para terceiros, especialmente aqueles que lidarão diretamente com 

entidades governamentais e que estão, na verdade, vendendo “acesso”. Do ponto de 

vista de uma análise da FCPA, você pode ter agido conscientemente ao optar por 

ignorar fatos a respeito de terceiros que indiquem a probabilidade de ocorrência de 

pagamento corrupto. Entre em contato com o Departamento Jurídico para obter ajuda 

para fazer auditoria legal de agentes e orientação quanto à linguagem contratual 

adequada. 

 

Situação: Você tenciona formar uma Joint Venture (“JV”) com uma companhia para 

concorrer a um contrato governamental no Oriente Médio. Durante a negociação 

contratual, o sócio na JV revela que tem inúmeros contratos com terceiros em países 

onde há muita corrupção. Alguns desses contratos são usados como “apresentações” a 

funcionários públicos e o sócio afirma que eles são necessários para se fazer negócios 

naquele país. Você deve entrar nesse acordo? 

 

Análise: Não sem mais informações. Apesar de o sócio potencial na JV ter feito esses 

contratos antes do envolvimento da Eaton, eles ainda poderão causar problemas no 

futuro, de uma perspectiva comercial e legal.  

Essas “apresentações pagas” podem ser consideradas transações corruptas.  Como 

sócia da JV, a Eaton pode ficar sujeita a penalidades prescritas pala FCPA e outras leis 

anticorrupção – ainda que nenhum empregado da Eaton estivesse envolvido com a 

transação corrupta.  

Da perspectiva comercial, as operações em andamento e o valor dos negócios poderão 

sofrer um impacto adverso caso o sócio na JV ou seu agente tenham agido 

corruptamente no passado para obter negócios ou decisões favoráveis do governo.  

Antes de fazer o acordo de joint venture, consulte o Departamento Jurídico e peça 

orientação para fazer uma auditoria legal.  Através deste processo você poderá 

examinar contratos e outros documentos relevantes, entrevistar pessoas-chave e 

desenvolver declarações e garantias a respeito do negócio. Este processo ajuda a 

garantir que os contratos com terceiros não se baseiam em relacionamento corrupto.  
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PERGUNTAS FREQUENTES 

 

O que é exatamente suborno ou propina? 

 

Suborno, de um modo geral, é a oferta ou o recebimento de qualquer pagamento, 

presente, empréstimo, taxa, recompensa ou outra vantagem ou consideração para 

ou de qualquer pessoa, para induzir a fazer algo, a deixar de fazer algo, ou para 

influenciar uma decisão.  Por exemplo, é suborno um pagamento de dinheiro para (a) 

obter, reter ou encaminhar negócios, (b) conseguir vantagem imprópria ou indevida 

na realização de negócios (como tratamento tributário favorável), ou (c) influenciar o 

julgamento ou a conduta de terceiros ou causar uma ação ou resultado desejados.  

Propina é um tipo particular de suborno. É a devolução antiética ou ilegal de parcela 

de um pagamento já feito como parte de uma transação comercial legítima.   Por 

exemplo, um fornecedor antiético pode concordar em pagar uma quantia a um 

gerente de compras para ganhar um contrato de fornecimento de tal gerente.  

 

É aceitável fazer um favor ou dar presentes em vez de dinheiro a alguém para 

que ele concorde em fazer algo para a Eaton? 

 

Não. Suborno, propinas ou outros pagamentos corruptos podem assumir várias 

formas, não sendo apenas pagamento de dinheiro.   Eles podem incluir coisas 

como  

 

dar emprego a um parente do beneficiado pelo suborno, 

prometer empregar alguém depois de ele deixar um cargo governamental, ou 

presentes excessivos ou extravagantes ou favores sexuais  

 

Assegure-se de que presentes, entretenimento e viagens dadas a funcionários 

públicos ou a empregados de companhias privadas não possam ser consideradas 

suborno ou pagamento corrupto de outro tipo.  Consulte a Política Mundial de 

Presentes e Entretenimento para se orientar quanto à aceitabilidade de dar ou 

receber presentes, entretenimento e viagens envolvendo terceiros.   

 

E o caso de contribuições beneficentes? Como elas podem ser consideradas 

impróprias? 

 

Os empregados devem evitar patrocínio ou contribuições beneficentes que possam 

ser formas disfarçadas de receber suborno ou outros pagamentos corruptos.  Por 

exemplo, um funcionário corrupto pode sugerir que antes de sermos considerados 

para receber um contrato, precisamos concordar em contribuir para uma entidade 

beneficente de sua escolha.  Peça a aprovação do Departamento Jurídico antes de 

fazer qualquer contribuição desse tipo. Precisamos nos assegurar de que: (a) se trata 
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de uma entidade beneficente legítima; (b) o pagamento não vai ser  desviado ou 

beneficiar de alguma forma o funcionário ou sua família; (c) a contribuição é 

transparente e devidamente incluída em nossos registros financeiros; (d) o arranjo 

cumpre todas as leis locais; e (e) a contribuição não é feita em troca de uma decisão 

favorável por parte do solicitante. 

 

É aceitável dar a um cliente uma fatura mostrando um valor maior ou menor do 

que o valor de fato cobrado? 

 

Não. Todas as faturas que emitimos para clientes devem refletir o verdadeiro preço 

pelo qual são vendidos os produtos a que elas se referem. Isto se aplica seja qual for 

a explicação dada pelo cliente para a finalidade da fatura.  

 

O que é um funcionário público? Se o cliente é de propriedade de um 

departamento governamental local, o seu gerente de compras é um funcionário 

público? 

   

O termo “funcionário público” é bem amplo. Ele inclui todos os empregados, em 

qualquer nível, de um departamento ou agência governamental, quer seja executiva, 

legislativa ou judicial. Executivos e empregados de companhias de propriedade ou 

sob controle estatal também são considerados “funcionários públicos”. Portanto, o 

termo abrange não só indivíduos tais como funcionários eleitos, inspetores de 

impostos e alfandegários, e funcionários responsáveis por aquisições, como também 

os empregados de empresas estatais.  Inclui ainda: (a) qualquer pessoa atuando em 

capacidade oficial para uma organização, departamento ou agência governamental, 

(b) executivos ou empregados de qualquer organização pública internacional, como o 

Fundo Monetário Internacional, a União Européia e o Banco Mundial, e (c) partidos 

políticos estrangeiros, oficiais de partidos, ou candidatos a cargos eletivos.  

Lembre-se de que esta Política proíbe que se ofereça, aceite ou pague suborno ou 

propina, ou que se façam outros pagamentos corruptos a qualquer indivíduo, seja ele 

funcionário público ou não.   

 

Em alguns negócios, é comum contratar terceiros para atuar como agentes e 

ajudar no desenvolvimento e manutenção do negócio.   A que sinais os 

empregados devem estar atentos para garantir que um agente não faça 

pagamentos indevidos? 

 

 Auditoria Legal de possíveis parceiros comerciais é importante porque 

pagamentos feitos por terceiros em nome da Eaton podem acarretar para a 

Eaton os mesmos riscos que a Eaton estaria correndo se tivesse ela própria 

feito tais pagamentos.  Assegure-se de que um parceiro comercial potencial 

seja uma organização legítima, com as aptidões, talento, recursos e 

competências para cumprir suas obrigações, e de que nem o parceiro 

comercial nem qualquer de seus empregados ou afiliados tenha feito ou 
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provavelmente possa vir a fazer pagamentos indevidos.  As perguntas 

abaixo devem ajudar a alertá-lo quanto a possíveis questões pertinentes a 

pagamentos corruptos envolvendo terceiros:  

 Qual é a reputação dos terceiros, especialmente no que se refere a 

corrupção? 

 Os terceiros têm vínculos familiares ou comerciais com um funcionário 

público?  

 Se os terceiros constituem uma entidade, ela é de propriedade de um 

funcionário público? 

 Se os terceiros são um indivíduo, ele atualmente é ou já foi alguma vez um 

funcionário público? 

 Os terceiros foram recomendados por um funcionário público? 

 Os terceiros têm a equipe, expertise, equipamento e outros recursos 

adequados para o desempenho do serviço desejado?  

 A taxa, comissão ou outra remuneração dos terceiros é razoável e 

consistente com os valores vigentes no mercado para serviços ou acordos 

similares naquela região?  

 Os terceiros solicitam pagamentos em dinheiro vivo, bonificações atípicas, 

pagamentos antecipados substanciais, ou qualquer tipo incomum de 

processo de pagamento, tais como pagamentos através de paraísos fiscais 

ou caixa dois? 

 Os terceiros entendem e concordam em respeitar a política da Eaton que 

proíbe pagamentos corruptos? 

 Os terceiros foram submetidos a qualquer tipo de investigação 

governamental, inquérito informal ou ação coercitiva relacionada a 

corrupção? 

 

Finalmente, é importante que se exerça auditoria legal (due dilligence) na supervisão 

e exame das ações e desempenho das obrigações de um parceiro comercial durante 

toda a duração do acordo, de modo que qualquer problema possa ser identificado e 

solucionado sem demora. 

 

O Departamento Jurídico pode orientá-lo em seu trabalho de auditoria legal e ajudar 

a avaliar os resultados de sua auditoria legal. 

 

Não tenho problemas quanto à minha auditoria legal de um parceiro comercial 

potencial, mas que tipo de cláusulas contratuais eu devo incluir no nosso 

acordo com o parceiro? 

 

O Departamento Jurídico pode ajudá-lo a esse respeito mas, de um modo geral, as 

cláusulas incluem: (a) declarações, garantias e compromissos relativos ao 

cumprimento de legislação anticorrupção, entre as quais a FCPA; (b) o direito de 

fazer auditoria de livros e registros do parceiro comercial para garantir a observância 

destas declarações, garantias e compromissos; e (c) o direito de encerrar uma 
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parceria comercial em resultado de qualquer violação de leis anticorrupção ou das 

representações, garantias e compromissos do acordo relativo a tais questões. 

 

Como devo reagir a solicitações ou oferta de pagamento corrupto?  

 

Apesar da reputação da Eaton, do nosso Código de Ética e de nossas melhores 

intenções, alguns de nós, no desempenho de nossas funções, podemos nos ver em 

situações em que fica claro que um cliente potencial ou um funcionário espera 

receber um suborno ou outro pagamento corrupto, ou está nos oferecendo uma 

propina.   Além da primeira reação de recusar a solicitação ou a oferta, não deixe 

jamais de buscar ajuda internamente.  Seu supervisor ou outro gerente da Eaton 

podem se dirigir à organização de onde se originam as solicitações impróprias e 

discutir esta conduta nos níveis mais altos.  

 

Além disso, considere o seguinte em suas interações comerciais:  

 

 Construa Relacionamentos – Enfatize o “win-win” 

 Enfatize quão firme é sua disposição de trabalhar com o cliente, vendedor ou 

funcionário para alcançar um “win-win” consistente com nossos elevados 

princípios e valores. 

 Discuta a importância da integridade e dos valores Eaton, e de fazer 

negócios da maneira certa. 

 Discuta o que a Eaton oferece: Tecnologia, Investimento, Aptidões, 

Treinamento, Empregos e Crescimento. 

 Ao discutir nossos valores, comunique o fato de que esperamos que nossos 

empregados, parceiros comerciais, vendedores, empreiteiros e funcionários 

ajam de maneira consistente com estes valores. 

 Deixe bem claro aos funcionários locais que estamos investindo em sua 

comunidade porque temos confiança em sua capacidade de nos proteger de 

tentativas de suborno ou corrupção.  

 Explique que a lei impõe multas e penalidades muito sérias para casos de 

suborno de funcionários públicos e registro impróprio de pagamentos 

impróprios. 

 Dê este mesmo recado o tempo todo: “Nós somos assim”; “É assim que nós 

fazemos negócios”. 

 Empenhe-se para ser antecedido pela sua reputação e pela reputação da 

Eaton.  Acabe com a ilusão de que talvez valha a pena pedir. 

 

E finalmente, vá embora se for preciso, confiante de que fez a escolha certa.  A 

Eaton não quer nem precisa de negócios que não pode obter ética e legalmente. 

 

 

 


