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• A Brunswick Corporation está fortemente empenhada em fazer negócios com 
integridade. 

• A Brunswick proíbe a corrupção e o pagamento de subornos e “luvas” de qualquer 
espécie, tanto no âmbito de transações envolvendo funcionários públicos como pessoas 
do setor privado.

• A corrupção promove a pobreza, a fome, as doenças e a criminalidade e impede as 
sociedades e as pessoas de atingirem o seu máximo potencial. A corrupção é um dos 
principais obstáculos ao desenvolvimento económico e social. Distorce o estado de 
direito e o fundamento institucional que é indispensável à Brunswick. 

• A Brunswick está empenhada em respeitar as normas de conduta estabelecidas na Lei 
Contra Práticas de Corrupção no Estrangeiro dos Estados Unidos (Foreign Corrupt 
Practices Act, FCPA) e nas leis anticorrupção aplicáveis dos países onde 
desenvolvemos a nossa atividade. 

Finalidade
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• Cumprir todas as leis antissuborno e anticorrupção relevantes, incluindo, mas sem 
caráter limitativo, a FCPA dos EUA e a Lei Antissuborno do Reino Unido (U.K. Bribery 
Act) em todos os países onde faz negócios em nosso nome.

• Estar ciente das violações de quaisquer leis ou regulamentos relevantes, ou das suas 
próprias políticas, que poderiam afetar a sua relação com a Brunswick.

• Notificar a Brunswick relativamente a quaisquer potenciais violações de que tome 
conhecimento.

• Notificar a Brunswick se desenvolvimentos posteriores tornarem as informações que nos 
foram comunicadas imprecisas ou incompletas.

As expetativas da Brunswick em relação a si
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• Na qualidade de parceiro comercial, está rigorosamente proibido de oferecer, autorizar, 
dar ou prometer qualquer forma de pagamento indevido, independentemente da 
localização a nível mundial. 

• A Brunswick não irá trabalhar com um terceiro (revendedor, distribuidor, agente, 
etc.) que ofereça ou efetue um pagamento indevido ao agir por nossa conta ou em 
nosso nome. 

• O que é um pagamento indevido?

• Um pagamento ou benefício dado, oferecido ou prometido (não é necessário que o destinatário o 
aceite)

• De algo de valor (incluindo dinheiro, presentes, vales de oferta, produtos gratuitos, empréstimos, 
refeições, viagens, alojamento, honorários de consultoria, etc.)

• A qualquer pessoa (incluindo particulares, funcionários públicos, os seus familiares ou amigos)

• Com o objetivo de assegurar uma vantagem indevida ou obter ou conservar negócios.

Anticorrupção e Antissuborno



• A FCPA proíbe pagamentos (tais como subornos ou “luvas” a funcionários públicos para 
ajudar a obter ou conservar negócios. 

• Quem é um funcionário público?
• Um responsável ou funcionário de um governo, departamento ou agência governamental; qualquer 

pessoa que aja a título oficial por conta ou em nome de um departamento ou agência 
governamental; partidos políticos, responsáveis de partidos políticos e candidatos a cargos 
públicos; responsáveis e funcionários de empresas públicas; e responsáveis e funcionários de 
organizações públicas internacionais. 

• Que tipos de coisas podem ser consideradas subornos ou “luvas”?
• Subornos proibidos ou “luvas” podem ser qualquer coisa que possa ter valor, incluindo dinheiro, 

ações, presentes pessoais ou entretenimento de luxo, férias, ofertas de emprego no futuro, ou 
contribuições políticas. Não existe um limiar monetário – qualquer montante pode ser interpretado 
como um suborno ou “luvas”.

Princípios Anticorrupção



• Uma assembleia municipal vai deliberar sobre uma compra de valor substancial e 
está a considerar utilizar os produtos de uma empresa. A empresa ou o gerente do 
agente da empresa oferece a um membro da assembleia municipal produtos gratuitos 
em troca de um voto favorável.

• Um gestor de projeto faz um pagamento em dinheiro a um responsável da comissão 
de ordenamento do território local, para atribuir determinados contratos a uma 
empresa.  

• Um fornecedor que está a participar num concurso para a adjudicação de um contrato 
de uma empresa oferece uma “comissão” a um funcionário da secção de 
aprovisionamento, para lhe fornecer informações que não estão disponíveis aos 
outros concorrentes, incluindo qual é a oferta mais baixa recebida até ao momento.

Exemplos
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• Além disso, não pode fazer declarações ou efetuar registos falsos, imprecisos, 
incompletos ou enganosos em relação aos negócios da Brunswick. 

• A Brunswick espera que todas as transações financeiras, incluindo as que inicia e que 
estão relacionadas com negócios feitos em nosso nome, sejam registadas de forma 
oportuna e precisa.

• Os registos devem refletir com precisão a natureza, o montante e as especificidades da 
transação em causa.

• Deve conservar recibos e outros documentos de suporte referentes a transações.

• Não estabeleça “sacos azuis” (contas não registadas ou secretas) para qualquer 
finalidade.

• Os registos devem ser efetuados e mantidos de forma coerente com as suas políticas 
globais de conservação de documentos e manutenção de registos.

Manter livros e registos precisos



• Fazer com que, nos registos, os pagamentos pareçam ter sido feitos a uma pessoa, 
quando na realidade, foram feitos a outra.

• Apresentar relatórios de despesas que não refletem com precisão a verdadeira 
natureza da despesa, como por exemplo, identificar falsamente convidados (que não 
estiveram presentes) num relatório de despesas, para fazer com que uma refeição 
cara pareça ser modesta.

• Indicar uma data anterior numa fatura de vendas, para registar uma venda no 
trimestre anterior.

Exemplos



• A reputação da Brunswick depende em parte das ações de terceiros que fazem negócios em 
nosso nome, pelo que os nossos terceiros devem cumprir todas as leis aplicáveis.

• A maioria dos países do mundo tem leis anticorrupção e antissuborno em vigor.

• Não faça um pagamento indevido (sob qualquer forma) para fins comerciais.

• Todas as transações financeiras, independentemente do montante, devem ser registadas de forma 
devida e precisa.

• O cumprimento das nossas políticas e das leis anticorrupção dos EUA e internacionais é
obrigatório. Caso não cumpra estas condições, isso poderá levar à cessação da sua relação                           
comercial com a Brunswick. 

• Se tomar conhecimento de potenciais violações das leis anticorrupção ou antissuborno, ou de 
violações da política da Brunswick, notifique imediatamente a Brunswick, através do número 
+1 877-684-5252, do site www.bcethics.com, do e-mail ethics.advisory@Brunswick.com, ou 
através do seu contacto local na Brunswick.

Articulação de todos os elementos


