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Introdução
A Dover não tolerará qualquer forma de corrupção. Isso
se aplica se a conduta envolve terceiros, sejam do setor
público ou privado, e se um suborno é oferecido, pago,
aceito ou solicitado diretamente por nossos funcionários
ou indiretamente por meio de terceiros.
O cumprimento da Política Global Anticorrupção da
Dover (“Política”) e de todos os regulamentos aplicáveis é
responsabilidade de todos na Dover.1 Deixar de reconhecer
e evitar suborno e corrupção pode ter um impacto
significativo e gerar responsabilidade criminal e/ou civil
para a Dover e os indivíduos envolvidos.
Espera-se que os parceiros de negócios da Dover
cumpram esta Política e também todos os regulamentos
aplicáveis. “Parceiros de negócios” são empresas que
prestam serviços à Dover relativos à obtenção, retenção
ou facilitação de negócios ou ao tratamento de nossas
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questões comerciais (por exemplo, distribuidores,
revendedores, agentes, despachantes aduaneiros,
consultores, terceirizados e prestadores de serviços
profissionais). Parceiros de negócios, ao negociarem
em nosso nome, não têm permissão para oferecer nem
pagar subornos. Suas práticas relacionadas a presentes
e entretenimento devem estar alinhadas com a nossa
Política. É importante comunicarmos nossas expectativas
sobre esta Política aos nossos parceiros de negócios.
Esta Política não aborda todas as situações pelas quais
você pode passar. Ao enfrentar uma situação difícil,
lembre-se sempre de pensar em como seus colegas e
pessoas fora da Dover perceberiam suas ações. Se estiver
na dúvida sobre como proceder, por gentileza fale com
seu supervisor, com o gerente de Compliance, um contato
de Compliance local ou o Departamento de Compliance
Corporativo da Dover.

“Dover” inclui funcionários em tempo parcial e integral da Dover e seus segmentos, plataformas, empresas operacionais e subsidiárias
no mundo inteiro, além da diretoria da Dover.
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Nosso Comprometimento Antissuborno
Oferecer ou pagar subornos, incentivos indevidos ou algo de valor para ganhar negócios ou obter uma vantagem
injusta é inaceitável, independentemente da circunstância. “Suborno” é qualquer coisa de valor oferecida, prometida
ou dada direta ou indiretamente, a fim de influenciar, de maneira inadequada, as ações de um terceiro para obter
ou manter um negócio ou levar vantagem no negócio. Os subornos podem incluir, mas não se restringem a moeda
de qualquer forma (incluindo equivalentes a dinheiro), presentes, viagens, entretenimentos ou outras cortesias,
empréstimos em valor abaixo do mercado, descontos, favores, oportunidades de negócios ou de emprego,
contribuições políticas ou beneficentes ou qualquer outro benefício ou consideração.
Funcionários da Dover e parceiros de negócios que trabalhem em nosso nome devem se afastar de qualquer
situação que envolva essas impropriedades, mesmo que isso signifique a perda do negócio ou que outras
complicações ocorram como resultado (por exemplo, atrasos ao obter permissões ou licenças). Pagamentos,
presentes, descontos e incentivos inapropriados a funcionários do governo ou outros terceiros não apenas violam
as leis anticorrupção e as nossas políticas, como também comprometem a reputação da Dover, conquistada com
tanto trabalho. Nenhum tipo de corrupção será tolerado.

Presentes, Entretenimentos e
Cortesias
As seguintes regras se aplicam a todos os presentes,
entretenimentos e cortesias:
•
•
•

•

Nunca ofereça nem receba algo de valor com objetivo
de influenciar, de maneira imprópria, decisões que
afetem os negócios da Dover.
Evite condutas que possam ter aparência de
impropriedade.
Sempre que possível, evite oferecer ou dar presentes,
entretenimentos ou cortesias a funcionários públicos.
Consulte o contato de compliance local se estiver
pensando nessa despesa.
Evite dar algo de valor a pessoas envolvidas direta ou
indiretamente em uma licitação, solicitação, contrato
ou decisão pendente que possa afetar a empresa.

Oferta de Presentes
Ao dar um presente em um contexto de negócios, lembrese de que:
•
•
•
•
•

ele deve ser legal (não apenas habitual) de acordo com
todas as leis aplicáveis e seguir as regras da Dover e
da organização do destinatário;
ele deve ser um item promocional com um valor
nominal (por exemplo, camisetas, chapéus, pen drives
e canetas), sempre que possível;
ele nunca deve ser em dinheiro ou qualquer equivalente
monetário (cheque, voucher e vale-presente);
ele deve ser entregue abertamente e sem tentativa de
enganar ou encobrir sua natureza, valor, objetivo ou
destinatário(s);
todos os registros sobre o presente (inclusive relatórios
de despesas) devem ser completos, precisos e
detalhados; e

•

você deverá obter aprovação prévia do supervisor e do
gerente de compliance ou do contato de compliance
local se o valor ou a frequência exceder os limites
definidos na tabela da próxima página.

Quem é um funcionário
público?
“Funcionário público” inclui qualquer autoridade,
funcionário, candidato, membro, agente ou parente
de qualquer pessoa de uma organização pública
internacional (por exemplo, o Banco Mundial e o
Fundo Monetário Internacional), partido político, família
real ou no poder, ou empresa de propriedade ou
controlada pelo governo (também conhecida como
empresa estatal ou de economia mista).

Com que frequência posso
dar um presente?
Visando minimizar riscos para você e para a Dover,
a Política define limites para o valor e a frequência
de presentes e entretenimento. Você deverá buscar
aprovação prévia sempre que os limites de valor
ou frequência forem excedidos. Em relação ao
limite de frequência, considere cada presente ou
entretenimento oferecido a diferentes funcionários da
mesma empresa. Por exemplo, após oferecer um
presente ao funcionário “A” e outro ao funcionário “B”
no mesmo ano civil, você deverá obter aprovação
antes de oferecer outros presentes ou entretenimentos
a funcionários dessa empresa, considerando que o
limite de frequência é de dois por ano civil.
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Oferta de Presentes
Frequência: dois presentes para a mesma pessoa/empresa por ano civil, salvo indicação em contrário.
País/região

Funcionário não governamental*

Funcionário público*

Áustria, Bélgica, Canadá, França, Japão,
Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido

US$ 100

US$ 50

Estados Unidos

US$ 100

US$ 20

Austrália, Espanha

US$ 100

Sempre requer aprovação prévia

Alemanha

US$ 75

Sempre requer aprovação prévia

Coreia do Sul

US$ 75

US$ 45; inclui qualquer pessoa
que exerça uma função pública,
incluindo mídia e educação

Taiwan

US$ 75

US$ 16

Argentina, República Tcheca, República
Dominicana, Índia, Itália, Malásia, Omã,
Eslováquia, Tailândia, Venezuela

US$ 50

US$ 30

Brasil

US$ 20; apenas um presente por
ano civil

US$ 20; apenas um presente por
ano civil

China

Itens promocionais de valor
nominal (US$ 20) ou exige
aprovação

Itens promocionais de valor
nominal (US$ 20) ou exige
aprovação

Filipinas, Cingapura

US$ 50

US$ 10

Colômbia, Dinamarca, Suécia

US$ 25

US$ 20

México, Rússia

US$ 50

Proibido

Outros (qualquer país não listado acima)

US$ 40

US$ 20

*Todos os valores monetários estão indicados em dólares americanos (US$)

Posso dar um presente que seja tradicional em meu país?
Muitos presentes tradicionais/regionais são de valor
nominal ou são simplesmente um símbolo ou gesto de
boa sorte ou amizade. Se você der presentes desse
tipo, é importante compreender nuances locais que
possam expor você e a Dover a riscos consideráveis.
Por exemplo, dar os bolinhos lunares como presente na
China é uma tradição antiga que não gera preocupação,
desde que o presente esteja dentro de nossos limites de
presente. Contudo, as autoridades locais prestam muita
atenção nessa época de presentear, porque subornos
têm sido pagos em conjunto com os bolinhos lunares.
Recentemente, vouchers de bolinhos lunares foram
usados para pagar subornos, uma vez que podem ser
trocados por dinheiro. Embalagens de bolinhos lunares
muitas vezes contêm itens de valor considerável, além
do valor dos próprios bolinhos lunares.
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Ao dar presentes aceitos tradicional ou regionalmente,
lembre-se de que:
• somente o presente tradicional, como bolinhos
lunares ou chá, podem ser dados; você não deve
dar vouchers, cupons ou algo que possa ser trocado
por dinheiro ou por outros itens/serviços;
• você deverá obter aprovação prévia se o valor do
presente exceder os limites definidos acima ou se o
presente for entregue a um funcionário público; e
• independentemente do valor, não dê presentes a
pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, em uma
licitação, solicitação, contrato ou decisão pendente
que possa afetar a Dover sem aprovação prévia.

POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO DA DOVER

Recebimento de Presentes
Presentes acima do limite não devem ser aceitos, sempre
que possível. Se não for possível educadamente recusar
um presente, ele deverá ser considerado propriedade da
empresa se o valor exceder os limites na tabela à direita.
Se você estiver em uma posição de tomada de decisão ou
influência em decisões que afetem o doador do presente,
recuse presentes acima de um valor nominal, sempre que
possível. Não aceite presentes que excedam os limites
estabelecidos na tabela.
Nunca é apropriado receber um presente de alguém que
possa se beneficiar de uma decisão comercial pendente
específica que será tomada por você, independentemente
do valor do presente.
Muitas vezes, um presente comercial modesto é oferecido
durante as festas de final de ano ou em outra ocasião
não associada a uma decisão comercial específica. Esses
presentes assumem várias formas (por exemplo, ingressos,
garrafas de vinho e bolas de golfe). Se o valor do presente for
superior aos limites detalhados na tabela, ele será considerado
propriedade da empresa e deverá ser tratado de acordo.

Frequência: dois presentes da mesma pessoa/
empresa por ano civil, salvo indicação em
contrário
País/região

Limite*

Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá,
França, Alemanha, Holanda,
Noruega, Espanha, Suíça, Reino
Unido, Estados Unidos

US$ 100

Coreia do Sul, Taiwan

US$ 75

Argentina, Brasil, República Tcheca,
República Dominicana, Índia,
Itália, Japão, Malásia, México,
Omã, Filipinas, Rússia, Cingapura,
Eslováquia, Suécia, Tailândia,
Venezuela

US$ 50

Colômbia, Dinamarca

US$ 25

China

Presentes considerados propriedade da empresa devem ser:
•
•
•

•
•

mantidos em exposição nos escritórios da empresa;
distribuídos por sorteio, por meio do qual todos os
funcionários tenham iguais chances de ganhar;
doados a uma instituição de caridade confiável que
seja totalmente independente de nossas transações
comerciais (ou seja, sem relacionamento direto
ou indireto entre a instituição e seus dirigentes/
funcionários e nossa empresa);
se forem comestíveis, colocados em uma sala de
refeição para benefício de todos os funcionários; ou
caso contrário, entregue ao gerente de compliance ou
aos cuidados do contato de compliance local.

Outros (qualquer país não listado
acima)

Somente item
promocional
com valor
nominal
US$ 50

*Todos os valores monetários estão indicados em dólares
americanos (US$)

Como posso determinar o
valor de um presente?
Quanto maior o valor do presente, maior é o risco para
você e para a Dover.
O valor de um presente normalmente é o seu preço justo
no varejo, que pode ser determinado por uma pesquisa
na Internet. Há circunstâncias em que esse preço não
reflete o valor percebido (por exemplo quando o item é
autografado). Nessas situações, você deve recusar o
presente ou tratá-lo como propriedade da empresa.
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Oferta/Recebimento de
Entretenimento
Caso estejam diretamente relacionadas aos negócios,
determinadas formas de entretenimento podem ser
apropriadas, incluindo compartilhar uma refeição ou
comparecer a um jogo ou evento com um terceiro.
Entretanto, outros tipos de entretenimento podem ter a
aparência de algo impróprio.
Ao oferecer ou receber qualquer forma de entretenimento,
lembre-se de que:
•
•
•
•
•
•

ele deve ser legal (e não apenas habitual) nos termos
de todas as leis aplicáveis;
ele deve ser entregue abertamente e sem tentativa de
enganar ou encobrir sua natureza, valor, objetivo ou
destinatário(s);
deve haver pelo menos um funcionário da Dover
presente e deve haver discussão sobre negócios;
nunca deve incluir favores sexuais, drogas ou qualquer
tipo de atividade que seja constrangedora para você
ou para a Dover caso se torne pública;
todos os registros sobre o entretenimento (inclusive
relatórios de despesas) devem estar completos,
precisos e detalhados; e
você deve obter aprovação prévia do seu supervisor
e do coordenador de conformidade caso o valor ou a
frequência exceda os limites estipulados na tabela da
página a seguir.

Registro de Presentes
Qualquer presente, incluindo entretenimento, que siga
os critérios a seguir deverá ser registrado no Registro
de Presentes.
•
•

Um presente ou entretenimento de qualquer valor
oferecido por ou recebido de um funcionário público.
Um presente ou entretenimento com um valor que
exceda os limites desta Política oferecido ou recebido
de um funcionário não governamental.

E sobre participar de eventos
esportivos e culturais?
Você pode participar de um evento esportivo ou cultural
com um terceiro, desde que o convite não implique
qualquer obrigação a você ou a Dover e que esta Política
seja rigorosamente observada.
Se estiver recebendo uma ou mais pessoas em um
evento esportivo ou cultural ou tiver sido convidado
para participar desse evento, siga as regras e os
limites definidos na seção “Oferta/Recebimento
de Entretenimento”.
Se um terceiro der a você ingressos para um evento
como um presente (eles não comparecerão), os ingressos
estarão sujeitos à seção “Recebimento de Presentes”.
Seja especialmente cauteloso com eventos de maior
destaque ou de grande procura, pois eles normalmente
envolvem ingressos caros e a possível aparência de
algo impróprio.
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Oferta/Recebimento de Entretenimento
Frequência: duas refeições ou dois eventos para a mesma pessoa/empresa por ano civil, salvo indicação
em contrário
País/região

Funcionário não governamental

Funcionário público

Refeição*

Eventos*

Refeição*

Evento*

Canadá, Japão, França

US$ 125

US$ 250

US$ 75

US$ 100

Estados Unidos

US$ 125

US$ 250

US$ 20

US$ 20

Argentina, República Tcheca,
República Dominicana, Índia,
Itália, Malásia, Omã, Tailândia

US$ 60

US$ 75

US$ 50

US$ 50

Brasil

US$ 25

US$ 40

US$ 20

US$ 40

Uma vez por ano civil

Uma vez por ano civil

México, Venezuela

US$ 50

US$ 50

US$ 0; Proibido

US$ 0; Proibido

Colômbia

US$ 25

US$ 25

US$ 25

US$ 25

Coreia do Sul

US$ 75

US$ 100

Taiwan

US$ 75

US$ 100

US$ 25

US$ 50

China

US$ 40

US$ 40

US$ 20

US$ 20

Filipinas

US$ 60

US$ 75

US$ 20

US$ 50

Cingapura

US$ 50

US$ 100

US$ 30

US$ 40

Dinamarca, Suécia

US$ 100

US$ 100

US$ 50

Requer aprovação

Austrália, Espanha

US$ 125

US$ 250

Requer aprovação

Requer aprovação

Reino Unido

US$ 125

US$ 250

US$ 75

Requer aprovação

Bélgica, Holanda, Noruega,
Suíça

US$ 100

US$ 200

US$ 75

US$ 100

Áustria

US$ 100

US$ 200

US$ 75

Requer aprovação

Alemanha

US$ 75

US$ 100

US$ 40

US$ 40

Total de refeição, presente, evento: US$
45 por pessoa (inclui qualquer pessoa com
função pública, incluindo mídia e educação)

(deve ser evitado)

(Somente uma refeição/evento por trimestre)
Eslováquia

US$ 40

US$ 50

US$ 30

US$ 40

Rússia

US$ 45

US$ 45

US$ 0; Proibido

US$ 0; Proibido

Outros (qualquer país não
listado acima)

US$ 50

US$ 50

US$ 20

US$ 30

*Todos os valores monetários estão indicados em dólares americanos (US$) e por pessoa
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Oferta/Recebimento de
Cortesias
Sempre tenha cuidado ao considerar se deve oferecer
ou fornecer cortesias, especialmente se houver um
funcionário público envolvido. Passagens aéreas e
acomodações internacionais podem ser caras e, se
regras como as listadas acima não forem seguidas, isso
facilmente poderá parecer impróprio.
Cortesias incluem os custos de transporte e hospedagem
de qualquer pessoa que não seja funcionária da Dover
para fins legítimos de negócios. Você precisa de aprovação
prévia do supervisor e do gerente de compliance para
oferecer ou receber cortesias que envolvam funcionários
públicos ou não governamentais, caso seja necessária
viagem aérea ou hospedagem não doméstica.

•
•
•
•
•

•

não serão permitidos, em nenhuma circunstância,
passeios turísticos, viagens adicionais, entretenimentos
ou "dias extras" para funcionários públicos;
a Dover não pagará despesas associadas a membros
da família ou conhecidos do(s) indivíduo(s) que
viajar(em);
não ofereça nem receba dinheiro, equivalentes a
dinheiro ou diárias;
elas devem ser dadas abertamente e sem nenhuma
tentativa de enganar ou ocultar sua natureza, valor,
finalidade ou destinatário(s);
elas devem ser legais de acordo com todas as leis
aplicáveis e nunca incluir favores sexuais, drogas ou
qualquer tipo de atividade que seja constrangedora
para você ou para a Dover, caso se torne pública; e
todos os registros sobre as cortesias devem ser
completos, precisos e detalhados.

Você deve se perguntar se é absolutamente necessário
que alguém viaje e, em caso afirmativo, se as mesmas
finalidades de negócios poderiam ser satisfeitas se, em vez
disso, você viajasse. Se você pode viajar, esta costuma ser
uma opção mais segura.
Se você oferecer/receber cortesias, lembre-se de que:
•
•
•
•
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a pessoa que recebe as cortesias deve ser
selecionada pelo empregador dela; você não deve
selecionar o(s) indivíduo(s) específico(s) que viajará(ão);
a Dover só pagará despesas necessárias para atingir
o objetivo comercial legítimo com a maior eficiência
possível;
as despesas necessárias de viagem e acomodação
devem ser modestas;
sempre que possível, as viagens devem ser
organizadas e pagas pela Dover; se isso não for
possível, a Dover só reembolsará o terceiro após
receber uma fatura detalhada; o reembolso nunca
deve ser feito aos funcionários do terceiro;

Qual é o risco de
contribuições políticas?
As contribuições políticas são reguladas
cuidadosamente e estão sujeitas a diversas leis.
Portanto, não utilize ativos da Dover para doações
políticas sem aprovação prévia específica do
Diretor Jurídico da Dover.

POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO DA DOVER

Qual é o risco relacionado a
caridades?
Há diversas instituições beneficentes legítimas em todo
o mundo, e a Dover orgulha-se de apoiar muitas delas.
Entretanto, tem havido casos em que funcionários
públicos ou pessoas designadas por eles fazem parte da
diretoria ou administram o que parecem ser organizações
beneficentes com a finalidade de obter subornos por meio
de tais organizações.
Verifique se a doação que você está considerando irá para
uma organização beneficente real e de boa reputação e
que será usada para fins beneficentes legítimos.

Doações Beneficentes

Patrocínios

A Dover tem um compromisso sólido e vital com a
sociedade e com as comunidades atendidas. Como
parte desse compromisso, a Dover e a Dover Foundation
apoiam ativamente muitas causas sociais.

Patrocínios são oportunidades de contribuir com dinheiro
ou serviços em espécie para um evento organizado por
terceiros em troca de alguma forma de publicidade ou
reconhecimento corporativo.

Nenhuma doação, de qualquer tipo, pode ser oferecida,
prometida ou dada com a intenção de assegurar, de
maneira imprópria, uma vantagem comercial ou ação de
autoridade. Se quiser sugerir uma doação beneficente
a ser feita pela Dover, fale com seu departamento de
finanças e com o gerente de compliance.

Os patrocínios devem:
•
•
•
•

Ao considerar contribuições beneficentes, lembre-se de que:
•
•
•
•
•

•

•

elas devem ser dadas abertamente e sem nenhuma
tentativa de enganar ou ocultar sua natureza, valor,
finalidade ou destinatário(s);
qualquer doação de produtos deve ser razoável e
rotulada, sempre que possível;
elas não devem ser feitas em dinheiro ou equivalente a
dinheiro (por exemplo, vales-presente e vouchers);
você deve obter e guardar um recibo ou confirmação
por escrito da contribuição;
elas devem ser feitas para instituições beneficentes
fidedignas, associações e organizações não
governamentais (ONGs) completamente independentes
de nossos negócios (sem relacionamento direto
ou indireto entre a instituição beneficente ou seus
dirigentes/funcionários e nossa empresa);
você deve evitar organizações fraternais, sociais,
políticas ou sindicais; grupos religiosos específicos;
órgãos governamentais; ou organizações que limitem
seus serviços a um grupo religioso; e
todos os registros sobre a contribuição devem ser
completos, precisos e detalhados.

•

•

envolver contribuições proporcionais ao benefício
recebido;
ser legais de acordo com todas as leis aplicáveis;
ter um fim comercial legítimo;
estar sujeitos a um contrato por escrito que detalhe a
organização que patrocina o evento, o valor/quantia
da contribuição e o(s) benefício(s) específico(s) a serem
recebidos;
ser completamente independentes de nosso negócio
(sem relacionamento direto ou indireto entre a
instituição beneficente ou seus dirigentes/funcionários
e nossa empresa) se uma instituição beneficente
estiver envolvida; e
ter registros completos, precisos e detalhados sobre o
patrocínio.
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Pagamentos de “Facilitação”
Fazer pequenos pagamentos de facilitação a funcionários
públicos a fim de agilizar ou garantir o desempenho de ações
governamentais rotineiras é ilegal nos termos das leis da
maioria dos países em que a Dover opera. Portanto, a Dover
não permite pagamentos de facilitação, a menos que a vida,
a liberdade ou a segurança de um funcionário esteja em risco.
Caso surjam algumas dessas circunstâncias e seja feito
um pagamento, você deverá relatar imediatamente as
circunstâncias e os detalhes do pagamento ao seu
supervisor e ao gerente de compliance. Garanta também
que essas informações foram registradas com precisão em
livros e registros da Dover.

Outros Tipos de Benefícios
Oferecer oportunidades favoráveis (por exemplo, assegurar
empregos ou estágios a um parente de um parceiro
comercial) também é algo previsto pelas leis anticorrupção.
Portanto, um suborno pode incluir favores, empregos, o uso
de instalações da empresa, conveniências ou oportunidades
favoráveis proporcionadas de maneira direta ou indireta
a nossos contatos de negócios e a pessoas que afetam
nossos negócio. Entre em contato com seu supervisor
e com o gerente de compliance ou o representante de
compliance local para obter orientação antes de oferecer ou
dar um desses outros tipos de benefícios.
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O que é um pagamento “de
facilitação”?
Frequentemente há confusão sobre o que constitui
um pagamento de facilitação (às vezes, chamado
de “caixinha”). Pagamentos de facilitação são feitos
a um funcionário público para benefício pessoal
deste e em troca de agilizar uma função pública
rotineira (por exemplo, processar uma solicitação
de visto ou entregar uma correspondência).
Pagamentos de facilitação não incluem sobretaxas
pagas a consulados ou órgãos governamentais
para processar uma solicitação com maior rapidez.
Se um pagamento de facilitação for exigido e
você estiver legitimamente preocupado com
sua vida, liberdade ou segurança, você poderá
efetuá-lo. Assim que estiver em segurança, você
deverá relatar isso ao seu supervisor e ao gerente
de compliance e registrar com precisão todos
os detalhes relativos ao pagamento em livros e
registros da Dover.

POLÍTICA GLOBAL ANTICORRUPÇÃO DA DOVER

Contabilidade – Livros e
Registros
É política da Dover manter um sistema de controles
contábeis internos e manter livros e registros que, em
detalhes razoáveis, reflitam de modo preciso e imparcial
as transações e a alocação de ativos. Lançamentos
falsos, enganosos ou incompletos em tais registros ou em
outros documentos são estritamente proibidos. Nenhum
fundo ou conta não divulgado ou não registrado pode ser
estabelecido para qualquer finalidade.

Despesas realizadas pela Dover devem ser justificadas
com uma descrição detalhada das atividades e por
recibos ou faturas reais e válidos que demonstrem as
quantias gastas. A apresentação (por qualquer funcionário)
e a aceitação (pelo setor contábil ou outro funcionário)
conscientes de faturas ou recibos falsos são estritamente
proibidas e estão sujeitas a ações disciplinares, incluindo
até mesmo demissão e ação judicial.

Violações/Repercussões
Violações desta Política podem resultar em ação disciplinar,
incluindo até mesmo demissão, multas, persecução
penal, prisão e/ou litígio civil. Além disso, violações de leis
anticorrupção em qualquer lugar do mundo podem sujeitar
você e a Dover a penas civis e/ou criminais.
Se você tomar conhecimento ou suspeitar de que uma
violação desta Política tenha ocorrido ou está prestes
a ocorrer, entre em contato com o seu supervisor,
com o contato de compliance local, o gerente local de
Recursos Humanos, o Departamento de Compliance ou o
Departamento Jurídico da Dover.
A Dover nunca tolerará qualquer ato de retaliação contra
uma pessoa que denuncie, de boa-fé, suspeitas de
violações legais, éticas ou de políticas.

Deve ser mantido um sistema de controles contábeis que
ofereça garantias razoáveis de que:
•
•
•
•

as transações sejam executadas de acordo com a
autorização da administração;
as transações sejam registradas a fim de permitir
a elaboração de relatórios financeiros precisos e a
manutenção da responsabilidade pelos ativos;
o acesso aos ativos seja permitido apenas de acordo
com a autorização da gerência e
funções de auditoria adequadas sejam conduzidas.

Recursos
Recursos adicionais relacionados a esta Política, incluindo
perguntas frequentes, podem ser encontrados em
www.IntegrityCounts.com.
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Política Global Anticorrupção da Dover
A Dover não tolerará qualquer forma de corrupção. Isso se aplica se a conduta envolve terceiros, sejam do setor público
ou privado, e se um suborno é oferecido, pago, aceito ou solicitado diretamente por nossos funcionários ou indiretamente
por meio de terceiros.
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