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Política Anticorrupção 
 

 Nós nos comportamos de acordo com os padrões mais elevados de integridade e nos orgulhamos não apenas dos resultados que 

alcançamos, mas também de nossa trajetória. Em todo o mundo, conduzimos negócios somente por meio de práticas empresariais 

éticas, além de criarmos e mantermos registros precisos, sempre. Não toleramos nenhuma forma de corrupção, inclusive oferecer 

ou aceitar subornos, propinas e outros pagamentos indevidos, diretamente ou por meio de terceiros que atuam em nosso nome. 

Estamos comprometidos com a compliance na letra e no espírito das leis anticorrupção, inclusive a Lei sobre Práticas de Corrupção 

no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) dos EUA e a Lei Anticorrupção do Reino Unido (U.K. Bribery Act), coletivamente, 

“leis anticorrupção”, em todos os lugares onde fazemos negócios. 

 

   

    

 OBJETIVO Impedir a oferta, o pagamento, a solicitação ou a aceitação de subornos ou propinas em todo o 

mundo e promover o compromisso da Meta com a compliance com as leis globais 

anticorrupção. 

 

    

 DEFINIÇÃO  
DE TERMOS 

Pessoal da Meta abrange, conforme definido no Código de Conduta (“Código”) da Meta, 

membros do conselho de administração, diretores e funcionários da Meta, bem como 

trabalhadores temporários (inclusive fornecedores, prestadores de serviços e consultores). 

Funcionário Público é qualquer servidor, funcionário ou pessoa que atue para ou em nome de 

um governo ou de qualquer departamento, agência ou entidade estatal ou controlada pelo 

Estado ou, ainda, organização pública internacional (por exemplo, as Nações Unidas); partidos 

políticos e funcionários de partidos políticos; qualquer candidato a cargo político; ou um 

membro de uma família real. Para ajudar a identificar Funcionários Públicos, confira nossa 

orientação sobre Quem é “funcionário público” e, em caso de dúvida, consulte o 

departamento de Compliance. 

Algo de Valor é amplamente interpretado como algo que um destinatário possa considerar 

valioso. Inclui presentes e benefícios em espécie ou não, tangíveis e intangíveis. Descontos, 

abatimentos, presentes, entretenimento, refeições, viagens, honorários para participação em 

conferências ou ad credits da Meta podem se qualificar como “algo de valor”. Para obter mais 

exemplos de Algo de Valor, confira nossa orientação sobre Algo de Valor e, em caso de 

dúvida, consulte o departamento de Compliance. 

Terceiro é qualquer pessoa que não seja empregada pela Meta ou qualquer negócio ou 

organização não pertencente ou controlado pela Meta. Para obter exemplos de Terceiros, 

confira O que caracteriza um terceiro e qual é a minha função e, em caso de dúvida, consulte o 

departamento de Compliance. 

 

    

 ESCOPO E 
APLICABILIDADE 

Nossa expectativa é que todo o Pessoal da Meta e Terceiros atuando em nome da Meta 

cumpram esta Política e os princípios subjacentes a esta Política em qualquer uma de suas 

atividades relacionadas ao seu trabalho com a Meta. 
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 REQUISITOS   

 01 
Não compactuar com 
subornos ou propinas 

Suborno é a oferta, promessa, doação ou autorização indevida para conceder Algo de valor a 

qualquer pessoa a fim de obter ou manter negócios, garantir uma vantagem indevida ou 

influenciar a pessoa a agir de forma imprópria. Na Meta, não subornamos nem toleramos 

suborno, ponto final. Essa proibição de suborno se aplica a todas as situações, inclusive para o 

setor público e suborno comercial. Sempre preferiremos perder um negócio em vez de 

assegurá-lo por meio de suborno, propina ou pagamento indevido. O pessoal da Meta, seja 

atuando diretamente ou por meio de um terceiro, está proibido de oferecer, pagar, solicitar, 

reembolsar ou aceitar qualquer suborno, propina ou pagamento indevido. 

 
 

 02 
Interagir de forma ética com 
entidades governamentais e 

Funcionários Públicos 

Interagimos de forma construtiva, ética e responsável com governos e entidades políticas para 

promover a missão da Meta. Ao fazê-lo, a menos que esta Política permita expressamente, a 

aprovação prévia do departamento de Compliance é necessária antes de fornecer de Algo de 

valor a um Funcionário Público. Situações em que esses problemas poderão surgir abrangem: 

 

 

 

Contribuições políticas: as contribuições de corporações para partidos políticos, comitês políticos e 
candidatos a cargos públicos são regulamentadas em muitos países e podem suscitar preocupações de 
corrupção ou sugerir a aparência de impropriedade. Por esses motivos, exige-se aprovação prévia do 
departamento de Compliance para fazer uma contribuição política ou de campanha em nome da Meta ou 
quando a contribuição será associada à Meta. Contribuições voluntárias de funcionários qualificados da 
Meta para o comitê de ações políticas não partidárias da Meta (Meta’s Non-partisan Political Action 
Committee, MPAC) são permitidas de acordo com os estatutos do MPAC. Para obter mais informações, 
consulte a Política de lobby e atividades políticas da Meta. 

 

 

 

Patrocínios de eventos: embora possa ser apropriado que a Meta patrocine conferências e eventos 
semelhantes, devemos ter cuidado para que nosso apoio não resulte no direcionamento de benefícios 
impróprios para Funcionários Públicos. A aprovação prévia do departamento de Compliance é exigida para 
patrocínios solicitados por um Funcionário Público, para eventos estreitamente ligados a um Funcionário 
Público ou para patrocínios que resultariam no recebimento de itens de valor por um Funcionário Público 
além dos limites estabelecidos na Política de presentes e entretenimento empresarial da Meta. Exemplos 
de eventos que são estreitamente ligados a um Funcionário Público abrangem aqueles que beneficiam ou 
homenageiam uma entidade governamental ou um Funcionário Público. 

 

 

 

Decisões de contratação: as contratações da Meta se baseiam nas qualificações, no conhecimento, nas 
habilidades e nas capacidades exigidas para um cargo específico. Sempre use o processo de contratação 
habitual da Meta e nunca contrate qualquer pessoa sugerida ou relacionada a um Funcionário Público para 
obter ou manter negócios, assegurar qualquer vantagem indevida ou influenciar o Funcionário Público a 
agir de forma imprópria. Para obter mais informações sobre recrutamento e contratação de Funcionários 
Públicos, consulte a Política de lobby e atividades políticas da Meta. 

 

 

 

Pagamentos de facilitação: pagamentos de “facilitação” ou “propina” normalmente são pagamentos de 
baixo valor efetuados para assegurar ou agilizar uma ação rotineira e não discricionária realizada por um 
Funcionário Público, como agilizar a emissão de um visto válido. O Pessoal da Meta está proibido de 
efetuar ou facilitar pagamentos, mesmo se for permitido pela legislação local. 

 

 03 
Cumprir as normas da Meta 

em relação a presentes e 
hospitalidade empresarial 

Investimos com responsabilidade em nossos relacionamentos comerciais, mas nunca 

oferecemos ou aceitamos Algo de Valor para influenciar indevidamente as pessoas ou em 

circunstâncias que possam sugerir aparência de impropriedade. A Política de presentes e 

entretenimento empresarial da Meta estabelece limites em dólares e requisitos de pré-

aprovação para oferta e recebimento de presentes, refeições, viagens e entretenimento. Essas 

normas variam de acordo com o país, a atividade e se o destinatário é Funcionário Público. 

Espera-se que o pessoal da Meta consulte e cumpra esses requisitos antes de oferecer ou 

receber presentes, refeições, entretenimento ou viagens para ou de um terceiro. 
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 REQUISITOS | continuação  

 04 
Cumprir a Política de 

subsídios e doações da Meta 

Visando a cumprir a missão, os valores e os princípios da Meta, poderemos optar por conceder 

subsídios ou fazer doações para organizações filantrópicas, comunitárias, educacionais, de 

advocacia, do setor ou de pesquisa. Todos esses subsídios e doações devem ser baseados em 

objetivos legítimos de negócios ou filantrópicos, não devem ser concedidos como parte de 

uma troca de favores com um Funcionário Público e devem cumprir os requisitos e as 

restrições de pré-aprovação previstos na Política de subsídios e doações da Meta. 

 
 

 05 
Trabalhar de forma 

responsável com Terceiros 
éticos e qualificados 

A Meta trabalha com Terceiros que são qualificados, que agem com ética e integridade e que 

cumprem a legislação local. Siga sempre as etapas previstas na Política de gestão de riscos de 

terceiros da Meta para garantir que os procedimentos de gestão de riscos de Terceiros da 

Meta, inclusive a admissão por meio da Ferramenta de avaliação de terceiros, o processo de 

due diligence baseado no risco e a contratação sejam conduzidos em todas as contratações de 

Terceiros. De acordo com a determinação do departamento de Compliance, a Meta poderá 

exigir due diligence, disposições contratuais, treinamento e supervisão complementares para 

Terceiros que implicam riscos mais elevados. O Pessoal da Meta que interage com Terceiros 

que implicam riscos mais elevados poderá ser obrigado a ajudar a identificar e mitigar riscos de 

corrupção, conforme detalhado nas Diretrizes para retenção de terceiros. Nunca peça a um 

Terceiro para fazer algo que nós mesmos não possamos fazer conforme previsto nesta Política 

de anticorrupção. 

 
 

 06 
Identificar e  

abordar “sinais de alerta” 

Ignorar sinais de suborno pode acarretar responsabilização legal para você e para a Meta. Se 

algo relacionado a uma transação, acordo comercial ou solicitação de Funcionário Público 

“parecer estranho ou não razoável”, espera-se que você encaminhe o assunto ao 

departamento de Compliance para análise e orientação, e que siga a orientação fornecida. Para 

obter mais orientações, confira Exemplos de “sinais de alerta”. 

 
 

 07 
Criar e manter  

registros precisos e controles 
internos eficazes 

Os livros e registros da Meta sempre refletem a transação ou o evento subjacente. Os 

contratos devem refletir com precisão os termos econômicos do acordo, por exemplo, ao 

incluir os valores a serem pagos, o trabalho a ser realizado e o beneficiário dos pagamentos, e 

todos os gastos e usos de recursos da Meta devem ser descritos com precisão nos 

documentos complementares e inseridos com precisão em nossos livros e registros. Nunca 

descaracterize ou trate “extraoficialmente” qualquer despesa de negócios nem permita que 

outras pessoas o façam. Nunca faça um lançamento falso, enganoso, incompleto ou impreciso 

nos livros e registros da Meta. Certifique-se de cumprir a Política de contratos da Meta para 

fins de revisão, aprovação e assinatura de contratos e nunca celebre “acordos paralelos” que 

alterem as disposições contratuais sem as aprovações exigidas. E lembre-se de que todos são 

responsáveis por ajudar a Meta a manter um sistema de controles internos que seja suficiente 

para prevenir a corrupção e garantir livros e registros precisos. 

 
 

 08 
Conduzir o processo de due 

diligence baseado no risco em  
aquisições e joint ventures 

 
 
  

A Meta não participará de joint ventures ou acordos de negócios semelhantes nem investirá ou 

adquirirá nenhuma empresa sem antes ter conduzido o processo apropriado de due diligence, 

negociado proteções contratuais adequadas e assegurado a supervisão necessária. No caso de 

aquisições, a Meta conduzirá a integração pós-aquisição e o treinamento baseado no risco 

para garantir que as entidades adquiridas e seu pessoal estejam familiarizados e cumpram 

esta Política da Meta. 
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 VIOLAÇÕES  
DA POLÍTICA 

Aplicação: a violação desta Política ou da lei poderá resultar em ação disciplinar, inclusive 

demissão de funcionários da Meta ou remoção da conta da Meta para trabalhadores 

temporários, sujeito à legislação pertinente. Qualquer pessoa que viole esta Política também 

pode estar sujeita e sujeitar a Meta a penalidades civis e criminais. 

Exceções para ameaças graves e iminentes à vida ou à segurança: de acordo com as leis globais 

anticorrupção, esta Política não proíbe pagamentos para evitar uma ameaça grave e iminente à 

vida ou à segurança física. Se possível, você deve consultar o departamento de Compliance 

antes de efetuar um pagamento desse tipo. Se não for possível, você deve notificar o 

departamento de Compliance sobre o incidente o mais rápido possível. A Política global de 

segurança em viagens da Meta fornece mais orientações e mecanismos de notificação para 

exceções de emergência. 

 

    

 DENÚNCIAS SOBRE 
PREOCUPAÇÕES OU 
VIOLAÇÕES 

Todas as violações desta Política, conhecidas ou suspeitas, devem ser denunciadas de 

imediato, seja diretamente ao departamento de Compliance, de auditoria interna ou por meio 

da Política de denúncias e reclamações da Meta.  

É possível registrar denúncias anônimas ao: 

● Acessar o SpeakUp; 
● Ligar para +1 (877) 564-9619; 
● Discar o código de acesso direto disponível em 

https://www.business.att.com/collateral/access.html.  
Em seguida, ligue para +1 (877) 564-9619 e siga as instruções do atendente. 

Os gerentes da Meta devem estar cientes de suas responsabilidades, previstas no Código, de 

denunciar preocupações relacionadas à compliance e violações da Política ou da lei, sejam 

suspeitas ou conhecidas, para seu parceiro de negócios de relações com funcionários, seu 

parceiro de negócios de recursos humanos ou departamento jurídico. Comunique preocupações 

relacionadas a trabalhadores temporários enviando um e-mail para cwquestions@meta.com. 

Dúvidas sobre a aplicação desta Política devem ser encaminhadas para 

legalapproval@meta.com. Incentivamos, ainda, que você discuta suas dúvidas ou preocupações 

sobre nossas práticas ou políticas empresariais com a sua gerência. Para obter mais orientações 

sobre como solicitar as aprovações exigidas conforme previsto nesta Política, acesse 

Aprovações e perguntas sobre a política. 

 

    

 MODIFICAÇÕES  
NA POLÍTICA 

O comitê de auditoria e supervisão de riscos analisará esta Política regularmente, avaliará sua 

eficácia e atualizará ou alterará a Política conforme necessário. Alterações administrativas na 

Política poderão ser aprovadas pelo diretor jurídico da Meta ou seu representante.  

 

 


