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Políticas Anticorrupção da Intel 
 

Sem suborno: a Intel proíbe estritamente todas as formas de suborno.  Isso significa nunca 
oferecer, prometer ou aceitar subornos ou propinas e não participar de atividades de 
corrupção de qualquer tipo, ou facilitá-las. 

 

Código de conduta: a Intel espera que seus negócios sejam conduzidos sem comprometer a 
integridade e o profissionalismo.  Essa expectativa aplica-se a todos os funcionários da Intel 
e terceiros durante a condução de negócios ou prestação de serviços em nome da Intel.   Os 
terceiros devem ler e compreender o  Código de Conduta da Intel  .  (Clique no hyperlink 
para ler o  Código de Conduta) 
 

Conformidade com leis anticorrupção e as políticas anticorrupção da Intel: a Intel pode ser 
responsabilizada por ações de terceiros que prestam serviços para a Intel ou em seu nome.   
Tais ações podem incluir interações com Representantes de Governo, Funcionários do Governo 
ou funcionários de Empresas Estatais.  Espera-se que os terceiros cumpram as Políticas 
Anticorrupção da Intel e as leis e regulamentos locais, regionais e nacionais, 
independentemente das práticas comerciais locais ou costumes sociais. 

 

Sem pagamentos de facilitação: nenhum pagamento pode ser feito em nome da Intel 
diretamente, ou para benefício de nenhum representante de governo, funcionário do 
governo, ou qualquer pessoa que aja em uma função oficial para influenciar que a pessoa se 
envolva ou evite um ato oficial. Essa proibição aplica-se a todos os funcionários da Intel e 
terceiros durante a condução de negócios ou prestação de serviços em nome da Intel, 
independentemente do valor.   Tarifas de agilização: taxas ou tarifas governamentais 
publicadas, que uma agência ou entidade governamental cobra para agilizar um serviço, são 
pagamentos permitidos.  Tais pagamentos são efetuados a uma agência do governo e um 
recibo do serviço expresso deve ser obtido como prova de pagamento. 

 

Como levantar perguntas ou preocupações: se tiver perguntas ou preocupações, ou 
suspeitar de atividades de corrupção, você tem várias vias para relatá-las à Intel, incluindo e-
mail, telefone e carta ao departamento jurídico da Intel, auditoria interna da Intel ou seu 
gerente de conta da Intel. Clique aqui para encontrar 
mais informações sobre opções para relatar uma preocupação ética ou jurídica:  
Como relatar preocupações éticas e jurídicas 
 
 

http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code%2Bof%2Bconduct
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code%2Bof%2Bconduct
http://www.intel.ie/content/www/ie/en/company-overview/report-an-ethics-concern.html
http://www.intel.ie/content/www/ie/en/company-overview/report-an-ethics-concern.html

