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1. Declaração da Política 
 
 

A Applus+ está: 

 

1. Empenhada em fazer negócios de forma legal, ética e profissional em todo o mundo. 

 

2. Empenhada em garantir que os profissionais da Applus+, parceiros de consórcio e terceiros 

compreendam essa política e exerçam sua atividade em nome da Applus+ de uma forma legal, 

ética e profissional.    

 

3. Empenhada com a luta contra a corrupção (incluindo suborno), propina, pagamentos indevidos 

ou ilegais, presentes ou contribuições e qualquer outro método inadequado de procurar 

tratamento favorável de funcionários públicos, clientes, diretores, dirigentes ou profissionais de 

outras empresas ou qualquer outra pessoa.   

 

4. Empenhada na conformidade com as leis anticorrupção pertinentes nos países onde ela exerce 

sua atividade. 

 

5. Empenhada em levar a sério as violações desta Política. 

 

6. Empenhada em manter uma implementação eficaz na execução desta política. 

 

Todos os profissionais da Applus+, parceiros de consórcios que agem em nome da Applus+ e terceiros 

são obrigados a estar em conformidade com esta política e estão proibidos de oferecer, prometer, fazer, 

solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer benefício ou vantagem indevido (subornos, 

propinas ou outros pagamentos ilícitos) de qualquer forma relacionados aos negócios da Applus+, o 

que implica uma violação das obrigações do destinatário. O Chief Compliance Officer designará os 

profissionais da Applus+ que participarão de treinamento sobre esta Política.  

 

A Applus+ não tolerará violações desta Política.  As violações desta Política devem ser comunicadas ao 

Chief Compliance Officer ou aos Compliance Officer de Divisão da Applus+.    
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A Applus+ exerce uma política contra retaliações: os Profissionais da Applus+ não serão submetidos à 

retaliações por relatórios feitos em boa-fé sobre suspeitas de violação ou violações desta Política ou por 

cooperar com esta Política.   

 

O Chief Compliance Officer é o responsável por esta Política e tem a responsabilidade final pela execução 

e conformidade com esta Política. O Chief Compliance Officer será responsável por conduzir a 

conscientização quanto a esta política dentro da Applus+.  Entre em contato com o Chief Compliance 

Officer ou o Compliance Officer de Divisão da Applus+ caso você tenha alguma dúvida sobre esta 

Política.  


