
 
 

 

 

 

 

 

 

É política da Universal que a Universal e suas afiliadas, respectivos executivos, diretores, 

funcionários e agentes não fornecerá, tendo conhecimento, tabaco a nenhuma entidade ou pessoa 

física engajada na manufatura, distribuição ou venda de produtos falsificados de tabaco. 

Qualquer indivíduo que violar esta política ou cientemente autorizar, permitir ou perdoar a 

violação desta política cometida por alguém, estará sujeito a medida disciplinar severa.  

 

Cada vez mais atenção tem se dado ao público e ao setor com relação à manufatura, distribuição e 

venda ilegal de produtos falsificados de tabaco para consumo, particularmente os cigarros. “Produtos 

falsificados de tabaco” são produtos de tabaco vendidos com a marca comercial ou o design de outra 

pessoa ou empresa com a finalidade de enganar os consumidores a respeito da qualidade ou origem do 

produto.   

 

Diversas leis civis e criminais tornam ilegal cientemente auxiliar ou participar na manufatura ou no 

fornecimento de produtos falsificados. Enquanto na qualidade de comerciante de folhas a Universal 

não vende produtos de tabaco para consumo, a empresa sofre danos pela falsificação destes produtos, 

pois o nosso negócio é enfocado em prestar serviço para empresas cujas marcas estabelecidas de 

produtos de tabaco são o principal alvo do comércio de falsificações.   

 

Em apoio à nossa política contra falsificações, a Universal implementou um processo elaborado para 

verificar se os nossos clientes não estão envolvidos no comércio de falsificações e se os nossos 

agentes não estão cientemente apoiando o comércio de falsificações. A Universal também conduzirá 

revisões periódicas da conformidade com as leis, que incluirão a auditoria do processo de verificação 

de clientes/agentes. A Universal também monitorará quaisquer desenvolvimentos específicos na área 

de falsificação que forem levados ao nosso conhecimento por meio da mídia, contatos com governos, 

funcionários e clientes. Todos os nossos clientes e agentes serão informados no presente e no futuro a 

respeito dos termos da nossa política e serão incentivados a nos apresentar novos desenvolvimentos na 

área de falsificações.   

 

A Universal está empenhada em ter uma política eficaz contra falsificações. Todos da família 

Universal devem considerar como esta política pode ser aplicada a qualquer transação, atividade ou 

conduta específica na qual estiverem engajados. Quaisquer dúvidas ou preocupações relacionadas com 

esta política devem ser encaminhadas ao departamento jurídico da Universal e o departamento jurídico 

deve ser notificado de quaisquer violações cometidas a esta política.   

 


