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Visite stopfakebearings.com para obter mais informações e compartilhá-las por e-mail e por redes sociais/profissionais on-line. Você também
encontrará materiais informativos para baixar, imprimir e vincular em
seu próprio site.

A conscientização vem antes da ação. Ajude seus amigos e parceiros a
se protegerem contra falsificações fazendo com que eles tomem
conhecimento do problema.

Compartilhe estas informações com amigos
e parceiros.

Além disso, quando há uma falha em um rolamento falsificado, podem
haver consequências legais e financeiras para você, o comprador.

Rolamentos defeituosos e gastos podem apresentar degradação e falhas rapidamente. Na melhor das hipóteses, isso resultará apenas em
tempo de inatividade e na realização de reparos nos equipamentos.

Eles podem representar um perigo para
operações, finanças e para a vida.

Além disso, um rolamento falsificado com defeito pode resultar em
consequências legais para você enquanto comprador e/ou distribuidor.

Portanto, ao pagar por algo superior e receber um item comum ou, até
mesmo, um produto simplesmente defeituoso, isso significa que você
foi enganado. Certifique-se de receber pelo que você está pagando.
Fontes seguras devem ser aquelas em que você confia para comprar
seus rolamentos.

Nós cooperamos com a aplicação das leis locais em todo o mundo.

As empresas que participam da WBA auxiliam na aplicação das leis
locais por meio de informações e da identificação de falsificações,
para ajudar a localizar e processar os falsificadores. Auxiliamos
autoridades a conduzir buscas e investigações a operações
suspeitas de falsificação.

Em muitos países, a falsificação é um crime. Fabricantes e comerciantes suspeitos de trabalhar com rolamentos falsificados podem enfrentar processos criminais, além de ações civis.

Nós ajudamos você a identificar produtos
falsificados.

Se você suspeita de alguma atividade de falsificação, entre em contato
diretamente com o fabricante da marca superior.

É importante alertar o fabricante da marca superior em questão antes
de compartilhar quaisquer suspeitas com seu distribuidor ou fornecedor.

Uma maneira eficaz de identificar rolamentos falsificados com segurança é por meio da ajuda dos fabricantes de marcas superiores. Se você
suspeita que possa ter comprado ou distribuído falsificações, entre em
contato diretamente com o fabricante da marca superior em questão.

Em todo o mundo, as marcas superiores estão sujeitas a falsificações.
Para proteger a si mesmo, seu negócio e o público dos rolamentos
falsificados, sempre utilize fontes seguras.

Você não está recebendo pelo que pagou.

Utilize fontes seguras para comprar seus
rolamentos.

Quando decide comprar produtos de marcas superiores, você tem
grandes expectativas em relação à qualidade, durabilidade e
confiabilidade.

Quais são os problemas
ocasionados por rolamentos
falsificados?

Ela também representa roubo de propriedade intelectual, como patentes e marcas comerciais, além de possíveis prejuízos à reputação.
Esses são conceitos vitais na economia moderna, que possibilitam o
desenvolvimento econômico com base em ideias e inovações.

A falsificação é pura e simplesmente um crime. Ela coloca vidas e
propriedades em risco, devido à qualidade questionável dos produtos
falsificados.

Eles fazem parte de práticas ilegais e imorais.

Eles também podem ser produtos de marcas superiores antigos, ou
até mesmo usados, que foram recondicionados e polidos para parecerem novos.

Rolamentos falsificados podem ser rolamentos novos, de baixa qualidade, etiquetados com marcas falsificadas para justificar seu preço
elevado. Até a embalagem é habilmente imitada.

Sejamos realistas: você nunca irá encontrar um rolamento falsificado em que esteja escrito "rolamento falsificado". Eles não estarão
arranhados, enferrujados nem sujos. Eles nem mesmo serão necessariamente mais baratos. Eles parecem, e são comercializados como se
fossem, produtos originais de marcas superiores.

Geralmente, é difícil notar a diferença entre um
rolamento genuíno e um falsificado.

O que estamos fazendo?

Nós, da WBA, criamos o Comitê
antifalsificação.

Esse Comitê dedica-se a abordar a falsificação de rolamentos de
marcas superiores e a auxiliar os responsáveis pela aplicação da lei a
identificar e erradicar as falsificações.

Nós promovemos os interesses legais comuns
do setor de rolamentos em todo o mundo.

A WBA, e suas empresas participantes, auxiliam na aplicação local das
leis por meio de informações e da identificação de falsificações, para
ajudar a localizar e processar os falsificadores. Frequentemente, essas
empresas estão envolvidas em buscas e investigações de operações
suspeitas de falsificação. Isso ajuda os compradores, os usuários
finais e os distribuidores.

O que você vai fazer a
respeito disso?

Quem é a World
Bearing Association?

A WBA é uma associação setorial sem personalidade jurídica e sem
fins
lucrativos. Ela foi fundada em 2006 pelas três principais associações
regionais de rolamentos: a American Bearing Manufacturers' Association (ABMA), a Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) e a Japan Bearing Industrial Association (JBIA).

A WBA promove os interesses comuns e legais do setor de rolamentos
em todo o mundo, com o envolvimento econômico aberto, o desenvolvimento sustentável e a proteção dos direitos legais.
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