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 MENSAGEM DO NOSSO CEO

Prezados colegas,
Na Bunge, alcançar todo o nosso potencial significa ser responsáveis 
pelos mais altos padrões de ética e integridade. Temos um objetivo 
importante: conectar agricultores e consumidores para garantir 
que os alimentos e produtos alimentares sejam transportados com 
segurança e eficiência de onde são cultivados até o local de sua 
necessidade. Como milhões de pessoas dependem de nós, a forma 
como conduzimos nossos negócios define nossa reputação e futuro 
com clientes, acionistas e colegas. 

O Código de Conduta da Bunge (“Código”) foi elaborado para 
servir como guia e ajudá-lo a entender sua responsabilidade como 
funcionário para conduzir negócios de maneira ética e legal. Ele 
explica os padrões que todos devemos seguir ao vivenciar nossos 
valores principais, bem como as leis, regulamentos e políticas 
específicas que se aplicam a nós. Leia o código em sua totalidade, 
consulte-o continuamente e faça perguntas se algo não estiver claro. 

Você observará que o código enfatiza nossa cultura de abertura. As 
equipes vencedoras são transparentes, colaborativas e comunicativas, 
portanto, se você observar algo que o faça se sentir desconfortável, 
sinta-se com direito de informar. O código fornece uma série de 
recursos para lidar com sua preocupação. O seu compromisso em 
corresponder às expectativas no Código é essencial para o nosso 
sucesso e o valor que criamos para todos os nossos acionistas neste 
mercado global em constante mudança. 

Atenciosamente,

Greg Heckman 
Diretor executivo
Bunge Limited
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Trabalhar segundo os mais altos 
padrões de ética e integridade, 

independentemente de onde 
operamos, é o que proporciona 

aos clientes, acionistas, 
funcionários, entre outros, a 
confiança em nós e em nosso 

futuro e é fundamental para 
nossa reputação.
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 NOSSOS VALORES NOS ORIENTAM

Há muito tempo nossos valores se refletem na maneira como trabalhamos. Eles são guias fundamentais para todos os 
funcionários e padrões nos quais vivemos.

Integridade – Honestidade e justiça direcionam todas as nossas ações. 

Trabalho em equipe –  Valorizamos a excelência individual e o trabalho em equipe para benefício 
da Bunge e das partes envolvidas.

Cidadania –  Contribuímos para o desenvolvimento das pessoas e da estrutura social e econômica das 
comunidades em que operamos, e cuidamos com responsabilidade do meio ambiente.

Empreendedorismo –  Prezamos a iniciativa individual de encontrar oportunidades e gerar 
resultados.

Abertura e confiança –  Somos abertos a ideias e opiniões diferentes e confiamos em nossos colegas.
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ÉTICA | EM QUALQUER LUGAR | TODOS OS DIAS

1



  NOSSO CÓDIGO DE CONDUTA
Na Bunge, trabalhamos em um dos maiores desafios do mundo: como garantir a segurança alimentar para uma 
população crescente de maneira sustentável. Este Código de Conduta ("Código") serve como um guia para a nossa 
conduta de maneira ética e em conformidade com a lei, enquanto realizamos esse importante trabalho, em qualquer 
lugar, todos os dias. Ele explica os padrões que todos devemos seguir ao vivenciar nossos valores principais, bem 
como as leis, regulamentos e políticas específicas que se aplicam a nós.

Todos os membros da comunidade da Bunge — todo e qualquer funcionário, cujo contrato de trabalho seja a prazo fixo 
ou indeterminado — têm o dever de seguir nosso Código e cumprir com todas as políticas e procedimentos da Empresa, e 
com todas as leis, regras e regulamentos dos locais onde a Bunge conduz seus negócios. Nosso Código também se aplica 
ao Conselho Administrativo da Bunge em relação a todas as atividades nas quais ele está envolvido em nome da Empresa. 
Também esperamos que todos os consultores, contratados e outros parceiros de negócios que trabalham em nome da 
Bunge respeitem os princípios deste Código.

Nosso Código é um guia para nos ajudar a tomar as decisões corretas, mas ele não aborda todas as situações. 
O Código não fornece informações detalhadas sobre todos os requisitos legais aplicáveis à Bunge e não aborda 
todas as políticas ou procedimentos corporativos ou locais. Pode haver casos em que as políticas ou legislações em 
determinado local ou unidade de negócios sejam mais rigorosas do que os padrões do nosso Código. Caso tenha 
dúvidas em relação ao Código, às políticas e procedimentos ou às legislações da Empresa que se aplicam a você, 
consulte os recursos listados em Fazendo perguntas e expondo preocupações.

Os termos “Bunge” ou “Empresa” referem-se à Bunge Limited, às subsidiárias e afiliadas integrais da Bunge, ou 
majoritariamente pertencentes à Bunge, e todas as joint ventures controladas pela Bunge. Os termos “funcionário” ou 
“você” e “funcionários” ou “nós” referem-se aos administradores, diretores e funcionários, salvo indicação em contrário.

O QUE É ESPERADO  
DE MIM?
A reputação de integridade da Bunge é construída nas 
decisões que cada um de nós toma em qualquer lugar, 
todos os dias. Como funcionários, cada um de nós tem a 
responsabilidade de ler e cumprir o Código, as políticas e 
procedimentos e a legislação da Empresa. 

Nunca devemos tentar ocultar a falha de ninguém ao 
cumprir o Código, as políticas ou procedimentos ou a 
legislação da Empresa. Nunca devemos pedir ou permitir 
que terceiros atuem em nome da Bunge de forma 
que viole o Código, as políticas e os procedimentos da 
Empresa ou a lei.

Caso tenha dúvidas ou preocupações em relação aos 
tópicos tratados neste Código, você deverá expô-las 
assim que possível. Caso veja algo que não pareça 
correto ou não tenha certeza do que fazer, consulte os 
recursos listados em Fazendo perguntas e expondo 
preocupações.
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  O QUE DEVEMOS ESPERAR DE NOSSOS GESTORES?
Embora cada um de nós tenha o dever de seguir o Código, os gestores têm uma responsabilidade ainda maior. Os 
gestores devem liderar pelo exemplo e criar um ambiente de trabalho onde as pessoas que eles supervisam entendam 
suas responsabilidades descritas no Código, nas políticas da Empresa e na lei, e se sintam confortáveis ao fazerem 
perguntas e exporem preocupações, medo de retaliação. Se você for um gestor e não souber a resposta à pergunta 
de um funcionário ou como como abordar alguma questão, procure ajuda entrando em contato através de um dos 
recursos listados neste Código. Os gestores nunca devem tomar — ou permitir — nenhuma ação retaliatória contra 
alguém por fazer uma denúncia de boa-fé de suspeita por má conduta.

FAZENDO PERGUNTAS E EXPONDO PREOCUPAÇÕES
Como obtenho resposta a uma pergunta que não é abordada no Código?
Embora este Código aborde uma grande variedade de problemas, ele não pode abordar todos os problemas possíveis 
ou fornecer uma resposta a todas as perguntas que possamos ter. Em vez disso, o Código define os padrões básicos 
para nos orientar. Caso tenha uma dúvida em relação ao Código, às políticas e procedimentos da Empresa ou leis 
aplicáveis, você deve sempre procurar a orientação de um dos recursos listados abaixo. A qualquer momento, se 
houver dúvidas sobre o melhor procedimento em uma situação em particular, peça assistência. 

Por que é importante denunciar?
Sua ação imediata em denunciar qualquer suspeita de má conduta pode ajudar a evitar ou limitar danos à Bunge e à 
sua reputação. Caso tenha preocupações em relação a uma conduta não ética ou suspeite de uma possível violação 
do Código, de qualquer política, procedimento da Empresa ou lei, você deve denunciá-las imediatamente. 

Quem devo contatar para obter orientação ou para denunciar uma má 
conduta?
A Bunge fornece vários recursos para você fazer perguntas ou expor preocupações. Entre em contato com os 
seguintes recursos a qualquer momento:

 • Seu gestor ou outro gestor de sua confiança
 • Gente & Gestão
 • Departamento Jurídico
 • Equipe de Ética e Compliance Global “GEC”
 • Nossa linha direta

A linha direta está disponível em diversos idiomas em https://bunge.gan-compliance.com/caseReport e também 
pelo telefone 1-888-691-0773 ou 1-866-921-6714 gratuitamente nos EUA e no Canadá. Uma lista dos números de 
telefone específicos por país para ligação gratuita está disponível em  
https://bunge.gan-compliance.com/caseReport.
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A linha direta é composta por profissionais de um prestador de serviços 
terceirizado e independente. Ela está disponível 24 horas por dia, 
sete dias por semana. Embora os indivíduos sejam incentivados a se 
identificar, denúncias anônimas são aceitas se permitidas pela legislação 
local. As denúncias serão mantidas confidenciais na medida do possível, 
de acordo com a necessidade de uma investigação apropriada e com a 
resolução do problema. As denúncias anônimas serão tratadas, dentro 
do possível, com base nas informações fornecidas. 

Entre em contato com a linha direta a qualquer momento para 
manifestar problemas, como:

 • Roubo, fraude ou qualquer forma de desonestidade
 • Suborno ou corrupção
 • Conflitos de interesse
 • Assédio ou discriminação
 • Irregularidades contábeis ou financeiras
 • Saúde e segurança no local de trabalho
 • Abuso de drogas ou álcool no ambiente de trabalho
 • Comportamento violento ou ameaçador
 • Violações deste Código, de políticas da Empresa ou das leis locais

Denúncia de boa-fé e não retaliação
A Bunge busca um ambiente onde todos nós nos sintamos confortáveis 
ao denunciar qualquer má conduta ou violação das políticas, 
procedimentos da Empresa ou das leis, seja conhecida ou suspeita, sem 
medo de retaliação. A Bunge proíbe estritamente atos de retaliação 
contra qualquer pessoa que denuncie uma preocupação de boa-fé. 

 

A Bunge proíbe estritamente atos de retaliação contra qualquer pessoa que 

denuncie de boa-fé ou participe em uma investigação, o que significa que 

somos livres para fazê-lo sem medo de que nosso trabalho seja afetado 

negativamente. Nossa política de não retaliação protege qualquer pessoa que 

faça uma denúncia de boa-fé, até mesmo se posteriormente for declarado que 

ela estava enganada. 

ITEM PRINCIPAL
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Alice acredita que seu gerente está pedindo a ela 
para fazer algo que viola o Código de Conduta.  
O que ela deve fazer?

Alice deve expor suas preocupações abertamente 
ao seu gerente. Se ela não estiver confortável com 
a resposta do seu gerente ou pouco confortável 
para falar com o gerente, ela deverá expor suas 
preocupações a qualquer outro recurso listado em 
Fazendo perguntas e expondo preocupações. 

Perguntas e Respostas

Investigações e disciplina
A Bunge responderá imediatamente a todas as denúncias de má conduta. Como funcionários, poderemos ser 
chamados a auxiliar nas investigações de uma suposta má conduta. Devemos sempre cooperar e fornecer informações 
completas e precisas relacionadas às investigações.

Qualquer pessoa que viole o Código será considerada responsável e disciplinada, conforme apropriado, até, e 
inclusive, a rescisão do contrato de trabalho. Fazer uma denúncia ou acusação de má-fé ou intencionalmente falsa é 
considerado má conduta nos termos do Código. 
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•  Respeito no local de trabalho
•  Saúde e segurança no local de trabalho
•  Práticas trabalhistas justas

FOCO EM NOSSOS 
FUNCIONÁRIOS
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João trabalha em uma planta de processamento 
de soja da Bunge. Ele caminha mancando. Um 
grupo de colegas de João zombam dele, fingindo 
estarem mancando e fazem comentários prejudiciais 
a ele frequentemente. João está chateado com o 
tratamento que recebe desses colegas. O que ele 
deve fazer?

João deve denunciar o comportamento para seu 
gerente ou qualquer outro recurso listado em 
Fazendo perguntas e expondo preocupações.  
A Bunge irá investigar a denúncia de João e tratar 
da situação.

  RESPEITO NO LOCAL DE TRABALHO 
Diversidade
Um dos pontos fortes da Bunge é a diversidade de 
seus funcionários. A Bunge procura promover uma 
atmosfera de abertura, confiança e inclusão ao respeitar 
a diversidade de talentos, capacidades, conhecimentos 
e experiências de cada pessoa. É esperado que 
nos tratemos de maneira justa e respeitemos as 
contribuições únicas de outras pessoas. 

Discriminação 
A Bunge proíbe qualquer forma de discriminação contra 
qualquer funcionário ou candidato a emprego. As 
decisões relacionadas ao emprego, como contratação, 
promoções e compensação, devem ser feitas sem 
relação a nenhuma característica protegida legalmente. 
Embora essas características variem de acordo com 
a legislação local, elas geralmente incluem raça, 
cor, religião, sexo, nacionalidade, cidadania, idade, 
deficiência, orientação sexual, status militar ou de 
veterano e estado civil.
 

Assédio 
A Bunge procura proporcionar um local de trabalho no qual todos os funcionários são tratados com dignidade 
e respeito. A Empresa não tolera assédio de nenhuma natureza. Assédio refere-se à conduta relacionada a 
características legalmente protegidas de uma pessoa que criam um ambiente de trabalho hostil e abusivo. O assédio 
pode incluir, por exemplo, brincadeiras ou comentários ofensivos ou depreciativos, contatos físicos ou exibições visuais 
inapropriadas. Ele origina-se de várias fontes, incluindo colegas, gerentes, clientes ou fornecedores, e pode ser de 
natureza sexual ou não. 

Caso tenha experimentado ou observado qualquer comportamento discriminatório ou assediador, você deve 
denunciar imediatamente a situação a um dos recursos listados em Fazendo perguntas e expondo preocupações. 
Lembre-se de que a Bunge não tolerará retaliação contra você por fazer uma denúncia de boa-fé.

Perguntas e Respostas
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Privacidade dos funcionários
A Bunge respeita a privacidade dos funcionários e 
protegerá todas as informações pessoais e confidenciais 
que a Empresa coleta para fins operacionais e legais, 
consistentes com as leis de privacidade de dados 
aplicáveis. Os indivíduos com acesso a informações 
pessoais de funcionários, como números de 
identificação emitidos pelo governo ou registros 
médicos, devem cumprir com todas as políticas e leis de 
privacidade e proteção de dados quanto à coleta, uso e 
divulgação dessas informações.

Embora respeite nossa privacidade, a Bunge reserva-se 
o direito de inspecionar as instalações e propriedades 
da Empresa, como computadores, registros telefônicos, 
armários, e-mails, arquivos, documentos de negócios 
e locais de trabalho. Com exceção do estabelecido na 
legislação aplicável, não devemos esperar privacidade 
durante o uso de serviços ou equipamentos fornecidos 
pela Empresa. 

Antes de agir ou falar, faça a você mesmo as seguintes perguntas:

�  Minhas palavras e ações demonstram respeito?
�  Minhas palavras e ações mostram que sei trabalhar em equipe?
�  Minhas palavras e ações parecem ameaçadoras ou ofensivas de 

alguma forma?

FAÇA UMA ANÁLISE
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SAÚDE E SEGURANÇA NO 
LOCAL DE TRABALHO
Condições de trabalho seguras
Na Bunge, nenhum trabalho é tão importante ou 
urgente que não possa ser realizado de maneira segura. 
A Bunge dedica-se a alcançar uma cultura de acidente 
zero ao integrar a segurança em todos os locais e 
negócios por meio de um processo de melhoria contínua. 
Não importa onde você trabalha ou o que faz, você deve 
colocar a segurança em primeiro lugar. Devemos seguir 
as políticas, bem como as leis e regulamentos aplicáveis 
da Bunge, destinados a evitar riscos no local de trabalho 
e promover um ambiente de trabalho seguro e saudável. 
Nunca colocaremos a produção ou o lucro à frente da 
segurança.

Você deve denunciar imediatamente qualquer incidente 
ou condição que comprometa a saúde ou segurança 
do local de trabalho ao seu gerente ou a qualquer 
outro recurso listado em Fazendo perguntas e 
expondo preocupações. Para obter mais informações 
e orientação, consulte a Política Global de Segurança e 
Saúde e as Regras Globais de Segurança.

 
 

Violência no local de trabalho
Na Bunge, há tolerância zero para a violência no local 
de trabalho, incluindo ameaças, intimidação ou atos 
de violência. A Bunge proíbe levar ou portar armas 
dentro de suas instalações. Caso tome conhecimento 
de qualquer ameaça de violência, você deve denunciar 
a situação imediatamente ao seu gerente ou qualquer 
outro recurso listado em Fazendo perguntas ou 
expondo preocupações. 

Abuso de substâncias
Se for denunciado que você trabalha sob a influência 
de drogas ou álcool, você estará ameaçando a própria 
segurança e saúde e a de outras pessoas. Como 
funcionários, somos proibidos de portar, usar ou 
trabalhar sob a influência de álcool, drogas ilegais, 
substâncias controladas ou medicamentos vendidos com 
ou sem receita médica e utilizados indevidamente no 
local de trabalho. 
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A válvula de fechamento não está funcionando em 
uma peça de equipamento de fabricação e levará 
vários dias até que uma válvula do substituição 
possa ser instalada. O gerente de Gustavo lembrou 
que ele deveria ser cuidadoso e pediu que 
continuasse a utilizar o equipamento a fim de que a 
planta não atrasasse a produção. Gustavo não acha 
que essa é uma boa ideia. O que ele deve fazer? 

Gustavo está certo. Nenhum trabalho é tão 
importante ou urgente que não possa ser realizado 
de maneira segura. Gustavo deve denunciar 
essa situação para outro membro da gerência 
ou qualquer outro recurso listado em Fazendo 
perguntas e expondo preocupações. 

  

Perguntas e Respostas

PRÁTICAS TRABALHISTAS JUSTAS
A Bunge está comprometida em honrar os direitos de todos dos funcionários. Ela mantém esse compromisso ao 
cumprir com todas as leis salariais e de carga horária em qualquer lugar onde opera. A Bunge também reconhece o 
direito dos funcionários à liberdade de associação. A Bunge espera que nossos parceiros comerciais e fornecedores 
respeitem os princípios deste Código, incluindo o compromisso de preservar os direitos humanos, tratar seus 
funcionários com dignidade, respeito e seguir todas as leis trabalhistas aplicáveis. Não toleraremos qualquer 
fornecedor que contrate ou explore crianças ou utilize trabalho forçado. Para obter mais informações e orientação, 
consulte a Política Global de Trabalho.
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•  Proteção dos ativos da Empresa
•  Sistemas de informação e comunicação
•  Informações confidenciais e propriedade intelectual
•  Conflitos de interesse
•  Presentes e entretenimento

FOCO EM  
NOSSA EMPRESA
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  PROTEÇÃO DOS ATIVOS DA 
EMPRESA
Como funcionários, cada um de nós é responsável pela 
proteção correta e pelo uso responsável dos ativos da Empresa 
para evitar perdas, danos, roubo, uso não autorizado e 
desperdício. Os ativos da Empresa incluem a propriedade 
física, como instalações, suprimentos, equipamentos, 
estoque, veículos e fundos da Empresa. Entre os ativos da 
Empresa também estão ativos intangíveis, como informações 
confidenciais e exclusivas, propriedade intelectual e sistemas 
de informação. Proteja os ativos da Bunge confiados a 
você, utilize-os de maneira eficiente e proteja-os do uso não 
autorizado. Devemos lidar com os fundos da Empresa de 
maneira honesta e de acordo com as políticas aplicáveis da 
Empresa. 

Exemplos de apropriação indevida de recursos da Empresa incluem: levar 

produtos ou suprimentos para uso pessoal, fazer gastos pessoais nos cartões de 

crédito da Empresa e desviar ativos por meio de fraude ou desfalque.

ITEM PRINCIPAL

Débora e seu colega Martin usam o carro pessoal 
dele quando decidem almoçar fora do escritório. No 
caminho de volta, Martin para o carro para abastecer 
e utiliza o cartão de crédito da Empresa. Débora o 
questiona sobre o que ele fez e Martin diz que essa 
é apenas a segunda vez que ele utilizou o cartão 
da Empresa para pagar o combustível. Ele diz que 
a Empresa “deve a ele", já que não pode cobrar 
por todas as horas extras às quais foi submetido 
recentemente. O que Débora deve fazer?

A Bunge confia em seus funcionários para utilizar 
os recursos da Empresa honestamente. Débora 
está certa ao afirmar que Martin não deve utilizar 
o cartão da Empresa para compras pessoais. Como 
Débora está ciente do uso indevido dos recursos da 
Empresa, ela deve denunciá-lo. Ela deve entrar em 
contato com um dos recursos listados em Fazendo 
perguntas e expondo preocupações.

Perguntas e Respostas
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  SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Uso apropriado da tecnologia da Empresa
A Bunge fornece-nos uma ampla variedade de recursos de tecnologia para nosso trabalho diário, a fim de 
desenvolvermos os negócios da Empresa. Somos responsáveis pela proteção desses recursos e das tecnologias 
fornecidas, como laptops, celulares, tablets e softwares. Cada um de nós é responsável por evitar danos, prejuízo, 
perda ou o acesso não autorizado a esses recursos. Caso precise utilizar um recurso de tecnologia para uso pessoal, 
ele deve ser limitado e apropriado. O uso de qualquer recurso da Empresa nunca deve interferir em suas obrigações 
relacionadas ao trabalho na Bunge ou violar a política da Empresa. 

É estritamente proibido utilizar os sistemas da Empresa (incluindo e-mails, mensagens instantâneas, a Internet ou o 
portal da Bunge) para atividades ilícitas, antiéticas ou de outra forma contrárias a este Código ou política da Empresa. 
Para obter mais informações sobre o uso dos recursos de tecnologia da Empresa, consulte a Política de Comunicações 
Eletrônicas.

Mídias sociais
As mídias sociais exercem um impacto significativo na 
maneira como compartilhamos as informações. Elas 
apresentam novas oportunidades de comunicação e 
colaboração — bem como uma maior oportunidade 
de causar danos à Bunge. Existem várias leis ao redor 
do mundo que regulam o que nossa Empresa pode e 
o que não pode dizer sobre si mesma e seus produtos. 
Portanto, se sua posição dentro da Empresa envolve a 
publicação em sites de mídias sociais, você deve seguir 
as políticas e orientações aplicáveis do Departamento 
Jurídico e a área de Comunicação.

Lembre-se de que mensagens eletrônicas (como e-mails, mensagens de texto 

e publicações na Internet) são registros permanentes transferíveis e podem 

afetar a reputação de nossa Empresa. Caso tenha dúvidas sobre quem pode 

comunicar um determinado problema ou se uma comunicação é apropriada, 

procure orientação do Departamento de Comunicação ou um dos recursos 

listados em Fazendo perguntas e expondo preocupações. 

FAÇA UMA ANÁLISE
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Magda lê blogs do setor que analisam produtos 
alimentícios. Em uma publicação em particular, 
um blogger critica intensamente um produto 
da Bunge. Magda acha que os comentários são 
completamente incorretos e retratam a Bunge de 
maneira incorreta. Ela decide defender a Empresa 
em seu próprio blog. Ela acredita que pode criar 
um argumento persuasivo porque possui acesso à 
pesquisa interna que alguém fora da Bunge não 
tem. Essa é uma boa maneira de Magda lidar com a 
situação?

Não. Informações como resultados de pesquisa 
são propriedade confidencial da empresa; são um 
ativo que devemos proteger e não publicar online. 
Magda deve lidar com a situação entrando em 
contato com o Departamento de Comunicação, que 
poderá determinar a resposta mais apropriada. Ao 
permitirmos que essa equipe trate das comunicações 
com o público, podemos apresentar uma voz e 
mensagem consistentes sobre a Bunge e seus 
produtos.

 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS  
E PROPRIEDADE INTELECTUAL
Informações confidenciais
Temos o dever de proteger as informações confidenciais da Bunge. As informações confidenciais devem ser utilizadas 
apenas para fins comerciais e divulgadas somente para indivíduos autorizados e com necessidade de conhecimento. 
Cada um de nós também deve manter a confidencialidade de quaisquer informações não públicas e de terceiros 
obtidas como resultado de um relacionamento comercial. Seu dever de confidencialidade continua após o término 
de seu contrato de trabalho com a Bunge. A mesma orientação se aplica durante a conversa com outras pessoas 
dentro e fora de nossa organização. Somente compartilhe informações confidenciais dentro da Bunge com indivíduos 
que possuem necessidade de conhecimento do negócio. Tome cuidado especial ao proteger nossas instalações, 
computadores, documentos ou outros materiais sensíveis da divulgação de informações confidenciais. Além 
disso, devemos evitar a discussão de informações confidenciais em locais onde elas possam ser ouvidas, como em 
restaurantes, banheiros, táxis, aviões, elevadores ou áreas comuns da Empresa.

Caso encontre regras que legalmente exijam a divulgação de informações confidenciais, entre em contato com 
o Departamento Jurídico para obter orientação. Para obter mais informações, consulte a Política de Proteção de 
Informações Confidenciais e as Políticas de Divulgação Corporativa. 

Propriedade intelectual
Devemos proteger e executar os direitos de propriedade intelectual de nossa Empresa. Propriedade intelectual 
refere-se a criações intelectuais, como patentes, marcas comerciais, segredos comerciais, invenções ou processos. 
A lei protege nossos direitos a essa propriedade da mesma maneira que o faz com outras formas de propriedade 
física. Na medida permissível por lei, os direitos a toda propriedade intelectual criada com materiais da Empresa, em 
horário de trabalho, às custas da Empresa ou dentro do escopo de nossas obrigações pertencem à Bunge. Assim 
como esperamos que outras pessoas honrem nossos direitos de propriedade intelectual, devemos respeitar os direitos 
delas, incluindo a conformidade com licenciamentos e outros acordos similares. Para obter mais informações, consulte 
Tratando outras pessoas de maneira justa.

 Perguntas e Respostas
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CONFLITOS DE INTERESSE
Devemos agir sempre para o melhor interesse da Bunge.  
Um conflito de interesse surge quando nossos interesses 
pessoais, incluindo aqueles de nossos familiares, amigos e 
associados, poderiam causar danos à nossa capacidade de 
tomar decisões eficazes e objetivas em nome da Bunge. 

É inviável especificar todas as atividades que podem gerar um 
conflito de interesses ou o indício de um conflito neste Código. 
As seções a seguir refletem algumas das situações mais comuns 
nas quais os conflitos podem surgir. 

Outro emprego ou afiliação em 
associações
Cada um de nós é responsável por assegurar que um emprego 
fora da Bunge não afete negativamente o desempenho no 
trabalho ou crie um conflito de interesses. Você deve informar 
ao seu gestor sobre qualquer emprego secundário. Você não 
pode atuar como diretor, executivo, consultor, funcionário, 
ou de qualquer outra forma, em qualquer empresa que seja 
concorrente da Bunge ou que faça (ou queira fazer) negócios 
com a Bunge, sem aprovação prévia por escrito de seu gerente, 
do Departamento Jurídico. Departamento ou GEC.

 
Informações confidenciais são informações não públicas que podem ser de 

utilidade aos concorrentes — ou danosas à Bunge e seus parceiros comerciais e 

clientes — se forem divulgadas. Exemplos de informações confidenciais incluem:

• Planos de negócios

• Previsões e projeções financeiras

• Informações financeiras não públicas

• Planos em relação a fusões, aquisições e alienações em potencial

• Listas de clientes, estratégias de marketing e informações sobre preços

• Segredos comerciais

• Informações protegidas por acordos de confidencialidade ou por sigilo 

advogado-cliente

VOCÊ SABIA?
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  Interesses financeiros
É proibida a sua propriedade ou de seu familiar imediato de um interesse financeiro ou de outro interesse benéfico 
para qualquer empresa que faça negócios ou seja uma concorrente da Bunge, a menos que você receba aprovação 
por escrito de seu gestor, do Departamento Jurídico ou da GEC. No entanto, é permissível a propriedade de menos 
de 1% das ações emitidas (ou em excesso de 1% por meio de fundos mútuos, ou acordos não extraordinários e 
indiretos) de qualquer empresa comercializada publicamente.

Trabalhar com parentes ou amigos próximos
Devemos evitar quaisquer conflitos de interesse entre nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Por exemplo, 
os gerentes não podem supervisionar um cônjuge ou outro parente imediato (cônjuge, filho, pai, irmão, avô, neto, 
tia, tio, primo, parceiro doméstico, parceiro da união civil ou parente com base na lei ou na equidade) e não podem 
supervisionar qualquer pessoa com quem tenham uma relação amorosa ou uma amizade pessoal próxima. Os 
referidos funcionários da Bunge também não compartilham a responsabilidade pelo controle ou auditoria de ativos 
significativos da Bunge. Além disso, a Bunge não contratará familiares imediatos de um administrador ou diretor, a 
menos que o contrato de trabalho receba a aprovação apropriada do Conselho Geral.

Oportunidades corporativas
Nunca devemos concorrer com a Bunge ou utilizar propriedades e informações da Empresa, ou nossa posição na 
Bunge, para ganhos pessoais. Portanto, nunca devemos aceitar pessoalmente (e nem deveriam aceitar parentes 
imediatos) qualquer oportunidade de negócio ou investimento apresentada no decorrer de nosso trabalho com a 
Bunge e relacionada ao nosso negócio sem primeiro apresentá-la à Bunge. Todos nós temos o dever com a Bunge de 
promover seus interesses legítimos no melhor de nossa capacidade. Ademais, nunca devemos ajudar qualquer pessoa 
a tomar uma oportunidade de negócios ou investimento para ganhos pessoais, incluindo familiares e amigos.

Ronaldo foi transferido recentemente para um silo 
de grãos próximo à sua cidade natal e promovido a 
gerente. Seus tios possuem áreas rurais próximas, e 
ele teve conhecimento de que eles ocasionalmente 
vendem milho para a Bunge. Ronaldo está 
preocupado com a possibilidade de que essas 
transações criem um conflito de interesse com sua 
nova função na Bunge. O que ele deve fazer?

Ronaldo tem uma preocupação válida e deve 
levar a situação para observação de seu gestor, do 
Departamento Jurídico ou da GEC. Será exigida 
a análise cuidadosa da situação e poderá ser 
necessária a tomada de ação especial para tratar 
esse conflito de interesse em potencial.

Perguntas e Respostas
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Joanna trabalha no setor de Aquisições e 
está aceitando e organizando licitações de 
fornecedores. O irmão de Joanna é proprietário 
de uma das empresas licitantes, mas ninguém na 
Bunge sabe sobre esse relacionamento. Ela pensa 
em rejeitar as duas licitações que estão em posição 
inferior na concorrência com a empresa de seu 
irmão. Ela está dividida entre a lealdade à sua 
família e à Bunge. O que Joanna deve fazer?

Joanna deve informar o seu gestor, o 
Departamento Jurídico ou a GEC sobre o 
relacionamento, além de retirar-se do processo 
de licitação. Cada funcionário tem a obrigação de 
trabalhar para o benefício da Bunge.

 

Relato de conflito de interesse
Devemos evitar potenciais conflitos de interesse, 
incluindo a aparência de um conflito de interesse, porque 
até mesmo a aparência pode gerar questionamentos 
sobre nossos motivos. Se você estiver envolvido em 
uma situação de conflito de interesses ou suspeitar que 
possa estar, você tem a obrigação de divulgá-la formal e 
imediatamente ao seu gerente, ao Departamento Jurídico 
ou ao GEC. Você pode ser solicitado a divulgar potenciais 
conflitos por escrito anualmente, mas tem a obrigação de 
divulgar conflitos de interesse que surjam durante todo 
o ano. Além disso, você deve seguir quaisquer processos 
e procedimentos locais para denunciar conflitos de 
interesses.

 
Essas situações de conflito de interesse não abordam todas as possíveis 

situações nas quais sua lealdade possa estar, ou pareça estar, dividida. Você 

é responsável por utilizar seu bom senso para avaliar qualquer conflito de 

interesse em potencial e levar quaisquer situações suspeitas para observação 

de seu gerente, do Departamento Jurídico ou da GEC, para que eles possam 

fornecer orientação.

VOCÊ SABIA?

Perguntas e Respostas

ÉTICA | EM QUALQUER LUGAR | TODOS OS DIAS

17



 PRESENTES E ENTRETENIMENTO
A troca de cortesias comerciais, como presentes ou ofertas de entretenimento, é uma prática comum que promove 
o relacionamento entre empresas e seus clientes ou parceiros comerciais. Entretanto, independente de sua oferta 
ou recebimento, os presentes e entretenimento podem facilmente criar um conflito de interesse real ou aparente 
e, assim, exigem atenta consideração. Como funcionários, devemos sempre assegurar que qualquer presente 
ou entretenimento fornecido ou recebido seja permitido nos termos do nosso Código e quaisquer políticas e leis 
aplicáveis. Somos proibidos de fornecer, oferecer ou receber qualquer presente ou entretenimento, seja direta ou 
indiretamente, que possa influenciar uma decisão de negócios ou comprometer o julgamento independente.

Qualquer oferta de presente ou outro favor comercial de valor mais que modesto deve ser denunciado e aprovado 
pelo seu gestor. Você também deve denunciar imediatamente qualquer oferta de dinheiro, comissão ou propina à 
GEC ou ao Departamento Jurídico.

Samuel recebeu a oferta de duas entradas para a 
Copa do Mundo de um fornecedor que atualmente 
está negociando a renovação de um grande 
contrato com a Bunge. Samuel notifica seu gerente 
e ele determina que Samuel deve recusar o presente.  
Samuel tomou a atitude correta?

Sim. Procurar a orientação de seu gerente antes 
de aceitar esse presente, que tem valor mais do 
que modesto, foi a abordagem correta para a 
situação. Além disso, como a Bunge atualmente 
está negociando a renovação do contrato, a oferta 
do fornecedor pode ser vista como uma tentativa de 
influenciar o resultado dessa renovação.

Perguntas e Respostas
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  Podemos oferecer ou receber refeições ou entretenimento 
contanto que o objetivo principal esteja relacionado aos 
negócios. A orientação para refeições ou entretenimento 
são as práticas costumeiras do setor e dos negócios 
locais, consistentes com os requisitos legais locais. Não é 
permitida qualquer atividade que possa ser considerada 
excessiva ou que traga problemas à Bunge. Qualquer 
oferta de refeição ou entretenimento que envolva 
viagens ou hospedagem noturna requer aprovação prévia 
do seu gestor. Lembre-se de que o senso comum e o 
bom senso devem ser utilizados ao fornecer ou aceitar 
favores relacionados a negócios, a fim de evitar qualquer 
percepção de impropriedade ou um conflito de interesse.

Normalmente, como funcionários da Bunge, podemos oferecer ou aceitar 

um presente, refeição ou entretenimento, contanto que:

� Seja de valor modesto

� Não seja em dinheiro ou equivalente a dinheiro

� Não seja frequente

� Complete razoavelmente o relacionamento comercial

� Seja consistente com o negócio local e as práticas do setor

� Não faça o destinatário sentir nenhuma obrigação ou dê indícios 

de uma obrigação

� Não viole a legislação local ou as políticas da empresa do 

destinatário

� Tenha recebido todas as aprovações internas, conforme necessário

FAÇA UMA ANÁLISE

Conforme discutido em Foco em nossos parceiros de negócios — Recusando suborno e corrupção, há outras 
considerações e requisitos que se aplicam ao fornecimento de presentes e entretenimento a funcionários do governo.
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• Fornecendo produtos e serviços seguros e de alta 
qualidade

• Tratando outras pessoas de maneira justa
• Respeitando a livre concorrência 
• Recusando suborno e corrupção
• Fazendo negócios internacionalmente

FOCO EM NOSSOS 
PARCEIROS DE NEGÓCIOS
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  FORNECENDO PRODUTOS E SERVIÇOS SEGUROS E DE ALTA 
QUALIDADE
Todos nós somos responsáveis pela preservação da confiança de nossos clientes, garantindo que nossos produtos 
e serviços sejam sempre seguros e de alta qualidade. Todos os nossos processos, produtos e serviços cumprirão ou 
excederão todos os regulamentos de segurança e saúde. Cada um de nós tem a responsabilidade de cumprir com as 
leis de segurança e saúde relacionadas aos produtos. 

TRATANDO OUTRAS 
PESSOAS DE MANEIRA JUSTA
Lidando com os clientes de maneira 
justa
A Bunge está comprometida em tratar nossos clientes 
de maneira ética, justa e em conformidade com todas 
as leis aplicáveis. Os acordos com os clientes refletem 
o valor que colocamos nos seus negócios. Todas as 
declarações sobre produtos e serviços devem ser justas, 
reais e completas. Nunca devemos enganar ou induzir 
ao erro clientes atuais ou em potencial.

Escolhendo fornecedores
Valorizamos nossos fornecedores e procuramos 
fazer negócios com organizações que cumprem 
as leis aplicáveis e seguem princípios consistentes 
com os deste Código. Baseamos as decisões sobre 
seleção em critérios relacionados a negócios, não em 
relacionamentos ou interesses pessoais. Isso inclui 
critérios, como a qualidade de produtos e serviços, 
custo, confiabilidade e experiência. 

RESPEITANDO A LIVRE 
CONCORRÊNCIA
A Bunge está sujeita a leis de concorrência na maioria 
dos países onde fazemos negócios. Devemos sempre 
concorrer com integridade e seguir as leis aplicáveis.  
É fundamental para nosso sucesso que nunca tomemos 
medidas que possam prejudicar a reputação da Empresa 
de altos padrões de integridade comercial e conduta 
ética nos negócios. 
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  Evitando acordos indevidos
A Bunge é bem-sucedida ao concorrer energicamente — mas de maneira justa — no mercado. As leis de 
concorrência ou antitruste destinam-se a promover a livre concorrência, e é política da Bunge cumprir integralmente 
com as leis de concorrência aplicáveis nos locais onde operamos. Uma das formas pelas quais fazemos isso é 
termos cautela em qualquer situação em que interagimos com concorrentes da Bunge, como na participação em 
conferências do setor ou associações comerciais. As leis de concorrência normalmente proíbem qualquer acordo com 
concorrentes que possa restringir o comércio. Entre os exemplos mais comuns estão o estabelecimento de preços, a 
restrição da produção, a manipulação de licitações e a divisão de mercados, territórios ou clientes. Também devemos 
evitar quaisquer acordos que agregam produtos indevidamente, estabelecem preços de revenda ou boicotam clientes 
em particular. Lembre-se de que esses tipos de acordos não precisam ser formais ou escritos para serem ilegais. Os 
acordos informais também violam as leis de concorrência. As leis de concorrência podem ser complicadas e variar de 
país para país. Para obter mais informações e orientação, consulte nosso Manual de Conformidade com as Leis de 
Concorrência e entre em contato com o Departamento Jurídico em caso de dúvidas.

Informações sobre a concorrência
É importante para a Bunge coletar informações atualizadas sobre o setor, incluindo informações sobre nossos 
concorrentes, para permanecer competitiva. Embora essa prática seja apropriada e permissível, você somente pode 
utilizar as informações obtidas por métodos justos e legais. Por exemplo, você sempre pode analisar quaisquer 
informações públicas, como revistas especializadas, comunicados de imprensa ou sites da empresa. Você não pode 
obter informações não públicas por meio de atividades ilegais ou antiéticas, como fraude ou manipulação. Da 
mesma forma, você nunca deve envolver terceiros para obter informações da concorrência que seriam inaceitáveis se 
coletadas pessoalmente.

Caso receba a oferta de informações confidenciais ou exclusivas que acredite que foram obtidas indevidamente, você 
deve informar imediatamente o Departamento Jurídico.

Assis, que trabalha para a Bunge, é abordado 
por Carlos, um colega que trabalha para um 
concorrente. Carlos propõe uma estratégia para 
que cada um deles aumente as vendas dividindo 
seus territórios. Assis deve concordar com o plano 
de Carlos? 

Não. Distribuir clientes ou territórios geográficos é 
uma violação da lei em quase todas as jurisdições 
e a Bunge não a permite em nenhum local. Se um 
concorrente iniciar uma discussão sobre distribuição 
de territórios, interrompa a conversa imediatamente. 
Denuncie imediatamente ao Departamento Jurídico 
qualquer tentativa de discussão de um assunto que 
não pareça refletir uma concorrência justa.

Perguntas e Respostas
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  RECUSANDO SUBORNO E CORRUPÇÃO
Subornos e propinas
Buscamos nossos objetivos de negócios com integridade e em conformidade com a lei, independentemente de 
onde operamos. Cumprimos as leis aplicáveis nos EUA e em outros países nos quais fazemos negócios, que foram 
desenvolvidas para evitar o suborno e a corrupção, entre elas a U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Lei dos EUA sobre 
a Prática de Corrupção no Exterior).

Suborno significa oferecer algo de valor para obter ou manter o negócio, obter qualquer tipo de vantagem comercial 
ou influenciar decisões. Nunca devemos oferecer, solicitar, aceitar ou indicar a disposição em aceitar qualquer forma de 
pagamento que poderia ser percebida como suborno, incluindo propinas. Além disso, nunca devemos pedir a terceiros para 
fazer ou oferecer qualquer suborno em nosso nome. 

Uma propina é a quantia paga como recompensa pela realização ou promoção de acordos de negócios.

Para obter mais informações e orientação, consulte a Política de Compliance Anticorrupção Anticorrupção.

Devemos garantir que os terceiros escolhidos para representar a Bunge — como 

consultores, agentes, representantes, agentes de transportes, outros agentes 

logísticos e parceiros de joint venture — conheçam e cumpram com as leis 

anticorrupção ao conduzirem nossos negócios, já que a Empresa é responsável 

por suas ações.

VOCÊ SABIA?

Interagindo com funcionários do governo 
A interação com funcionários do governo apresenta desafios únicos. Não importa como interagimos com funcionários 
do governo, se eles são clientes ou reguladores, devemos assegurar que nossas interações reflitam nosso compromisso 
com a ética, em qualquer lugar, todos os dias. Devemos conhecer e cumprir com as várias leis anticorrupção que se 
aplicam a nós quando interagimos com funcionários do governo. O fornecimento até mesmo de pequenos presentes 
ou refeições de valor modesto a funcionários do governo ou seus familiares pode ser indevido ou ilegal e considerado 
suborno. (Consulte também a seção Presentes e entretenimento para obter mais informações.)

As leis sobre interações com funcionários do governo são complexas. Podem ser impostas penas civis e criminais 
severas por violações, tanto à Bunge quanto ao funcionário responsável. Caso tenha dúvidas sobre a interação com 
funcionários do governo, ou se observar ou suspeitar de suborno, entre em contato com o Departamento Jurídico ou 
a GEC imediatamente. 

Para obter mais informações e orientação, consulte a Política de Compliance Anticorrupção.

ÉTICA | EM QUALQUER LUGAR | TODOS OS DIAS

23



Celso é o gerente da planta de uma instalação 
de refino de óleos comestíveis da Bunge, que é 
visitado pelo mesmo inspetor de saúde pública. 
Recentemente, o inspetor de saúde pública afirmou 
que encontrou algumas falhas e ameaçou fechar a 
planta, a menos que Celso concordasse em realizar 
um pequeno pagamento em dinheiro ao inspetor. 
Celso preocupou-se com uma interrupção na 
produção. Como a quantia era pequena, ele deveria 
realizar o pagamento para manter o funcionamento 
da planta? 

Não. Celso pode achar que está ajudando a Empresa 
ao evitar qualquer interrupção na planta. No 
entanto, dar qualquer item de valor ao inspetor de 
saúde sob essas circunstâncias seria considerado 
suborno, pois o pagamento teria a intenção de 
influenciar a revisão da instalação pelo inspetor. 
Celso não deve concordar com o pagamento e, além 
disso, deve entrar em contato com o Departamento 
Jurídico ou a GEC imediatamente.

  Perguntas e Respostas

Contra a lavagem de dinheiro 
Cumprimos com todas as leis que proíbem a lavagem 
de dinheiro ou o financiamento para fins ilegais ou 
ilegítimos. Isso significa que não podemos iniciar 
transações envolvendo fundos gerados por meio de 
atividades criminosas, como fraude, terrorismo ou 
comércio de drogas. Ao fazê-lo, podemos violar as leis 
contra lavagem de dinheiro e antiterrorismo. 

A lavagem de dinheiro ocorre quando pessoas ou 
grupos de pessoas tentam ocultar os procedimentos de 
atividades ilegais ou tentam fazer com que as fontes 
de seus fundos ilícitos pareçam legítimas. Devemos 
assegurar que a Bunge conduza negócios com clientes 
ou parceiros comerciais idôneos, para fins legítimos e 
com fundos legítimos. Portanto, devemos estar cientes 
dos “sinais de alerta", como solicitações de pagamento 
em dinheiro ou outros termos de pagamento incomuns. 

Os problemas de lavagem de dinheiro e antiterrorismo 
podem ser complicados. Caso encontre qualquer 
transação que não pareça correta, você deve entrar em 
contato com o Departamento Jurídico ou a GEC.
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Elizabeth recebe um pedido de um grupo sem 
fins lucrativos solicitando à Bunge que envie 
uma grande quantidade de grãos para um país 
recentemente acometido pela seca. Ela observa 
que o país está sujeito a sanções de determinados 
governos, mas conclui que a organização sem fins 
lucrativos deve ter um acordo especial para tornar 
legal esse envio de assistência, assim não deve 
haver problemas em preencher o pedido. Elizabeth 
está correta em prosseguir?

Não. Elizabeth deve seguir a Política de Embargos 
Econômicos da Bunge, incluindo os procedimentos 
necessários de triagem de clientes, para garantir 
que a Bunge cumpra integralmente as leis de 
sanções aplicáveis. Como essas leis são complexas 
e são alteradas frequentemente, entre em contato 
com o Departamento Jurídico caso tenha dúvidas. 

Perguntas e Respostas

 FAZENDO NEGÓCIOS INTERNACIONALMENTE
Lidando com importações e 
exportações 
Temos o cuidado de seguir todas as regras que regulam 
nossa atividade de negócios internacionais. Cada um 
de nós envolvido na importação ou exportação de 
bens ou serviços deve entender e seguir nossa Política 
de Embargos Econômicos e as leis relacionadas a 
exportações, reexportações ou importações. 

Embargos econômicos e boicotes
Como cidadã corporativa global, nossa Empresa cumpre 
com todas as sanções econômicas e leis antiboicote 
aplicáveis. Embargos econômicos são restrições 
impostas contra determinados países e pessoas ou 
entidades, por governos e organizações internacionais. 
As atividades restritas incluem transferências de 
ativos, pagamentos monetários, prestação de serviços, 
transações financeiras, exportações e importações e 
viagens para determinados países. A Bunge cumpre com 
todas as restrições aplicáveis onde quer que façamos 
negócios.

Ademais, nós estamos sujeitos a leis antiboicote 
específicas que proíbem as empresas de participarem ou 
cooperarem com determinados boicotes internacionais. 
Caso receba uma solicitação relacionada a boicote, 
você deve entrar em contato imediatamente com o 
Departamento Jurídico para obter orientação. Pode 
ser necessário rejeitar tal solicitação e denunciá-la a 
autoridades regulatórias.

As restrições nos termos dessas leis são alteradas com 
frequência e normalmente sem aviso prévio. Caso 
tenha dúvidas sobre as leis de embargos econômicos, 
as leis antiboicote ou a política, entre em contato 
imediatamente com o Departamento Jurídico. O não 
cumprimento dessas leis pode resultar em penas graves, 
incluindo penas civis e criminais. 
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• Livros e registros precisos
• Utilização de informações privilegiadas

FOCO EM NOSSOS 
ACIONISTAS
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  LIVROS E REGISTROS PRECISOS
Práticas contábeis honestas e precisas
Os acionistas confiam em cada um de nós para manter os livros e registros precisos e completos. Esses documentos 
são a base de nossas divulgações e relatórios públicos. Eles devem fornecer uma visão precisa das operações e da 
posição financeira de nossa Empresa. Como funcionários, devemos assegurar que as informações refletidas nos 
registros da Bunge sejam completas, precisas e compreensíveis. Não podemos falsificar ou alterar a natureza de 
qualquer transação. Também somos estritamente proibidos de conduzir qualquer transação que não esteja registrada 
em nossos livros e registros. 

Michael está fazendo um estoque físico em um  
silo de grãos da Bunge. Ele nota uma pequena 
discrepância. Em vez de identificar a causa, ele 
decide ajustar os números para que a discrepância 
pareça não existir. Essa é uma forma aceitável para 
Michael lidar com sua descoberta?

Não. Michael pode pensar que está correto em fazer 
pequenos ajustes nos registros ou nos números da 
Empresa, mas nós temos o dever de garantir que as 
informações que adicionamos a todos os registros 
da Empresa sejam completas e precisas. Michael 
deve tentar resolver a discrepância e procurar 
orientação de seu gestor ou da Controladoria se não 
puder resolvê-la.

Perguntas e Respostas

Divulgações das informações financeiras e 
fraude
Cada um de nós deve garantir que as declarações financeiras  
locais e consolidadas da Empresa sejam verdadeiras e justas.  
Como uma empresa sediada nos EUA, a Bunge deve enviar 
vários relatórios financeiros, entre outros relatórios, a autoridades 
regulatórias norte-americanas. Esses documentos devem ser 
precisos e adequados.

Como funcionários da Bunge, devemos cumprir com todos os 
requisitos legais e regulamentares que governam os relatórios e 
seguir os controles internos da Empresa. Registros ou relatórios 
imprecisos, incompletos ou inadequados podem resultar em 
responsabilidade legal para os indivíduos envolvidos, bem como em 
ação disciplinar, incluindo a rescisão do contrato de trabalho. Todos 
os funcionários são obrigados a denunciar qualquer irregularidade 
contábil ou de auditoria suspeita assim que possível.

Nunca devemos comprometer nosso valor principal de integridade 
cometendo uma fraude. Uma fraude é cometida quando um 
funcionário utiliza indevidamente recursos da Empresa, ou oculta, 
altera, falsifica ou omite informações para seu próprio benefício ou 
para o benefício de outras pessoas. Para obter mais informações e 
orientação, consulte a Política Global de Fraude e Conduta Indevida.
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  Gerenciamento de registros
Os registros da Bunge estão sujeitos a leis e regulamentos, como os requisitos de saúde e segurança e padrões de 
contabilidade. As informações que a Bunge produz são consideradas um registro comercial, independentemente de 
como são mantidas. Os registros comerciais com os quais você trabalha devem ser mantidos, retidos e destruídos 
de acordo com nossa Política de Gerenciamento e Retenção de Registros e com as orientações locais. Caso tenha 
conhecimento de quaisquer registros sob controle que estejam relacionados a um procedimento ou investigação legal, 
não altere, oculte ou destrua qualquer documento até que seja notificado em contrário. Isso é chamado de Retenção 
legal. Caso tenha dúvidas sobre se um registro está sob retenção legal, entre em contato com o Departamento 
Jurídico.

Auditorias e investigações
A Bunge deve cooperar com auditores e investigadores externos e internos, bem como com fiscais do governo 
que estejam conduzindo uma inspeção ou revisando produtos ou atividades da Bunge. Como funcionários, nunca 
devemos tentar interferir ou influenciar indevidamente qualquer inspeção ou revisão. Caso tenha dúvidas durante 
o curso de uma auditoria ou investigação, consulte seu gestor, o Departamento Jurídico ou a GEC. Se ocorrer uma 
investigação governamental, siga os protocolos locais, incluindo o contato com o Departamento Jurídico assim que 
possível. 

UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
PRIVILEGIADAS
A utilização de informações privilegiadas é a compra 
ou venda de títulos da empresa com base em informações 
privilegiadas, ou seja, informações importantes sobre a Empresa 
que o público ainda não conhece. As leis de muitos países — e 
nossas próprias políticas internas — proíbem a utilização de 
informações privilegiadas. Essas leis lembram-nos de que as 
informações confidenciais da Empresa não se destinam ao ganho 
pessoal. Caso possua informações privilegiadas materiais sobre 
a Bunge, você não deve negociar ações da Bunge ou informar 
outras pessoas para negociar até que tenha transcorrido um 
tempo razoável após as informações terem se tornado públicas. 
Essa orientação também se aplica à negociação de informações 
privilegiadas materiais de terceiros sobre as quais você possa 
tomar conhecimento durante seu trabalho na Bunge. Se você 
violar essas leis de utilização de informações privilegiadas, tanto 
você quanto a Bunge sofrerão consequências severas, incluindo 
multas de valores elevados e prisão. Além disso, você pode estar 
sujeito a ação disciplinar, incluindo a rescisão de seu contrato de 
trabalho.

O que são informações materiais e 
privilegiadas?
As informações são consideradas materiais se influenciam um 
investidor a comprar, vender ou manter uma ação. As informações 
são consideradas privilegiadas se não tiverem se tornado 
públicas. Como regra geral, devem ter transcorrido pelo menos dois dias úteis após a divulgação autorizada das 
informações para elas serem consideradas públicas. 
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  Também é importante notar que as informações privilegiadas materiais podem ser positivas ou negativas. Caso  
esteja considerando uma transação em ações e acha que possui informações privilegiadas materiais sobre a Bunge  
ou outra empresa, consulte nossa Política e Procedimentos Corporativos para a Utilização de Informações Privilegiadas  
ou consulte um dos recursos listados em Fazendo perguntas e expondo preocupações.

Marlene é uma gerente de comunicação na 
Bunge. Ela está trabalhando com sua equipe para 
escrever comunicados de imprensa para uma 
aquisição futura significativa. Antes do anúncio 
público, ela incentiva seu noivo a comprar a maior 
quantidade possível de ações da Bunge. Como ela 
não forneceu a ele nenhum detalhe, não havia 
problema em dizer isso a ele, certo?

Errado. Mesmo que Marlene não tenha fornecido 
todos os detalhes que possuía, ela ainda ofereceu 
informações úteis. Marlene está explorando sua 
posição e as informações que tinha em prol de 
lucros pessoais.

Perguntas e Respostas

Alguns exemplos comuns de informações privilegiadas materiais incluem:

 • Lucros ou dados de rentabilidade ou provisões

 • Aquisições significativas iminentes, alienações ou investimentos

 • Processos significativos e outros desdobramentos

 • Mudanças significativas na administração

 • Novas informações sobre produto

FAÇA UMA ANÁLISE

Informações úteis
As leis de utilização de informações privilegiadas 
também se aplicam ao compartilhamento de 
informações materiais não públicas com amigos ou 
familiares. Fazer recomendações a outras pessoas sobre 
negociação é chamado de informações úteis. As 
informações úteis são consideradas uma forma de 
utilização de informações privilegiadas, em que tanto 
o fornecedor quanto o destinatário podem enfrentar 
multas severas e prisão.
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• Sustentabilidade ambiental
• Atividades políticas
• Comunicações externas 

FOCO EM NOSSAS 
COMUNIDADES
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Erica observa um pequeno vazamento em um 
contêiner de solvente utilizado em sua área. Em 
breve ele será transportado para um local diferente. 
Ela conclui que ele não será mais problema seu 
amanhã, então ignora o problema completamente. 
A decisão de Erica é a decisão correta?

Não. Ao ser transportado, o contêiner defeituoso 
pode vazar em áreas onde poderia criar danos 
ambientais. Erica deve denunciar o que ela viu e 
seguir o protocolo correto para tratar o problema.

  SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Bunge conduz seus negócios de forma a promover a qualidade 
ambiental. Estamos comprometidos em melhorar o bem-estar das 
comunidades onde operamos. Cada um de nós tem a responsabilidade 
de estar atento às políticas de padrões ambientais da Bunge e à 
legislação ambiental nos locais onde trabalhamos. Para obter mais 
informações e orientação, consulte a Política Ambiental.

ATIVIDADES POLÍTICAS
A Bunge entende que cada um de nós tem o direito de apoiar atividades políticas de nossa própria escolha conforme 
nosso tempo e custo. Nunca devemos utilizar a propriedade ou os recursos da Bunge para atividades políticas 
pessoais. Ademais, nunca devemos nos envolver em qualquer atividade política em nome da Bunge, exceto quando 
autorizados. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o Departamento Jurídico ou de Assuntos Corporativos. Por 
último, embora muitos de nós tenhamos interesses em comum, nunca devemos coagir um colega a apoiar uma causa 
em particular.

COMUNICAÇÕES EXTERNAS
Solicitações da mídia para entrevistas ou informações
Nossas comunicações com o público devem apresentar uma visão completa, precisa e verdadeira de nossos negócios. 
Nossos representantes designados da Empresa podem compartilhar informações e notícias sobre a Bunge. Portanto, 
não podemos realizar declarações públicas em nome da Bunge, exceto quando formos designados como porta-vozes. 
Caso tenha sido contatado por um membro da imprensa, entre em contato com o Departamento de Comunicação.

Consultas de investidores
De modo semelhante, as notícias que podem influenciar os investidores ou exercer impacto no mercado de títulos 
apenas poderão ser divulgadas por meio de representantes designados pela Empresa. Se um investidor, analista de 
títulos ou outro contato financeiro solicitar informações a você, mesmo se a solicitação for informal, encaminhe-
os para o Departamento de Relações com o Investidor. Para obter mais informações, consulte nossa Política de 
Divulgação Corporativa.

Perguntas e Respostas
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 RECURSOS
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  ESTRUTURA INTERNA DE COMPLIANCE
Equipe de Ética e Compliance Global 
(GEC) e Diretor de Compliance
O diretor de compliance e os membros da equipe de 
GEC são os principais responsáveis pela administração 
e supervisão diárias do Código de Conduta. Quando 
são necessárias aprovações da GEC nos termos do 
Código, os funcionários devem consultar o gestor 
de GEC regional. As informações de contato de todos 
os gestores de GEC podem ser encontradas no portal 
de GEC.

Departamento Jurídico
O Departamento Jurídico trabalha intimamente com 
o Diretor de Compliance e a GEC para garantir a conformidade consistente em toda a Empresa com o Código de 
Conduta e as políticas e procedimentos de apoio. O departamento é um recurso adicional como auxílio nas questões 
de compliance.

Linha direta da Bunge
A linha direta está disponível em diversos idiomas em https://bunge.gan-compliance.com/caseReport e também 
pelo telefone 1-888-691-0773 ou 1-866-921-6714 gratuitamente nos EUA e no Canadá. Uma lista dos números 
de telefone específicos por país para ligação gratuita está disponível em  
https://bunge.gan-compliance.com/caseReport.

A linha direta é composta por profissionais de um prestador de serviços terceirizado e independente. Ela está 
disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Embora os indivíduos sejam incentivados a se identificar, denúncias 
anônimas são aceitas se permitidas pela legislação local. As denúncias serão mantidas confidenciais na medida do 
possível, de acordo com a necessidade de uma investigação apropriada e resolução do problema. As denúncias 
anônimas serão tratadas, dentro do possível, com base nas informações fornecidas. 

Divulgação de isenção de responsabilidade
Embora a isenção de responsabilidade deste Código não seja esperada, ela pode ser feita em limitadas e 
determinadas circunstâncias. Qualquer isenção de responsabilidade deste Código requer aprovação prévia por escrito 
do Diretor de Compliance. Qualquer isenção de responsabilidade de diretores executivos ou administradores da Bunge 
Limited pode ser feita apenas se aprovada pelo Conselho Administrativo ou um comitê do Conselho, devendo ser 
divulgada imediatamente conforme exigido pela lei aplicável. 
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Dúvidas ou 
preocupações?

Podemos ajudá-lo.

EQUIPE DE ÉTICA E COMPLIANCE GLOBAL (GEC)
O diretor de compliance e os membros da equipe de GEC são os principais responsáveis pela administração e supervisão 
diárias do Código de Conduta. Quando são necessárias aprovações da GEC nos termos do Código, os funcionários devem 
consultar o gestor de GEC regional. As informações de contato de todos os gestores de GEC podem ser encontradas no  
portal de GEC.

LINHA DIRETA DA BUNGE
ONLINE em https://bunge.gan-compliance.com/caseReport

TELEFONE em 1-888-691-0773 ou 1-866-921-6714 gratuitamente nos EUA e no Canadá
(Uma lista dos números de telefone específicos por país para ligação gratuita está disponível em   
https://bunge.gan-compliance.com/caseReport.)
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