
CÓDIGO DE ÉTICA
E CONDUTA



Este Código de Ética e Conduta é o documento que rege nossa forma de agir dentro e fora da

BO PAPER.

Nossos comportamentos nos moldam como indivíduos, refletindo as nossas condutas dentro do

ambiente institucional no qual estamos inseridos.

Estar em conformidade com as regras, regulamentos, normas éticas e garantir os processos

operacionais adequados são fundamentais para proteger a reputação da BO PAPER e de nossos

profissionais.

A nossa habilidade para fazer a coisa certa e de maneira íntegra definirá os nossos resultados em

mercados desafiantes e em frequente mudança.

Acreditamos que você desempenha um importante papel para que a BO PAPER mantenha um

crescimento sustentável e atinja seus objetivos com ética e integridade.

Arapoti, 09 de março de 2020.

Diretoria da BO PAPER Brasil
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OBJETIVO 
E ABRANGÊNCIA 
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Este Código de Ética e Conduta é aplicável a todas as unidades e a todos os

profissionais que se relacionam com a BO PAPER.

Respeitar as leis, regulamentos e principalmente as normas e diretrizes está em

alinhamento com os nossos pilares estratégicos de “Transformar para Crescer”:

▪ Responsabilidade social e ambiental

▪ Senso de propriedade e atitude voltada para geração de valor

▪ Inovação em produtos a base de fibras de madeira

▪ Forte orientação ao cliente

Por essa razão, o nosso Código de Ética e Conduta tem por objetivo principal indicar

os padrões de comportamento esperados de profissionais, diretores, prestadores de

serviços, fornecedores e quaisquer pessoas que, de alguma forma, representem a BO

PAPER.

Desvios de conduta e comportamentos contrários às diretrizes aqui dispostas poderão

resultar em medidas disciplinares e até mesmo em sanções legais e/ou administrativas

àqueles que assim agirem.

Objetivo e Abrangência



NORMAS
DE CONDUTA 



Temos o compromisso de atingir os melhores resultados em nossas atividades, mas

sempre com plena aderência às leis e regulamentos vigentes e às normas e valores da

empresa.

Contamos com uma Área Jurídica que atua de forma estratégica, preventiva e com foco em

resultados, assegurando o cumprimento de todos os requisitos legais, mitigando e/ou

minimizando riscos jurídicos.

Violações às leis e às normas internas têm por consequência a imposição de penalidades

legais, de acordo com a conduta praticada, trazendo com isso impactos negativos e não

condizentes com a nossa imagem e forma de atuação.

▪ Respeitamos as leis, bem como as normas e os procedimentos internos quando realizamos

negócios.

▪ Exigimos que nossos fornecedores e parceiros de negócio atuem em conformidade com

as leis e regulamentos pátrios e/ou dos países nos quais fazemos negócios.
▪ Prestadores de serviços que, de alguma forma, representem a BO PAPER ou os seus

interesses devem agir em consonância com as leis e observar as normas previstas
neste Código de Ética e Conduta.

▪ Sempre que houver dúvidas sobre a interpretação e aplicação das leis e normas, a Área
Jurídica deverá ser imediatamente contatada.

Respeito às Leis e às Normas

É importante 
saber que:
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Adotamos as melhores práticas de gestão empresarial, agindo com responsabilidade,

transparência e igualdade.

Empregamos mecanismos de controles internos e externos, políticas, procedimentos e

instruções normativas, além de nos submetermos às auditorias periódicas, oferecendo

maior transparência e visibilidade das nossas atividades.

Com o alinhamento estratégico entre gestores e a alta direção, os nossos processos de

tomada de decisão são mais efetivos, antecipando riscos e identificando oportunidades de

crescimento.

• Todas as nossas decisões são tomadas considerando os riscos estratégicos, operacionais,

financeiros, legais, tecnológicos e reputacionais.

Nossas normas de conduta, políticas corporativas e procedimentos são conhecidos e

praticados pelos nossos profissionais em todos os níveis.

Nossas unidades de negócio são autônomas, mas geridas de forma integrada.

Realizamos reuniões de acompanhamento dos projetos mais relevantes e elaboramos

planos de ação referentes às metas e indicadores importantes ao negócio.

Todas as informações e ocorrências relevantes e estratégicas ao negócio são reportadas

para a alta direção.

•

•

•

•

Governança Corporativa

É importante 
saber que:
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Nosso sistema de gestão visa a melhoria contínua dos processos produtivos e corporativos,

a identificação e mitigação dos riscos que possam prejudicar o seu bom andamento e a

satisfação do cliente final.

Mapeamos, uniformizamos e registramos os nossos processos, gerindo os recursos de

maneira eficiente e fornecendo dados para a tomada de decisões.

Integrar e padronizar os processos internos aumentam a satisfação dos nossos clientes,

fornecedores, profissionais e parceiros de negócio.

• Nossos processos operacionais e corporativos são mapeados e periodicamente auditados,

a fim de determinar a sequência e interação entre eles, os recursos necessários, atribuir

responsabilidades, abordar e mitigar riscos e potencializar oportunidades.

Sempre que possível, definimos indicadores de desempenho para monitorar o andamento

dos processos e implementar mudanças necessárias para que os resultados pretendidos

sejam alcançados.

Devemos garantir que os processos, produtos e serviços dos principais fornecedores

estejam em conformidade com os requisitos do nosso sistema de gestão da qualidade.

•

•

Qualidade

É importante 
saber que:
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Somos comprometidos com a preservação e conservação do meio ambiente, por isso

utilizamos de maneira eficiente e sustentável os recursos naturais e matérias-primas

necessários ao nosso negócio.

Nossos processos e equipamentos minimizam e previnem a poluição e qualquer espécie

de agressão à natureza, contribuindo para sua preservação.

Somos agentes de transformação, responsáveis por suprir as demandas do mercado sem

comprometer as futuras gerações.

•

•

Atuamos conforme a legislação ambiental vigente.

Realizamos a gestão dos nossos recursos e resíduos utilizados em nossos processos

operacionais.

Minimizamos a quantidade de recursos naturais, principalmente água e energia, utilizados

nas nossas unidades.

Empenhamos os esforços necessários para que todas as etapas dos nossos processos

operacionais se tornem cada vez mais sustentáveis.

•

•

Meio Ambiente e Sustentabilidade
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Não permitimos que os conflitos de interesses interfiram nas nossas responsabilidades

profissionais, por isso pautamos as nossas decisões no que é melhor para a BO PAPER.

Divulgamos os conflitos de interesses, reais ou potenciais, de modo a evitar o

envolvimento das pessoas comprometidas na tomada de decisões.

Entendemos que tomadas de decisões influenciadas por interesses pessoais, concorrentes

aos interesses da BO PAPER, podem prejudicar nossos negócios e processos.

•

•

Não ocupamos cargos em organizações com interesses conflitantes com os da BO PAPER.

Revelamos aos nossos superiores hierárquicos todas as situações reais ou potenciais de

conflitos de interesses, e afastamo-nos de quaisquer decisões que possam vir a ser

influenciadas em razão de nossa relação com fornecedores, outros profissionais, prestadores

de serviços ou representantes da BO PAPER.

A BO PAPER permite manter ou contratar familiares, parentes ou amigos de profissionais,

desde que não haja uma relação hierárquica direta que possa caracterizar conflitos de

interesses.

•

Conflitos de Interesses

É importante 
saber que:
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Somos imparciais na seleção dos nossos fornecedores, escolhendo os nossos parceiros

sempre com base em aspectos técnicos e comerciais.

Os fornecedores de serviços e produtos passam por uma rigorosa análise operacional,

financeira e jurídica. A formalização de contratos ou das condições gerais de fornecimento

vinculadas aos pedidos de compra têm como objetivo prevenir e/ou mitigar riscos legais.

A cadeia de fornecedores e prestadores de serviços afeta diretamente nossa reputação,

bem como o nosso negócio.

▪ Não aceitamos presentes ou brindes de fornecedores com valores superiores a R$ 30,00 (trinta

reais), que possam influenciar nossa objetividade profissional na seleção e contratação.

▪ São situações que observamos na contratação de fornecedores: (i) carência de recursos (escassez

de mão de obra, instalações físicas precárias, inexistência de histórico de clientes relevantes, etc.);

(ii) pedidos de comissões ou taxas de sucesso em situações atípicas; (iii) inobservância dos

processos usuais de contratação e não apresentação de documentos; (iv) solicitação de

pagamentos em espécie; (v) relutância em apresentar relatórios de atividades desenvolvidas e (vi)

falta de referência no mercado.

▪ Nas negociações com fornecedores de contratos relevantes ou de fornecimento contínuo sempre

estamos acompanhados de pelo menos outro profissional e autorizados por nossos superiores

hierárquicos.

▪ Empregados e/ou eventual pessoa jurídica a ele relacionada não são contratados pela BO PAPER,

bem como ex-empregados com menos de 18 meses do término de seu contrato de trabalho.

Relação com Fornecedores

É importante 
saber que:
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Somos íntegros em todas as nossas relações com o Poder Público, seja no âmbito de

eventuais fiscalizações ou licitações, atuando sempre em consonância com as instruções

da Lei Anticorrupção.

Não fraudamos, manipulamos ou influenciamos decisões de agentes públicos ou utilizamos

de sua influência para acelerar serviços de rotina ou ações administrativas, tampouco

efetuamos pagamentos indevidos e ilegais, tais como taxas de facilitação.

Temos convicção do nosso papel para a construção de uma sociedade mais ética, íntegra

e transparente.

• Agentes públicos são profissionais que exercem cargo ou função em órgãos da

Administração Pública direta (federal, estadual e municipal) ou indireta (autarquias, agências

reguladoras, fundações, empresas públicas).

Não oferecemos presentes e brindes a agentes públicos ou a seus familiares visando

influenciar decisões.

Não realizamos pagamentos de taxas não oficiais a agentes públicos visando acelerar um

serviço ou processo de rotina.

Recomendamos o contato imediato com a Área Jurídica nos casos de fiscalizações nas

unidades industriais da BO PAPER.

Não participamos de reuniões com agentes públicos sem estarmos acompanhados de outro

profissional ou representante da BO PAPER.

•

•

•

•

Relações com Agentes e Órgãos
Públicos

É importante 
saber que:
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Concorremos de forma justa, com base no preço, na qualidade dos produtos, no

conhecimento do cliente, na inovação e, principalmente, no respeito à reputação de

nossos concorrentes.

Preservamos a livre concorrência, não praticando acordos com concorrentes relacionados

à fixação de preços ou para criar obstáculos à entrada de novas empresas no mercado.

Acreditamos que a livre concorrência estimula a criatividade, a melhoria contínua,

aumenta a produtividade e motiva as empresas do mercado a inovarem constantemente.

• Quando o trabalho exige a interação com concorrentes, não participamos de conversas

relacionadas à fixação de preços ou revelação de condições e parcerias comerciais,

independente de qual das partes venha ou possa vir a ser beneficiada.

• Participamos de fóruns, comissões, entidades de classe ou grupos de discussão ligados ao

setor de atuação da BO PAPER sempre que autorizados pelo gestor imediato e com a

condição de que nunca serão trocadas ou compartilhadas informações confidenciais.

• Não obtemos informações de mercado e de concorrentes por meios ilegítimos ou ilícitos

ou através de práticas inidôneas.

• Condenamos a publicidade enganosa. Nossas ações de marketing respeitam as leis

vigentes e as normas éticas do mercado publicitário.

Práticas Comerciais e Concorrência
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Investimos em projetos sociais, culturais e ambientais, promovendo a inclusão social e a

melhoria da qualidade de vida nas comunidades onde atuamos.

Definimos critérios objetivos para oferecer doações e patrocínios para projetos que sejam

idôneos, sendo vedada qualquer contribuição a partidos políticos, que vise influenciar

decisões de negócios ou que atenda a interesses pessoais, diretos ou indiretos.

Acreditamos que doações e patrocínios que tenham caráter social ou institucional podem

promover o desenvolvimento regional, gerar riqueza às comunidades onde atuamos e

ainda fortalecer nossa marca.

São vedadas doações para organizações que sejam administradas, direta ou

indiretamente, por pessoas politicamente expostas ou por agentes públicos e que tenham

suas atividades relacionadas com os negócios da BO PAPER, no intuito de evitar reais ou

potenciais conflitos de interesses.

Possíveis organizações beneficiadas com doações ou patrocínios devem ser avaliadas por

meio de uma due diligence de integridade, sendo vedadas as contribuições para entidades

com histórico de envolvimento em casos de corrupção ou fraudes.

Monitoramos continuamente a efetividade das doações, patrocínios e ações sociais

realizadas e todas são divulgadas anualmente em nossas prestações de contas.

Não realizamos doações a partidos políticos, candidatos a cargos eletivos, comitês de

campanhas, coligações ou pessoas físicas ou jurídicas relacionadas.

•

•

•

Doações e Patrocínios

É importante 
saber que:
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Exigimos que a nossa rede de fornecedores não explore trabalho infantil ou análogo à

escravidão.

Estabelecemos sanções contratuais, monitoramos e atuamos nos casos de indícios ou

denúncias.

O nosso papel é incentivar o crescimento econômico inclusivo e sustentável, promovendo

um mercado de trabalho digno e dentro das normas trabalhistas nacionais e internacionais.

• Não permitimos a realização de atividades com menores de idade que possam ser

caracterizadas como vínculo empregatício ou trabalho infantil, salvo a contratação de

aprendizes nos termos das leis vigentes.

Avaliamos previamente e comunicamos aos nossos superiores hierárquicos, ou relatamos

por meio do Canal Ético de Denúncia casos de fornecedores que eventualmente

descumpram qualquer ponto deste item, para que sejam tomadas as ações cabíveis.

•

Trabalho Infantil ou Escravo

É importante 
saber que:
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Relações Sindicais

• Não toleramos atos ou condutas discriminatórias como forma de represália à livre

associação sindical.

Não permitimos atos ou condutas de abuso do poder do dirigente sindical no exercício

das funções de direção, extrapolando os poderes estatuários e as prerrogativas legais.

•

Acreditamos que o diálogo aberto nas relações sindicais evita conflitos e melhora o clima

organizacional e as condições de trabalho.

Participamos de assembleias e reuniões com empregados e representantes dos sindicatos,

promovendo melhor direcionamento às questões de interesse de nossos profissionais.

Mantemos um relacionamento sólido com entidades sindicais patronais e laborais, seus

dirigentes e representantes, equilibrando os interesses da BO PAPER e dos trabalhadores.

É importante 
saber que:
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Ambiente Livre de Discriminação

• Um ambiente que respeita a diversidade é composto por indivíduos de diferentes raças,

etnias, gêneros, habilidades, orientações sexuais, idades, interesses, níveis educacionais e

status socioeconômico.

Agimos para que todos estejam devidamente inseridos no ambiente e sejam tratados de

maneira cordial e justa por colegas e pessoas relacionadas à empresa, sentindo-se

confortáveis para expressar suas opiniões e tomar decisões em prol da BO PAPER.

Evitamos promover ou aderir a discussões, discursos políticos, religiosos ou a qualquer

forma de ação discriminatória.

•

•

Acreditamos que um ambiente que preza pela diversidade e inclusão está mais propenso

à inovação e ao aperfeiçoamento.

Tratamos com isonomia e respeito todos os nossos profissionais e pessoas que se

relacionam com a BO PAPER, permitindo a todos que prosperem, exclusivamente, por

meritocracia.

Combatemos todo tipo de discriminação, seja ela relacionada a idade, cor, raça, etnia,

nacionalidade, religião, gênero, estado civil, situação familiar, crença, grupo social,

deficiência física ou mental, opinião, opção política ou orientação sexual.

É importante 
saber que:
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Assédio Moral e Sexual

A confiança e o respeito entre nossos profissionais e prestadores de serviço são valores

fundamentais, pois prezamos por um ambiente íntegro e produtivo.

Tratamos a todos com respeito no ambiente de trabalho, em reuniões de negócio e eventos

sociais relacionados à nossa atividade profissional.

Repreendemos todo tipo de condutas ofensivas, humilhantes ou abusivas, verbais ou físicas,

insinuações sexuais indesejadas ou qualquer tipo de intimidação.

19

A BO PAPER é empresa integrante da Coalizão Empresarial pelo fim da violência contra

mulheres e meninas, iniciativa proposta pela Avon, Instituto Avon e ONU Mulheres.É importante 
saber que:
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Saúde e Segurança

• É nossa responsabilidade observar as regras específicas previstas nas Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relativas à medicina e segurança do trabalho,

e agirmos de forma a mitigar os riscos ambientais identificados por meio do Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.
Quando temos dúvidas sobre a utilização de EPI’s ou dos equipamentos necessários para
realização de atividades laborais, sempre procuramos esclarecê-las com a equipe do
SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho).
Ao flagrarmos situações que coloquem ou possam vir a colocar em risco a saúde e a
segurança de colegas de trabalho relatamos à equipe do SESMT para que tomem as
medidas necessárias.

•

•

Os recursos humanos são os nossos ativos mais significativos, por isso visamos garantir

saúde e segurança a toda força de trabalho e às pessoas envolvidas em nossa operação.

Seguimos todas as normas internas e externas e adotamos rigorosos controles para evitar

acidentes e doenças ocupacionais.

Zelamos pela integridade física e psicológica de nossos profissionais, prestadores de

serviços e pessoas envolvidas direta ou indiretamente em nossa operação.

É importante 
saber que:
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Representantes Legais

• Somente pessoas com poderes específicos podem assinar documentos oficiais ou contratos

que criem obrigações ou deveres para a BO PAPER, respeitadas as formas de representação,

alçadas e limites de atuação dos nossos representantes legais.

Apenas pessoas designadas pela Diretoria podem interagir com profissionais da imprensa

ou mídias de conteúdo digital.

A BO PAPER possui canais oficiais para divulgação de seus negócios, novos produtos e

ações institucionais, quais sejam, seu website e suas redes sociais, os quais são geridos por
profissionais especializados.

A Área Jurídica deverá ser contatada quando houver dúvidas sobre quem são os

representantes legais da BO PAPER ou quem pode assinar documentos em seu nome.

•

•

•

Qualquer manifestação em nome da BO PAPER deve ser feita por intermédio de seus

representantes legais, de acordo com as regras dispostas em seu Contrato Social.

Somente os nossos representantes legais e procuradores estão habilitados a firmar

contratos e contrair obrigações em nome da BO PAPER perante terceiros e quaisquer

órgãos públicos e privados.

É importante 
saber que:
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Manter um procedimento bem estabelecido para assinatura de documentos importantes e

para a interação com terceiros permite que a BO Paper tenha maior controle sobre as

obrigações assumidas pela empresa.



Propriedade Intelectual

• Sempre que fizermos menção às marcas registradas da BO PAPER ou de nossos parceiros

comerciais, fornecedores e clientes, respeitaremos os respectivos Manuais de Identidade

Visual, sem promover qualquer tipo de alteração não permitida nas cores, formatos ou

dimensões.

Tratamos de forma confidencial as informações sobre propriedade intelectual dos nossos

parceiros comerciais, fornecedores e clientes, as quais eventualmente tenhamos acesso

em razão da função que desempenhamos. Utilizamos essas informações de maneira

cautelosa, não divulgando a terceiros sem expressa autorização.

Não tiramos cópias não autorizadas de materiais impressos ou utilizamos fotos e

depoimentos de pessoas em materiais institucionais sem a devida autorização.

•

•

Patentes, marcas registradas e desenhos industriais são ativos estratégicos da nossa

empresa, fornecendo vantagens competitivas, resguardando os investimentos e

estimulando a inovação.

Adotamos rígidos controles para preservar nossa propriedade intelectual, de nossos

parceiros de negócio e concorrentes. Registramos as nossas marcas em países onde

atuamos, respeitando também as marcas de propriedade de terceiros.

Rejeitamos qualquer tipo de prática ilegal para obtenção ou revelação de segredos

industriais, da BO PAPER ou de terceiros.

É importante 
saber que:
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Segurança da Informação

• Nossas senhas de acesso aos sistemas da BO PAPER são pessoais e intransferíveis, sendo

que cada um é responsável por atos cometidos por terceiros no caso de compartilhamento.

Não utilizamos softwares piratas ou que violem a legislação vigente no uso dos recursos

tecnológicos da BO PAPER, tampouco alteramos configurações de rede ou modificamos,

copiamos, compartilhamos, utilizamos ou reproduzimos dados sem aprovação expressa do

Gestor responsável pela Segurança da Informação.

Recomendamos que antes de copiar ou transferir arquivos da BO PAPER de/ou para

HDs, pen drives ou servidores em nuvem, seja contatado o Departamento de Tecnologia

da Informação para ter certeza de que todos os riscos foram mitigados.

Recomendamos não manter cópias pessoais de arquivos de propriedade da BO PAPER.

•

•

•

Temos consciência de que o uso inadequado dos sistemas de tecnologia da informação

pode expor a BO PAPER a vários riscos, tais como vazamento ou perda de dados sensíveis

ao negócio.

Adotamos procedimentos e controles de segurança da informação e planos de

contingência e continuidade dos principais sistemas, mantendo cópias de segurança e

utilizando ferramentas adequadas para evitar invasões e vazamento de informações.

Utilizamos de maneira adequada e profissional os nossos sistemas e recursos de tecnologia

da informação de modo a evitar riscos relacionados ao processamento e armazenamento

de dados e ataques cibernéticos.

É importante 
saber que:
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Privacidade e Proteção de Dados

•

•

Não coletamos ou tratamos dados pessoais sem ter uma finalidade e uma base legal válida,

legítima e adequada para fazê-lo.

Não admitimos a manipulação indevida e a divulgação a pessoas não autorizadas de

quaisquer dados pessoais de clientes, fornecedores, parceiros de negócio e colaboradores,

que cheguem até nós para execução e prestação dos nossos serviços.

Quando exigido por lei, buscaremos o consentimento prévio, expresso e inequívoco dos

titulares para coletar e tratar seus dados.

•

Tratar dados pessoais comuns e sensíveis de maneira segura e regular perante a legislação aumenta nossa

eficiência operacional e empresarial, por manter as informações catalogadas e com acesso restrito apenas

àqueles que realmente necessitem utilizá-las para realizar suas atividades, além de mitigar os riscos

relacionados ao tratamento de dados, tais como vazamento e violação de dados.

Implementamos uma estrutura de governança, mantemos um inventário de operações de tratamento de

dados pessoais atualizado, monitoramos os mecanismos de transferência, compartilhamento e acesso aos

dados, gerenciando os riscos identificados, e observamos a legislação aplicável, em especial a Lei Geral de

Proteção de Dados. Nossa conduta é baseada na Política Interna de Privacidade e Proteção de Dados

Pessoais, a qual contém normas claras e objetivas sobre o tema, de observância obrigatória.

Tratamos somente dados pessoais fundamentais para nossa operação, adotando medidas de proteção dos

dados comuns e sensíveis de nossos clientes, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de negócio e

colaboradores, restringindo o acesso somente a pessoas autorizadas.

É importante 
saber que:
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Confidencialidade

• Alguns exemplos de informações confidenciais, sensíveis ao negócio, incluem referências a

novos produtos e tecnologias, estratégias comerciais e de marketing, orçamentos e dados

financeiros.

O uso comercial de informações confidenciais, para benefício próprio ou de terceiros,

configura violação às normas de conduta da BO PAPER e à legislação em vigor, podendo

ensejar consequências de ordem civil e/ou criminal.

Não divulgamos a terceiros dados cadastrais ou qualquer outro tipo de informação relativa

a clientes, fornecedores e parceiros de negócio.

•

•

É estratégico mantermos de forma confidencial informações sensíveis aos nossos

negócios e processos internos, seja por motivos jurídicos, comerciais, éticos ou financeiros.

Firmamos acordos de confidencialidade e adotamos cláusulas contratuais específicas nas

ocasiões em que informações sensíveis ao nosso negócio ou de nossos parceiros são

compartilhadas.

Tratamos como confidenciais todas as informações técnicas e comerciais da BO PAPER e de

nossos parceiros de negócio, clientes e fornecedores.

É importante 
saber que:

25

O que

fazemos?

Como 

fazemos?

Por que

fazemos?

O que

fazemos?

Como 

fazemos?

Por que

fazemos?

O que

fazemos?

Como 

fazemos?



Mídias e Redes Sociais

• As regras de comportamento deste Código de Ética e Conduta se aplicam às nossas ações

em redes sociais.

Não compartilhamos conteúdo classificado como confidencial ou relacionado a projetos

em andamento, que ofenda os padrões de moralidade socialmente aceitos ou que exponha

nossa própria intimidade e privacidade, ou de terceiros, que viole direitos autorais ou de

propriedade industrial ou que incite ou promova condutas ilícitas.

Somente a Diretoria, profissionais e prestadores de serviços especializados em comunicação

institucional devidamente autorizados podem falar ou postar fotos e vídeos em nome da

BO PAPER na rede, de acordo com a política corporativa da área de Tecnologia da

Informação.

•

•

Temos ciência de que nossas ações em redes sociais, na qualidade de pessoas físicas,

poderão ser de algum modo vinculadas à imagem da BO PAPER.

Em nossa atuação nas mídias e redes sociais, como pessoas físicas, evitamos conduzir

erroneamente seguidores e público em geral a cogitar que estamos nos pronunciando em

nome da BO PAPER, sempre indicando os perfis oficiais da empresa.

Mantemos perfis oficiais para que usuários de redes sociais possam interagir com a marca,

saber mais sobre nossos produtos ou apresentar sugestão, reclamação, dúvida ou elogio.

Ao compartilharmos conteúdo, respeitamos as normas deste Código de Ética e Conduta e

os valores da BO PAPER.

É importante 
saber que:
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Exatidão dos Registros Contábeis

• Para a manutenção da integridade dos livros e registros contábeis e financeiros atuamos

de maneira transparente ao solicitarmos reembolso de despesas ou ao utilizarmos os bens

e recursos da BO PAPER, respeitando o disposto em termos de responsabilidade próprios.

Somente realizamos transações de compra, venda ou transferência de mercadorias ou

ativos da BO PAPER com expressa autorização do gestor responsável.

No caso de auditorias internas e externas ou de autuações por parte de autoridades fiscais

e órgãos reguladores, colaboramos integral, aberta e honestamente.

•

•

A exatidão dos nossos registros contábeis e financeiros contribui para a obtenção de

informações sobre a real situação econômica, patrimonial e financeira e dá maior

credibilidade e solidez ao negócio.

Nossos registros contábeis e financeiros refletem com exatidão as operações efetuadas.

Não admitimos nenhum tipo de manipulação, direta ou indireta, de dados contábeis,

financeiros ou fiscais que visem esconder, disfarçar ou alterar nossa posição financeira e

resultados.

Atuamos de acordo com a International Accounting Standard (IAS), atualmente conhecida

como International Financial Reporting Standards (IFRS), revisando e auditando controles e

processos internos para garantir que as transações sejam precisamente registradas.

É importante 
saber que:
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Conformidade com Leis Anticorrupção

• Qualquer falha no registro preciso de transações ou qualquer falsificação, geração de

informações equivocadas ou influência para que outros o façam, podem constituir fraude

e resultar em multas ou penalidades para o infrator.

Orientamos que sejam relatados imediatamente para a Diretoria ou por meio do Canal

Ético de Denúncia, toda e qualquer possível fraude, adulteração de contabilidade ou de

dados dos sistemas de segurança da informação.

•

Entendemos que a ética e integridade devem prevalecer em nossas relações comerciais,

pois assim contribuímos para a criação de negócios íntegros, alinhados à nossa estratégia

de responsabilidade social.

Rejeitamos qualquer eventual solicitação, exigência, cobrança ou obtenção de vantagem

indevida para influenciar em ato praticado por agente público ou privado, bem como

solicitamos igual postura de nossos profissionais, fornecedores, parceiros e clientes, em

conformidade com o conteúdo da Lei Anticorrupção Brasileira (Lei 12.846/2013).

Em nossos contratos com fornecedores, parceiros e clientes constam regras anticorrupção

que devem ser observadas. Quaisquer transações ou práticas incomuns de mercado

promovidas por profissionais, parceiros de negócio, fornecedores, clientes ou concorrentes

devem ser denunciadas por meio do Canal Ético de Denúncia.

É importante 
saber que:
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Zelamos pelo bom uso dos ativos físicos, bens e recursos disponibilizados pela BO PAPER.

Monitoramos nossos ativos e recursos por meio de procedimentos e controles internos,

protegendo-os contra o uso inadequado, indevido ou para fins pessoais.

Nosso cuidado com os bens e recursos da BO PAPER contribui para nossa produtividade,

resultados e sustentabilidade dos negócios.

• Os ativos físicos e bens de propriedade da BO PAPER incluem todos os equipamentos

necessários para a realização das atividades profissionais, edifícios, computadores, veículos,

telefones, impressoras, material de expediente, etc. Os recursos disponibilizados pela BO

PAPER compreendem os sistemas de segurança da informação, softwares, e-mails de

domínio próprio e ferramentas de comunicação.

Não utilizamos os recursos da BO PAPER para fins pessoais e para transmitir comentários

difamatórios, usar linguagens, imagens ou arquivos que sejam ofensivos ou induzam

qualquer forma de discriminação. Navegadores da internet devem ser utilizados para

acessar sites relacionados ao trabalho, sendo terminantemente proibido o acesso a sites

de conteúdo adulto ou jogos de azar.

A utilização de automóveis, notebooks, telefones celulares e cartões corporativos deve

respeitar o disposto nos termos de responsabilidade assinados pelos usuários.

•

•

Uso de Bens e Recursos da Empresa

É importante 
saber que:
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PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE



Suporte da Alta

Administração

Documentos de

Integridade

Rotinas e

Controles

Análise e Gestão

de Riscos

Canal Ético de

Denúncia

Treinamento e

Comunicação

Nossos líderes agem 

de acordo com o 

disposto em nossas 

normas de conduta e 

legislação em vigor e 

apoiam todas as 

iniciativas do 

Programa de 

Integridade

Tomamos decisões 

levando em 

consideração os 

riscos legais, 

financeiros, 

reputacionais, 

operacionais e 

tecnológicos. E 

conhecemos as 

principais ameaças 

aos nossos objetivos.

Nossas normas de 

conduta estão 

previstas em nosso 

Código e em nossas 

Políticas 

Corporativas, os 

quais são revisados 

periodicamente.

Adotamos várias 

ferramentas para 

detectar desvios de 

conduta, fraudes, 

ilícitos e não-

conformidades, 

entendendo que os 

relatos servem para 

melhorar processos e 

não apontar 

culpados.

Adequamos e 

aperfeiçoamos 

nossos processos 

internos para evitar a 

ocorrência de 

desvios de conduta e 

monitoramos o 

funcionamento 

desses mecanismos.

Mensagens 

relacionadas ao 

nosso Programa de 

Integridade são 

transmitidas por 

meio de 

comunicações 

institucionais e 

treinamentos.

Pilares

Nosso Programa de

Integridade está

fundamentado em

6 grandes pilares:
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Nosso Portal de Integridade é uma plataforma exclusiva, acessível pelo endereço app.codigoconduta.com/bopaper, onde o usuário poderá

consultar nossas normas de conduta e informar/relatar comportamentos antiéticos, desvios, ilícitos, não-conformidades e violações ao Código de

Ética e Conduta e nossas Políticas Corporativas.

Acessível por qualquer dispositivo eletrônico, celulares, tablets, desktops ou notebooks.

Nosso Canal Ético de Denúncia é gerido por empresa especializada, garantindo profissionalismo e confidencialidade no tratamento dos relatos.

Portal de Integridade

Aliamos tecnologia

às boas práticas em

Conformidade e

Integridade

Corporativa

32



• Usuários do Portal de Integridade poderão fazer relatos anônimos por meio

do nosso Canal Ético de Denúncia.

• Não admitimos retaliação aos usuários do Canal Ético de Denúncia. Ninguém

será prejudicado por reportar uma suspeita de irregularidade, ainda que não

comprovada após a apuração, pois denúncias de boa-fé são um ato de

proteção da reputação da BO PAPER.

• Para reportar questões que não estejam relacionadas ao nosso Programa de

Integridade, fale com a nossa Área de Gestão de Pessoas.

• O Canal Ético de Denúncia não deve ser usado para:

- relatar problemas pessoais;

- relatar fatos não verdadeiros, com o intuito de prejudicar outra pessoa;

- tirar dúvidas sobre situações relacionadas às políticas de Recursos Humanos;

- expressar sua insatisfação com salário, carga horária ou função.

Portal de Integridade

É importante
saber que:
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• Violações às normas de conduta e reincidências cometidas por profissionais

da BO PAPER estão sujeitas às seguintes medidas disciplinares: (i) advertência

verbal; (ii) advertência por escrito; (iii) suspensão; (iv) demissão sem justa

causa; (v) demissão com justa causa.

• Desvios de conduta ou não conformidades cometidas por parceiros de

negócio, fornecedores ou prestadores de serviço poderão ensejar a rescisão

motivada do respectivo contrato.

• As sanções serão justas, razoáveis e proporcionais à falta cometida.

Violações às Normas

É importante
saber que:
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• Relatos complexos apresentados no Canal Ético de Denúncia serão tratados

pelo Comitê de Ética nomeado pela Diretoria, criado para reforçar a aplicação

das normas de conduta, visando assegurar sua eficácia e efetividade.

• Relatos submetidos ao Comitê de Ética serão tratados de maneira imparcial e

confidencial, cabendo aos profissionais que dele fazem parte garantir a

razoabilidade e a proporcionalidade na aplicação de sanções e a uniformidade

na resolução de casos similares.

• O Comitê de Ética da BO PAPER é composto por quatro profissionais, de

diferentes áreas da empresa.

Comitê de Ética

É importante
saber que:
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https://app.codigoconduta.com/bopaper

