
 

Código de Ética 
 

Introdução 

A Bunge Limited adotou o presente Código de Ética para si e suas subsidiárias e afiliadas, 
visando estabelecer seus princípios de ética de negócio. A Bunge é uma empresa global e 
deve ter sensibilidade em relação às culturas e costumes dos países nos quais opera, bem 
como respeitar as comunidades e ambientes em que faz negócios. 

Propósito 

O propósito deste Código é o de estabelecer diretrizes básicas para a conduta de negócios 
requerida para todos os diretores, executivos e funcionários da Bunge. O Executivo Principal 
(Chief Executive Officer) de cada empresa Bunge é responsável pela implementação e 
monitoramento da aplicação deste Código em sua respectiva empresa. 

 

Conduta de Negócio Requerida para Diretores, Gerentes e Funcionários 

1. Todos os diretores, gerentes e funcionários da Bunge devem estar de acordo com os 
seguintes princípios: 

A. Conflitos de Interesses. 

Diretores, gerentes e funcionários não podem se envolver em qualquer atividade capaz 
de criar um conflito de interesses, ou a aparência de um conflito, entre os diretores, 
executivos, funcionários e a Bunge. Esta situação ocorre quando os interesses 
particulares interferem de qualquer maneira, ou parecem interferir, nos interesses da 
Bunge. Um conflito de interesse pode surgir quando um diretor, gerente ou funcionário age 
ou possui um interesse que possa dificultar a execução, de maneira eficaz e objetiva, de 
seu trabalho na Bunge. Conflitos de interesse também surgem quando um diretor, 
executivo, funcionário ou familiar está em uma posição na qual pode se beneficiar, 
indevidamente, como resultado de seu relacionamento com a Bunge. Espera-se que cada 
diretor, gerente e funcionário evite qualquer atividade externa, interesse financeiro ou 
relacionamento que possa apresentar um conflito de interesse em potencial ou aparente. 
Exige-se que cada gerente e funcionário revele qualquer conflito de interesse a um 
executivo, seu superior ou ao Departamento Jurídico e, no caso de um diretor, ao 
Departamento Jurídico. 

Embora não seja possível especificar todas as atividades que podem dar origem a um 
conflito de interesse, ou à aparência de um conflito, seguem algumas áreas 
específicas em que esta situação pode ocorrer. Estas regras não são completas e não 
limitam a generalidade da política de conflito de interesses. 

(i) Investimentos Pessoais. A existência, por um diretor, gerente ou funcionário (ou 
um membro de sua família imediata), de um interesse financeiro ou de outra natureza 
em qualquer negócio ou empresa que mantenha relações comerciais (ou seja, uma 
concorrente da Bunge) é proibida, exceto quando houver aprovação, por escrito, do 
Executivo Principal (Chief Executive Officer) da empresa Bunge apropriada. No 
entanto, é permitida a posse de menos de 1% dos títulos patrimoniais excedentes (ou 
mais de 1%, através de fundos mútuos ou outros investimentos não-direcionados a 
empresas específicas) de qualquer empresa de capital aberto. 

(ii) Oportunidades Corporativas. Os diretores, gerentes e funcionários são 
proibidos de: (a) se apossar pessoalmente de oportunidades que estejam dentro do 



 

escopo das atividades da Bunge; (b) utilizar propriedade da empresa, sua posição ou 
de informações sigilosas ou estratégicas da empresa para ganho pessoal; e (c) 
concorrer com a Bunge. Diretores, gerentes e funcionários têm o dever de empenhar 
ao máximo sua capacidade para incrementar os interesses legítimos da Bunge. 

(iii) Afiliações de Negócio. A não ser com a aprovação prévia, por escrito, do 
Executivo Principal (Chief Executive Officer) da empresa Bunge matriz, nenhum 
diretor, executivo ou funcionário pode servir como diretor, executivo, consultor, 
funcionário ou em qualquer outra capacidade em qualquer empresa que: (a) seja uma 
concorrente direta da Bunge; (b) mantenha ou procure manter relações comerciais 
com a Bunge; e (c) interfira diretamente ou dê a impressão de interferir no 
desempenho de seus deveres como diretor, executivo ou funcionário. 
 
(iv)   Presentes de Negócio. É proibida a aceitação, por um diretor, gerente ou 
funcionário (ou membro de sua família imediata), de presentes cujo valor possa 
influenciar, ainda que aparentemente, decisões de negócio ou comprometer o juízo 
independente. Em certos ambientes, o intercâmbio de brindes/presentes, quando não 
em dinheiro, pode ser aceitável. A Bunge, no entanto, não busca exercer influência, 
de maneira inapropriada, por meio da oferta de brindes/presentes, nas decisões dos 
que constituem seus negócios, da mesma forma que a Bunge exige que as decisões 
de seus diretores, executivos e funcionários não sejam afetadas pelo recebimento de 
um brinde/presente. Qualquer presente de negócio dado por um funcionário da Bunge 
deve ter a aprovação prévia do supervisor desse funcionário. Representantes de 
vendas ou marketing podem presentear os contatos com produtos Bunge regulares ou 
itens promocionais, de acordo com as políticas locais estabelecidas, com o propósito 
de manter boas relações comerciais. Seguem diretrizes gerais para a aplicação desta 
política: 

•  Não aceite um presente relacionado a um negócio Bunge quando o seu valor for 
além de simbólico. Mesmo se o valor for menos do que simbólico, um diretor, 
gerente ou funcionário somente deverá aceitar o presente se for consistente com 
as práticas regulares de negócio. Qualquer oferta de um presente ou outra 
cortesia de negócio, com valor que exceda US$ 50, ou que pareça estar 
inconsistente com as práticas regulares de negócio, deve ser imediatamente 
notificada ao superior do funcionário ou executivo e, no caso de um diretor, ao 
Departamento Jurídico. Diretores, gerentes e funcionários também devem 
notificar imediatamente quaisquer ofertas de dinheiro, honorários ou propinas ao 
Departamento Jurídico. 

• Em relação a refeições e entretenimento, um diretor, gerente ou funcionário 
pode oferecer ou receber refeições ou entretenimentos simples, desde que se 
discuta negócios e a atividade tenha esse propósito de forma clara. A diretriz 
para o recebimento de refeições ou entretenimento será a da prática normal da 
indústria em sua localidade, consistente com requisitos legais ou fiscais locais. 
Qualquer atividade que possa vir a ser considerada suntuosa ou extravagante não 
é permitida. Embora as limitações estabelecidas quanto ao valor de presentes 
não se apliquem no caso de refeições e entretenimento, estes devem se situar 
dentro de valores razoáveis. Qualquer oferta de refeições ou entretenimento a 
um diretor, gerente ou funcionário que pareça ser inconsistente com as práticas 
normais da indústria em sua localidade, inconsistente com os requisitos legais ou 
fiscais locais, ou que envolva viagens ou alojamento, está sujeita à aprovação do 
supervisor do funcionário ou gerente e, no caso de um diretor, do Departamento 
Jurídico. 

• Um diretor, executivo ou funcionário também não deve aceitar dinheiro ou 
equivalente a dinheiro, nem permitir que qualquer membro de sua família 
imediata aceite qualquer coisa de uma pessoa com quem a Bunge mantenha um 
relacionamento comercial. 



 

• Bom senso e juízo devem ser exercidos ao aceitar refeições relacionadas a 
negócios ou qualquer coisa de valor simbólico, para evitar qualquer indício de 
impropriedade ou conflito de interesses. 

(v)   Informações Sigilosas. Exceto quando requerido no desempenho de seus 
deveres corporativos como diretor, gerente ou funcionário, é proibida a revelação ou 
utilização, sem autorização, de quaisquer informações relacionadas com a Bunge, 
sejam ou não confidenciais, exclusivas ou reservadas. Informações sigilosas incluem 
todas as informações que não sejam de domínio público e que possam ser úteis para 
concorrentes ou, se reveladas, danosas para a Bunge ou seus clientes. Esta proibição 
se aplica e s p e c i f i c a m e n t e  ( m a s  n ã o  e x c l u s i v a m e n t e )  a 
indagações/entrevistas por parte da imprensa, analistas de investimentos ou outros 
da comunidade financeira. Também se aplica a informações relacionadas a terceiros, 
obtidas pela Bunge sob uma obrigação de sigilo ou como resultado de um 
relacionamento comercial. A obrigação de manter a confidencialidade de 
informações permanece depois do término do emprego na Bunge. A obrigação de 
manter o sigilo de informações poderá ser sujeita a requisitos legais ou 
regulamentares específicos. Em tais casos, o Departamento Jurídico fornecerá 
assessoria na determinação do grau de revelação requerido. 

 
(vi)   Aquisições, Empréstimos e Presentes de uma Empresa Bunge. Exceto com 
a aprovação prévia, por escrito, do Executivo Principal (Chief Executive Officer) da 
empresa Bunge apropriada, um diretor, gerente ou funcionário (ou qualquer membro de 
sua família imediata) não pode receber propriedades da Bunge ou receber presentes 
da empresa. Exceto com a aprovação prévia, por escrito, do Executivo Principal (Chief 
Executive Officer) da empresa Bunge apropriada, um funcionário (ou qualquer membro 
de sua família imediata) não pode receber empréstimos da Bunge. Um diretor ou 
gerente não pode receber empréstimos da Bunge sob quaisquer circunstâncias. 

B. Conformidade com Leis. A Bunge tem o compromisso de ser uma boa cidadã 
corporativa em todos os países em que opera. Como conseqüência, diretores, gerentes 
e funcionários devem estar em total conformidade com todas as leis, regras e 
regulamentos em cada jurisdição em que a empresa opera, incluindo a negociação 
indevida de títulos com informação privilegiada (insider trading), além de estar em 
conformidade com as políticas da Bunge que regem atividades de negócio no exterior. 

C. Tratamento Justo e Integridade. Um dos ativos mais valiosos que a Bunge possui é 
sua reputação de justiça e integridade. Cada funcionário, gerente e diretor deve tratar 
os clientes, fornecedores, concorrentes e funcionários da Bunge de maneira justa. 
Funcionários, diretores e gerentes não devem levar vantagens injustas sobre qualquer 
pessoa por meio de manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas, 
representação desvirtuada de fatos materiais, ou qualquer outra prática injusta. 
Nenhuma ação que poderia minar esta reputação poderá ser empreendida por um 
diretor, gerente ou funcionário ao tratar com funcionários, clientes, fornecedores ou 
autoridades. 

A política da Bunge é não contratar membros imediatos da família de um gerente ou 
diretor da empresa sem as aprovações requeridas pelo Departamento Jurídico. 
Membros imediatos de família não podem ser empregados em funções em que um 
funcionário Bunge possua controle efetivo sobre qualquer aspecto do cargo do parente 
em questão. Parentes de funcionários da Bunge não podem compartilhar a 
responsabilidade do controle ou auditoria de ativos significativos da empresa. 

D. Proteção e Utilização Adequada de Ativos da Bunge. Todos os funcionários, 
gerentes e diretores devem proteger e assegurar a utilização eficiente dos ativos da 
Bunge. Roubo, falta de cuidado e desperdício provocam impactos diretos na 



 

lucratividade da Bunge. Todos os ativos da Bunge devem ser utilizados para finalidades 
legítimas de negócio. 

 
2. Todas as transações serão aprovadas corretamente e refletidas de maneira acurada nos 

livros e registros da Bunge. A falsificação de transações e registros da Bunge, transações 
não-registradas, contas em dinheiro ou outras transações sem registro são estritamente 
proibidas e sujeitas a ação disciplinar ou demissão. 

3. Todos os diretores, gerentes e funcionários são responsáveis por assegurar a precisão, 
integridade e prazos das divulgações públicas da Bunge. Quaisquer informações de 
investimentos que poderiam ser consideradas materiais aos portadores de títulos da Bunge, 
à SEC ou à comunidade, devem ser comunicadas ao Disclosure Committee. Funcionários 
que receberem tais informações devem notificar seu gerente, que deve comunicar as 
informações ao Disclosure Committee ou a um membro deste. Diretores e executivos que 
receberem tais informações devem reportá-las diretamente ao Disclosure Committee ou um 
membro deste. 

4. A Bunge promove comportamentos éticos em todas as suas atividades de negócio. 
Diretores, gerentes e funcionários são encorajados a falar com seus superiores, com o 
Departamento Jurídico ou outras pessoas apropriadas a qualquer momento, se houver 
qualquer dúvida quanto à melhor ação a ser empreendida numa determinada situação. 
Exige-se que diretores, gerentes e funcionários relatem transgressões a leis, regras, 
regulamentos e a este Código a seus superiores, ao Departamento Jurídico, à gerência 
sênior ou à diretoria, conforme for apropriado. Todo esforço será empenhado para 
assegurar a confidencialidade daqueles que fornecerem as informações. A Bunge não 
tolerará qualquer tipo de retaliação contra qualquer pessoa por informações fornecidas de 
boa fé. 

5. O Executivo Principal (ChiefExecutive Officer) de cada empresa Bunge certificará 
anualmente, ao Departamento Jurídico, a implementação e monitoramento de 
conformidade com este Código, bem como a notificação de quaisquer violações a ele. 

6. Isenção deste Código para executivos ou diretores da Bunge somente será concedida pela 
diretoria ou por um comitê da diretoria, e deverá ser comunicada prontamente aos 
acionistas. 

7. Exige-se a anuência de todos os diretores, executivos e funcionários da Bunge a este 
Código. Diretores, executivos ou funcionários que violarem este Código estarão sujeitos a 
ações disciplinares e, possivelmente, demissão.  


