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Código de Ética nos Negócios 

1. Como um de seus valores fundamentais, o Grupo BSI acredita que a integridade nas suas 
relações com os outros é um pré-requisito para o sucesso e crescimento sustentável do negócio 
e a manutenção de relacionamentos de longo prazo. 

2. O Grupo BSI está comprometido em conduzir-se de forma justa, honesta e conforme a lei em 
todas as suas relações com os seus membros, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros 
comerciais e as comunidades em que atua. 

3. O Grupo BSI não vai tolerar o comportamento corrupto por parte de ou por interesse de seus 
membros, funcionários, clientes, fornecedores ou parceiros de negócios. 

4. Através da aplicação rigorosa das suas regras internas, políticas e procedimentos: 

 O Grupo BSI proíbe práticas que visam a aumentar vendas a não ser através de esforços 
de vendas e marketing legítimos; 

 O Grupo BSI procura manter a confidencialidade comercial e informação pessoal de seus 
funcionários, clientes, fornecedores e parceiros de negócios; 

 Os funcionários do Grupo BSI, agentes e outros representantes estão proibidos de dar ou 
receber dinheiro ou presentes que possam ser interpretados como suborno; 

 O Grupo BSI procura conduzir seus negócios de uma maneira ambientalmente segura e 
sustentável; 

 O Grupo BSI coloca alta prioridade sobre a saúde e segurança de seus empregados e 
outras pessoas afetadas por suas atividades de negócios; 

5. O Grupo BSI compete vigorosamente em seus vários mercados, mas de forma honesta e justa, 
de acordo com este Código de Ética nos Negócios e as leis de concorrência aplicáveis nas 
jurisdições apropriadas. Em particular: 

 O Grupo BSI não favorecerá nenhum cliente ou fornecedor em detrimento de outro, que 
não seja por razões estritamente comerciais; 

 O Grupo BSI não vai se envolver em práticas comerciais restritivas ou outras formas de 
comportamento anti-competitivo; 

 Os empregados do Grupo BSI não divulgarão informações confidenciais ou proprietárias 
relativas ao BSI ou de seus clientes nos seus contratos com concorrentes; 
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 Os empregados do Grupo BSI não visam prejudicar a reputação ou posição de terceiros, 
principalmente de nossos concorrentes. 

6. Todas as empresas do Grupo BSI e funcionários são obrigados a cumprir rigorosamente o Código 
de Ética nos Negócios e com todas as leis aplicáveis nas jurisdições em que operam. O BSI levará 
extremamente a sério qualquer violação deste Código de Ética nos Negócios e quaisquer 
violações comprovadas levarão a ação disciplinar apropriada, o que, no caso de um empregado 
pode resultar em demissão. 

7. Embora todos os funcionários do Grupo BSI sejam responsáveis por garantir o cumprimento 
deste Código de Ética nos Negócios, BSI Group e os funcionários da Divisão de Compliance são 
responsáveis pelo monitoramento de seu cumprimento e investigação de eventuais infrações. 
Todos os registros genuínos ou queixas de descumprimento de conformidade ou comportamento 
ilegal por colaboradores do Grupo BSI (seja feita de forma anônima ou não) será devidamente 
investigado por funcionários do Grupo de Compliance. 

Linhas telefônicas gratuitas e confidenciais operadas por prestadores de serviços especializados 
foram estabelecidas pelo BSI para lidar com "denúncias" que funcionários do BSI ou outros 
podem querer fazer. Os números de telefônicos destas linhas são listados na intranet do Grupo: 
https://connect.bsi-global.com 

8. Como uma política declarada do Grupo BSI, este Código de Ética nos Negócios se destina a ser 
incorporado em todos os contratos do BSI com consultores, agentes, fornecedores e parceiros de 
negócios sempre que pertinente e apropriado. Além disso, todos os gestores seniores do Grupo 
são obrigados a confirmar anualmente, por escrito, a sua compreensão e aceitação deste Código 
de Ética nos Negócios. 
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Versão traduzida para o português em 13/09/2013 do original em inglês publicado no endereço indicado a seguir:  
http://www.bsigroup.com/upload/governance/business-ethics/bsi-code-of-business-ethics.pdf) 


