Esta publicação utiliza realidade aumentada do aplicativo IP4D. Para desbloquear o conteúdo
especial disponível na capa deste livreto e ao longo do Código de Conduta, siga estas instruções:
1. Baixe o aplicativo IP4D na App Store ou Google Play.
2. Aponte seu dispositivo para a capa do livreto e para as páginas marcadas com o ícone de bússola
azul mostrado abaixo, e leia-as usando as lentes do aplicativo IP4D.
3. Desfrute da realidade aumentada da International Paper, que dá vida ao conteúdo e transmite as
mensagens de maneira animada!

Por que uma bússola?

Uma bússola é um instrumento simples que fornece ao usuário orientação
e uma direção a seguir. Independentemente de seu destino,
a bússola manterá você no caminho desejado e apontará a direção certa.
Nossa reputação e nosso sucesso dependem das decisões e ações de todos nós.
O Código de Conduta da International Paper é uma bússola que oferece orientação em todos os tipos
de situação. Utilizamos esse documento para nos mantermos no caminho certo enquanto desenvolvemos a
nossa visão de estar entre as empresas mais bem-sucedidas, sustentáveis e responsáveis do mundo.
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Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

1

1
Em nossa
essência
A integridade do nosso pessoal e nosso
compromisso com a excelência estão
na essência de nossas operações e
relacionamentos comerciais.

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Mensagem do
presidente

Prezados(as) colegas,
Na nossa empresa, fazemos as
coisas certas, do jeito certo, pelas
razões certas, o tempo todo. Esse
é o Jeito IP. O Jeito IP e nossos
Valores nos ajudam a alcançar
nossa visão de estarmos entre as
empresas mais bem-sucedidas,
sustentáveis e responsáveis
do mundo. A Ética é um desses
Valores — Ela orienta nossas ações
e decisões, funcionando como um
lembrete constante daquilo em que
acreditamos e de como operamos.
Uma cultura com ética sólida
significa que somos honestos,
trabalhamos com integridade
e somos transparentes em
nossas decisões e ações. A ética
ajuda a gerar um ambiente de
trabalho seguro e motivador, que

influencia positivamente nossos
relacionamentos internos, com
nossos clientes, fornecedores,
acionistas e comunidades nas quais
moramos e trabalhamos.
Todos nós compartilhamos a
responsabilidade de trabalhar com
ética e integridade, adotando a letra
e o espírito da lei. Nossas ações
individuais, positivas ou negativas,
determinam a cultura e a reputação
da nossa empresa. É por isso que
devemos entender as coisas certas
a fazer, reconhecer as situações
que podem causar preocupação.
Manifeste-se assim que suspeitar
de alguma irregularidade. Sempre
devemos ter liberdade para
expressar nossas preocupações
sem medo de retaliação.

Nosso Código de Conduta atua
como uma bússola: mostra de que
jeito precisamos nos comportar
todos os dias e ajuda a resolver
desafios éticos com êxito. Ele
promove uma cultura em que
temos a confiança de que, quando
comunicarmos uma preocupação de
boa-fé, ela será avaliada.
Assegurar que a nossa empresa
seja uma empresa ética depende
de todos nós — é algo que não
podemos assumir como garantido
e sobre o qual temos que trabalhar
continuamente. Nosso Código de
Conduta fornece orientações e
direcionamento, cabe a nós
torná-lo parte do jeito pelo qual
nos conduzimos diariamente!

Mark S. Sutton
Presidente e CEO
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O Jeito IP é a nossa estrutura
estratégica para alcançar nossa
visão e criar valor para todos os
nossos públicos de interesse pelas
próximas gerações.
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JEITO IP
Nossa Visão:
Estar entre as
empresas mais
bem-sucedidas,
sustentáveis e
responsáveis
do mundo.

Nossa Missão:
Melhorar a vida das
pessoas, o planeta e a
performance de nossa
empresa, transformando
recursos renováveis
em produtos dos quais
as pessoas dependem
diariamente.

Quem somos:
Somos um
dos principais
produtores de
embalagens de
fibra, celulose
e papel com
recursos
renováveis.

O que fazemos:
Transformamos
recursos
renováveis em
produtos dos
quais as pessoas
dependem
diariamente.

O Jeito IP vai além de apenas fazermos as coisas certas. É como criamos
valor de longo prazo para todos os nossos públicos de interesse.

Como fazemos:
Fazemos as coisas
certas, do jeito
certo, pelas razões
certas, o tempo
todo. Esse é o
Jeito IP.

Mark S. Sutton
Presidente e CEO

Nossos Valores
SEGURANÇA

ÉTICA

GESTÃO

Acima de tudo, nos importamos com as pessoas. Cuidamos uns dos
outros para garantir que todos voltem para casa com segurança.
Agimos com honestidade e operamos com integridade e respeito.
Promovemos uma cultura de abertura e responsabilidade.
Somos gestores responsáveis de pessoas, comunidades, recursos
naturais e capital. Nós nos esforçamos para deixar tudo da melhor
forma para as futuras gerações.

EM NOSSA ESSÊNCIA

7

Por que o Código de Conduta?
ÉTICA

Ética é um Valor Essencial para nós. O
Código de Conduta (o “Código”) aborda
como aplicamos nossos valores éticos
em nossas tarefas cotidianas, locais de
trabalho e relacionamentos comerciais.
UNIDADE

O Código nos fornece os padrões
comuns que devem ser seguidos
para agirmos com integridade e de
forma consistente em todas as nossas
transações comerciais. Todos os
profissionais, fornecedores, estagiários,
executivos e membros da diretoria
devem seguir o Código na íntegra.
ORIENTAÇÃO

O Código diz o que a empresa espera
de você. Ele ajuda a definir o que é e
o que não é um comportamento ético.
Mesmo que haja padrões no Código
e nas políticas de nossa empresa
que sejam mais rígidos do que as
exigências da lei, seguimos o padrão
mais rigoroso.
PERSPECTIVA

O Código não trata apenas do que você
deve ou não deve fazer. Ele fornece uma

8
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perspectiva de como nos relacionamos
com os outros onde quer que façamos
negócios ao redor do mundo.
CONFORMIDADE

A nossa empresa está sujeita às leis
e aos regulamentos dos países onde
opera, e, em alguns casos, legislações
e regulamentos se aplicam além das
fronteiras de países. Seguir os padrões
contidos no Código, as políticas de
nossa empresa e as leis aplicáveis nos
protege de não conformidades.
COMPROMISSO

Esperamos que os terceiros com
quem fazemos negócios ajam em
conformidade com nosso Código de
Conduta de Terceiros, que se baseia
nos princípios do Código de Conduta.
RECURSOS E RELATO DE
PREOCUPAÇÕES

Se acreditar de boa-fé que alguém violou
ou pode violar uma lei, o Código ou
qualquer política da empresa, você tem o
dever de Manifestar-se! e relatar essas
informações imediatamente. O Código
oferece os recursos necessários para
encaminhar seu relato à pessoa certa.

ISENÇÕES

Isenções ou exceções para qualquer
parte do Código para algum executivo
ou diretor, só podem ser concedidas
se aprovadas pelo Conselho
Administrativo. Qualquer decisão de
conceder uma isenção ou exceção
será divulgada de forma pública e
imediata em conformidade com as
leis aplicáveis.
VIOLAÇÃO

Uma violação de qualquer parte do
Código pode ter sérias consequências
econômicas, operacionais, jurídicas
e de reputação para nós e para a
nossa empresa, incluindo possível
responsabilização civil e penal.
Qualquer violação ao Código por parte
de um profissional pode, portanto,
resultar em procedimentos e ações
disciplinares formais, inclusive
demissão, em conformidade com a
legislação aplicável.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

2

2
Recursos
e relato de
preocupações
Como profissionais, estagiários, executivos
e membros da diretoria da nossa empresa,
lideramos com integridade e seguimos
altos padrões éticos. Em determinados
países, também somos obrigados a relatar
violações suspeitas ou confirmadas da
lei, do Código ou de qualquer política da
empresa. Somos responsáveis por comunicar
internamente os riscos à nossa empresa se
tomarmos conhecimento deles.
EM NOSSA ESSÊNCIA
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Manifeste-se!
Você tem o dever de manifestar-se quando:
• T estemunhar ou suspeitar de uma
violação do Código ou de qualquer
política da empresa;
•A
 creditar que pode ter se envolvido em
uma violação do Código ou de qualquer
política da empresa;
• T iver dúvidas ou não tiver certeza
sobre qual plano de ação adotar.
VIU ALGO? DIGA ALGO!

Se testemunhar ou suspeitar de um
comportamento antiético, incluindo
qualquer violação do Código ou de
uma política da empresa, seja proativo,
faça a coisa certa e Manifeste-se!
Você pode relatar suas preocupações
a um dos contatos listados na seção
“Como Relato uma Preocupação?”
do Código. Manifestar-se! é nossa
responsabilidade compartilhada.
NÃO TOLERAMOS RETALIAÇÃO

Relatar comportamentos ilegais ou
antiéticos é extremamente importante
para nossa cultura de abertura e
responsabilidade. Ao buscar orientação,

compartilhar uma preocupação ou fazer
um relato, estamos fazendo a coisa
certa e seguindo o Código. A nossa
empresa promete aos profissionais que
fazem relatos de boa-fé que não haverá
retaliação. Ninguém pode tomar medidas
contra você por fazer uma pergunta ou
manifestar uma preocupação genuína.
Se suspeitar que uma retaliação está
ocorrendo em resposta a um relato de
boa-fé, manifeste-se imediatamente.
Qualquer pessoa que retaliar outra por
fazer um relato ou que desencorajar
ou impedir que alguém manifeste uma
preocupação, pode estar sujeita a medidas
disciplinares ou responsabilização nos
termos da legislação aplicável.

P
R

Como
reconhecer uma
retaliação?

Uma retaliação pode
incluir o seguinte:
• Rebaixamento
para um cargo
ou turno menos
desejável;
• Demissão;
• Análises de
desempenho negativas
ou medidas disciplinares
não sustentadas por
fatos;
• Negação de
oportunidades de
treinamento;
• Ameaças e/ou assédio;

Retaliação também pode
incluir condutas mais sutis,
como se recusar a falar
com alguém, espalhar
rumores nocivos ou excluir
alguém de atividades de
trabalho.

Lidere com Integridade
Cumpra os mais elevados padrões
de conduta ética. Seja justo,
honesto e confiável em todos os
seus relacionamentos comerciais e
cumpra todas as leis e políticas da
empresa.
Aja como um gestor responsável de
pessoas, comunidades, recursos,
capital e do meio ambiente.
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Proteja a dignidade, a saúde,
a privacidade e o bem-estar de
seus colegas de trabalho, de
nossos parceiros comerciais, das
comunidades nas quais vivemos e
trabalhamos e do mundo como um
todo, sempre tratando as pessoas
ao seu redor com respeito.

Desempenhe seu trabalho com
orgulho e excelência, criando valor
para pessoas e para o planeta.
Relate quaisquer violações,
suspeitas ou confirmadas, da lei,
do Código ou de alguma política
da empresa.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

Como relato uma preocupação?
Se estiver em uma situação que gere preocupações éticas e não tiver certeza do que fazer, temos
muitos recursos que podem responder às suas dúvidas ou mostrar o rumo certo.
Profissionais que souberem de atividades ilegais
ou comportamentos antiéticos, incluindo violações,
suspeitas ou confirmadas, da lei, do Código ou de
alguma política da empresa, têm a obrigação de
relatar isso por meio de uma das opções a seguir:

• Seu Líder imediato ou o gerente dele;
• Diretor de Ética e Compliance;
• Escritório de Ética;
• HelpLine;
•D
 epartamento de Recursos Humanos (RH), Segurança,
Saúde e Meio Ambiente (EHS), Auditoria Interna ou Jurídico.

Você não precisa seguir nenhuma cadeia de comando específica para relatar uma preocupação. Se suspeitar que seu relato
não foi analisado, você pode enviar outro.

A FUNÇÃO DO
ESCRITÓRIO DE ÉTICA

O Escritório Global de Ética
e Compliance (o “Escritório
de Ética”) é responsável por
supervisionar e gerenciar o
programa global de ética e
compliance da International
Paper. O Escritório opera sob
as orientações do Diretor de
Ética e Compliance da empresa,
com supervisão final do Comitê
de Auditoria e Finanças do
Conselho Administrativo.
O Escritório de Ética é
responsável por:
• Oferecer canais
confidenciais e anônimos
por meio dos quais os
profissionais podem relatar
suas preocupações;
•S
 upervisionar investigações
sobre questões éticas;
• Oferecer treinamento
e comunicados sobre
conformidade;
•O
 ferecer orientação sobre
questões éticas;
• Avaliar riscos.

Como o HelpLine Funciona
Oferecemos um canal confidencial, o HelpLine, para os profissionais e, quando
permitido, para prestadores de serviços, parceiros comerciais e público em
geral. Sujeitos às leis locais, eles podem relatar preocupações sobre atividades
ilegais ou comportamentos antiéticos, incluindo quaisquer violações ou
suspeitas de violações da lei e, em muitos locais, do Código de Conduta ou de
alguma política da empresa.

1

Você relata uma preocupação ao HelpLine por telefone
ou pelo site EthicsIP.com. Em muitos locais, não é
necessário fornecer seu nome se você não desejar.

2

Os relatos de preocupação são encaminhados ao
Escritório de Ética para investigação e resolução.

3

Todos os relatos são analisados. Durante o processo de
investigação, caso tenha fornecido seu nome, um investigador
poderá entrevistar você, bem como outras pessoas.

4

Se descobrirmos uma violação da lei, do Código ou de
alguma política da empresa ou um ponto fraco em um
processo ou norma corporativa, resolveremos a questão.

5

Você pode acompanhar seu relato por telefone ou
pela internet. Proibimos a retaliação contra alguém
que faça um relato de preocupação de boa-fé, mesmo
que nenhuma violação tenha realmente ocorrido.

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Tomando decisões éticas
Tomar decisões éticas pode ser complexo e nem sempre é óbvio como fazer a coisa certa. Se tiver
dúvidas sobre uma situação, pergunte-se:

Esta decisão segue
nosso Código e as
políticas da empresa?

Ela manchará a
reputação da empresa?

É consistente com
os nossos valores?

Eu ficaria envergonhado se
minhas ações nesta situação
se tornassem públicas ou
fossem publicadas em
redes sociais?

É legal?

Estou disposto a ser
responsabilizado por
esta decisão?

Se ainda não tiver certeza do que fazer, consulte seu Líder, o Escritório de Ética, RH, EHS,
Auditoria Interna ou Jurídico.
Tenha cuidado ao pensar ou ouvir outras pessoas dizerem:
• Ninguém nunca vai descobrir;
• Outras empresas e pessoas estão fazendo a mesma coisa;
• O risco de ser pego é baixo;
•P
 recisamos atingir nossos objetivos, não importa como;
• Não temos tempo para fazer isso;
•O
 departamento Jurídico e o Escritório de Ética estão sempre
se intrometendo no progresso de nossas metas.

ATENÇÃO!
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Responsabilidades do Supervisor
A liderança existe em todos os níveis da nossa empresa, e todos os profissionais devem seguir
o Código, as políticas da empresa e a lei. Os líderes têm responsabilidades adicionais de liderar
pelo exemplo e promover uma cultura de conformidade.
Se for um Líder, você deve:
•M
 anter a sua segurança e a de outras pessoas
no trabalho;
•A
 prender e compreender o Código de Conduta,
as políticas da empresa e as leis que se
aplicam a você;
•A
 ssegurar que as pessoas que você lidera
entendam as responsabilidades delas de acordo
com o Código e as políticas da empresa;
• E ntender como relatar uma preocupação ética
e quando você deve encaminhar os relatos ao
Escritório de Ética;
•C
 riar uma cultura de Manifestar-se! na qual os
profissionais se sintam à vontade em relatar a
você preocupações sem medo de retaliação;
•D
 esestimular e dissuadir profissionais de tentar
atingir objetivos de negócios às custas da lei,
do Código, do Jeito IP, de nossos Valores ou
políticas da empresa;
•P
 roteger os ativos da empresa, incluindo
propriedades físicas, dinheiro, informações
confidenciais e propriedade intelectual;
•P
 roteger e manter confidenciais os dados
pessoais processados pela empresa;
•P
 romover uma cultura de integridade
e honestidade por meio de suas ações,
estabelecendo expectativas para os seus
profissionais;
• T omar medidas preventivas ou corretivas se
suspeitar de violação da lei, do Código ou de
alguma política da empresa.

QUANDO
PROFISSIONAIS
RELATAREM
PREOCUPAÇÕES
sobre violações, suspeitas
ou confirmadas, da lei,
do Código ou de alguma
política da empresa, dê a
eles a sua total atenção.
Faça perguntas de
acompanhamento para
garantir que compreende
os problemas envolvidos
e responda às dúvidas
deles se você se sentir
à vontade para fazer
isso. No entanto, você
não precisa dar uma
resposta imediata. Em
vez disso, informe que
acompanhará o caso — e
realmente faça isso. Evite
quaisquer ações que
possam ser vistas como
uma retaliação.

SE DESCOBRIR UM
PROBLEMA QUE
POSSA EXIGIR
INVESTIGAÇÃO
por parte do Escritório
de Ética, Auditoria
Interna, EHS ou RH,
entre em contato
com o representante
apropriado. Nunca realize
uma investigação por
conta própria.

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Uma cultura
de cuidados
Apoiamos a segurança, saúde, dignidade
e bem-estar das pessoas onde quer que
façamos negócios e nas comunidades nas
quais moramos e trabalhamos. Temos orgulho
de criar um ambiente de trabalho no qual
nossos colegas sejam inspirados a colaborar,
crescer e melhorar continuamente.
14
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Operando com Segurança
Segurança é um dos nossos Valores porque, acima de tudo, nós nos importamos com as pessoas.
Cuidamos uns dos outros para garantir que todos voltem para casa em segurança.

MAIS RIGOROSAS QUE A LEI

Nossas políticas podem ser mais
rigorosas que a lei. Por exemplo,
esperamos um relato preciso
e oportuno dos incidentes de
segurança, independentemente
de terem desencadeado algum
relatório regulatório.



• Insista em interromper
operações, ações
ou comportamentos
inseguros ou
inadequados.
• Use Equipamentos de
Proteção Individual
(EPIs).
• Saiba o que fazer
no caso de uma
emergência.

Nossos colegas, comunidades, clientes e
acionistas esperam que trabalhemos de
forma segura, e nossas políticas exigem
isso. É importante Manifestar-se! sobre
qualquer conduta verbal ou física que
possa gerar violência. Para a segurança
e o bem-estar de todos, nossos
profissionais devem trabalhar livres
da influência de qualquer substância
ou atividade que possa ameaçar a
segurança ou eficácia do trabalho.
Todos somos responsáveis por nossa
própria segurança e pela segurança
de nossos colegas de trabalho.

• Participe de
treinamentos sobre
saúde e segurança.


COMPORTAMENTO PROIBIDO

• Venha trabalhar livre
de qualquer substância
que possa prejudicar
o discernimento ou
ameaçar a segurança.


Temos o compromisso de oferecer
ambientes de trabalho seguros
e saudáveis. Operamos nossas
instalações de acordo com as leis de
saúde e segurança aplicáveis e somos
intencionais e proativos na eliminação e
diminuição de riscos. Comunicamos o
que aprendemos sobre possíveis riscos
em toda a empresa para melhorar o
desempenho geral em segurança. Todos
os profissionais, independentemente de
função ou cargo, podem tomar medidas
imediatas para interromper trabalho
inseguro ou atividades perigosas.

• Compreenda e siga leis,
regulamentos, políticas
e procedimentos de
segurança.

• Manifeste-se! Não
presuma que outra
pessoa relatará um
risco de segurança.


LIDERANDO COM SEGURANÇA

LIDERE COM
INTEGRIDADE



Os procedimentos de trabalho e as
políticas da empresa são criados
para proteger o bem-estar de nossos
profissionais e a qualidade do nosso
trabalho. Não arriscamos quando se
trata da segurança de nosso pessoal e
nossas instalações. Os profissionais que
forem instruídos a fazer algo que possa
comprometer a segurança — como pular
etapas de um procedimento para cumprir
um prazo — devem Manifestar-se!
imediatamente, parar o trabalho e relatar
suas preocupações a um membro da
liderança. Se um Líder não lidar com sua
preocupação de forma adequada, fique à
vontade para relatá-la aos outros canais
disponíveis, como o HelpLine.



NOSSAS RESPONSABILIDADES

Trabalhamos muito para projetar,
operar e manter locais de trabalho sem
acidentes para os nossos profissionais e
todos que entram em nossas unidades.
Promovemos a responsabilidade por
segurança para nossos colegas e para
nós mesmos.



NOSSA POLÍTICA

Atenção! Fique atento aos riscos de segurança a seguir e relate-os:
Dicas para Líderes









• Não seguir os procedimentos estabelecidos, incluindo Estado de
Energia Zero/Bloqueio e Sinalização;
• Proteção inadequada contra contato com substâncias perigosas;
• Ignorar os procedimentos de segurança para motoristas, incluindo
não seguir a política da empresa sobre condução com distrações;
• Ignorar os procedimentos de segurança física da empresa,
incluindo nossa política sobre acesso à instalação e uso de crachás
de profissional;

ATENÇÃO!

Capacite a sua equipe
demonstrando liderança
com segurança, insistindo
em práticas de trabalho
seguras e reconhecendo
comportamentos de
trabalho seguros.

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Prevenindo assédio
e discriminação
Temos o compromisso de criar um ambiente de trabalho com
oportunidades iguais, no qual todos sejam tratados de forma justa,
sem assédio nem discriminação.
NOSSA POLÍTICA

NO TRABALHO

Tratamos uns aos outros e todos os
nossos públicos de interesse com respeito
e dignidade. Tratamento justo também
é um compromisso nosso. Tomamos
decisões de emprego com base em
qualificações, habilidades, desempenho
no trabalho e necessidades de negócios
de nossa empresa. Ao tomar decisões,
não discriminamos com base em raça,
etnia, cor, religião, sexo, orientação sexual,
estado civil, idade, deficiência, expressão
ou identidade de gênero, informações
genéticas, nacionalidade, condição de
militar ou veterano, nem qualquer outra
classificação protegida pela legislação
aplicável a nós. Não toleramos assédio e
comportamentos abusivos, violentos ou
depreciativos. Retaliação contra qualquer
pessoa que se manifeste para relatar tais
comportamentos de boa-fé é uma violação
de nossos valores e do Código.

Criar um ambiente de trabalho respeitoso,
sem assédio e discriminação, exige
que todos pensemos em como nossos
comentários e atitudes podem afetar
outras pessoas. Cada um de nós pode
desempenhar um papel para garantir que o
local de trabalho seja um ambiente positivo,
deixando claro que não toleramos nenhuma
forma de discriminação ou assédio e
relatando condutas inadequadas.
Nossos líderes são responsáveis por apoiar
um ambiente que valorize as pessoas.
Comportamentos impróprios podem
proporcionar um ambiente de trabalho
desconfortável e sem apoio. Quando
nos recusamos a permitir assédio ou
discriminação, criamos um ambiente em
que todos podem contribuir diariamente
com seus melhores esforços.

P

Um dos profissionais
com melhor
desempenho em
minha equipe
faz comentários
sexualmente
sugestivos para suas
colegas de trabalho.
Elas sempre riem dele, e
ninguém nunca reclama.
Preciso fazer alguma
coisa se ninguém parece
se importar?
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R

Sim. Não importa se as colegas
dele não se ofendem. Ele está
tendo um comportamento
inadequado, violando
nossos padrões de respeito e
possivelmente expondo nossa
empresa a queixas, responsabilização
ou ações judiciais. Você precisa
determinar que ele pare imediatamente.
Se esse comportamento persistir,
consulte o departamento de RH ou
o Escritório de Ética para saber o
que fazer.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

Dicas para Líderes
Assédio pode ocorrer com
palavras ou atitudes e criar
um ambiente de trabalho
hostil. Alguns exemplos:
Verbal: piadas ou insultos
relacionados a gênero,
raça ou etnia; comentários
sobre o corpo de uma
pessoa;
Físico: contato físico
indesejado, investidas
sexuais ou qualquer
conduta física que a outra
pessoa ache ameaçadora
ou humilhante;
Visual: conteúdo sexual
ou racialmente explícito
ou ofensivo, cartazes,
desenhos ou imagens
pornográficas; gestos
obscenos.

LIDERE COM
INTEGRIDADE
•C
 onsidere como os outros
podem interpretar suas
palavras e atitudes.
•A
 ja imediatamente para
desestimular ou prevenir
comportamentos que
degradem, intimidem ou
ameacem outras pessoas.
•R
 elate todos os casos de
assédio e discriminação.
•S
 eja intencional ao tratar
as pessoas com dignidade
e respeito.
•N
 ão tolere retaliação
contra quem relatar
discriminação ou assédio.

NO TRABALHO

Esperamos que nossos líderes criem
equipes diversificadas e inclusivas

que valorizem a individualidade e a
colaboração. Trabalhar com pessoas
com diferentes experiências e pontos
de vista nos mantém na vanguarda
da inovação. Quando as equipes
são inclusivas, elas promovem
uma sensação de pertencimento
que incentiva todos a ter o melhor
desempenho e dar vida aos nossos
valores e missão. Incentivamos a
colaboração e o autodesenvolvimento e
oferecemos ferramentas e treinamentos
para ajudar nossos profissionais a
dominar suas funções atuais, ampliar
suas habilidades e desenvolver suas
carreiras na empresa.

Dicas para Líderes
• Dê um bom exemplo
respeitando as
diferenças e tratando
todos de forma justa.


Promovemos uma cultura de diversidade
e inclusão em que todas as pessoas
se sentem valorizadas, envolvidas e
contribuem para o sucesso da empresa.
Formamos equipes que refletem
as comunidades globais nas quais
trabalhamos, moramos e atendemos
aos nossos clientes. Nossa missão é
desenvolver e sustentar um ambiente
de trabalho que acolha a individualidade
e propague a colaboração para gerar
resultados excepcionais.

• Demonstre que todos
os pontos de vista são
importantes e que todos
têm oportunidades de
crescimento.


NOSSA POLÍTICA

Inclusão é um senso
de pertencimento
para todos,
alcançada por
meio de atitudes
intencionais
e contínuas, que
demonstram que
aceitamos uns aos outros
e respeitamos nossas
diferenças. Diversidade se
refere às características
que tornam os indivíduos
únicos, como gênero,
idade, raça, cultura,
orientação sexual, crenças
religiosas e experiências
de vida.

• Faça os profissionais
sentirem que suas
contribuições fazem
diferença e reconheça
suas realizações.


Tratamos uns aos outros com respeito e dignidade e promovemos
uma cultura de diversidade e inclusão na qual as pessoas podem
trabalhar da melhor forma todos os dias.

P
R

O que inclusão
e diversidade
significam para a
empresa?

• Tente ser objetivo. As
decisões não devem
ser influenciadas por
seus sentimentos,
preferências e vieses
pessoais inconscientes.


Diversidade e
Inclusão

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Direitos Humanos
Acreditamos que a nossa empresa pode ajudar a promover o respeito pelos
direitos humanos por meio do exemplo de suas ações e seus valores.
NOSSA POLÍTICA

Não toleramos trabalho infantil, trabalho
forçado ou qualquer forma de coerção,
punição física ou abuso de trabalhadores.
Reconhecemos os direitos legais
dos profissionais de livre associação
e negociação coletiva. Cumprimos a
legislação trabalhista de todos os países
nos quais operamos e esperamos o
mesmo de nossos parceiros de negócios.
NOSSO COMPROMISSO

Estamos comprometidos com a proteção
e promoção dos direitos humanos
globalmente. Nosso compromisso com
os direitos humanos é materializado no
Código de Conduta, em nossos Valores,
no Jeito IP e nas políticas da empresa.
FORNECEDORES E DIREITOS
HUMANOS

Procuramos fazer negócios com
fornecedores e outros prestadores de
serviço que demonstrem elevados
padrões de conduta ética nos negócios.
Tomamos medidas para garantir
que eles entendam os padrões que
aplicamos internamente e esperamos
daqueles que fazem negócios conosco.
Nossas expectativas estão claramente
estipuladas em nosso Código de
Conduta de Terceiros. Treinamos
nossos profissionais regularmente nos

padrões de comportamento, políticas e
procedimentos que determinam nosso
modo de fazer negócios.

LIDERE COM
INTEGRIDADE

NOSSAS RESPONSABILIDADES

Esperamos que todos os profissionais
cumpram as leis aplicáveis que
reconhecem os direitos humanos,
incluindo aquelas que condenam trabalho
forçado, trabalho escravo (contratado
ou compulsório) e trabalho infantil
proibido, e estabelecem orientação
para erradicá-los. Os profissionais que
interagem com fornecedores e nossa
cadeia de suprimentos devem seguir os
procedimentos estabelecidos para deixar
nossas expectativas claras para eles,
além de monitorá-los e relatar qualquer
descumprimento dos princípios do nosso
Código de Conduta de Terceiros.
UM INVESTIMENTO

A International Paper Foundation e os
outros investimentos beneficentes
da empresa se concentram nas
necessidades essenciais das
comunidades e reforçam o compromisso
da empresa com os direitos humanos.
Embora acreditemos que seja função do
governo proteger os direitos humanos,
cremos que podemos ajudar a promover
o respeito por esses direitos dando o
exemplo de nossos valores e ações.

•T
 rate cada pessoa com
respeito e dignidade.
•R
 ecuse-se a tolerar o
uso ilegal de trabalho
infantil, trabalho
forçado ou qualquer
outro abuso que fira os
direitos humanos.
•R
 ealize uma auditoria
detalhada de possíveis
parceiros de negócios.
•S
 iga o nosso Código
de Conduta para
Terceiros e a Política
de Contratação de
Terceiros.
•R
 elate todas as
preocupações
relacionadas a direitos
humanos ao Escritório
de Ética, departamento
Jurídico ou HelpLine.

Atenção! Se você observar ou tomar ciência
destes sinais de alerta, relate-os:
• Profissionais demonstram medo e ansiedade ou parecem desnutridos;
• Profissionais parecem não ter a idade legal para trabalhar;
• Profissionais não podem fazer pausas ou ir embora;
• Profissionais pagaram taxas para conseguir seus empregos;

ATENÇÃO!
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• Um empregador está retendo os documentos de identidade dos profissionais.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

4

4
Responsabilidade
Pessoal
Temos um compromisso com a transparência
e a responsabilidade e mantemos os
mais elevados padrões éticos nas nossas
decisões e ações.
EM NOSSA ESSÊNCIA
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Conflitos de Interesses
Sempre tome decisões de negócios que atendam aos interesses da
empresa em vez dos seus próprios.
NOSSA POLÍTICA

Todos temos o dever perante nossos
acionistas, a empresa e uns com os
outros de tomar decisões que sejam
do melhor interesse da empresa. Um
conflito de interesses ocorre quando
um relacionamento afeta ou parece
afetar suas decisões de negócios ou de
alguma forma leva você a colocar seus
próprios interesses ou os de pessoas
próximas antes dos melhores interesses
da empresa. Você deve evitar, resolver,
divulgar ou relatar qualquer situação que
crie ou pareça criar um conflito entre
os interesses da empresa e qualquer
interesse pessoal, seja de profissionais,
estagiários, executivos, membros
da diretoria ou de qualquer amigo ou
familiar deles.
NOSSAS RESPONSABILIDADES

Há um conflito de interesses por trás de
quase toda questão ética. Os interesses
de quem você está atendendo? Os seus?

LIDERE COM
INTEGRIDADE
•T
 ome decisões de
negócios com base em
fatos objetivos e use o
bom senso.
•E
 vite situações que gerem
benefícios pessoais a você
ou que pareçam gerar.
• Divulgue imediatamente
conflitos de interesses
reais ou potenciais ao
departamento Jurídico ou
ao Escritório de Ética.
• Siga as instruções recebidas
do departamento Jurídico
para resolver conflitos.
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Os de um amigo? Os de um parente?
Os de um relacionamento romântico?
Você está se aproveitando de uma
oportunidade de negócios da qual tomou
conhecimento por meio de seu trabalho
na nossa empresa? Não podemos permitir
que interesses pessoais, românticos,
sociais, políticos, financeiros ou de outras
categorias não relacionadas a negócios
prejudiquem nosso discernimento ou
influenciem decisões de negócios.
Por exemplo, pode surgir um conflito
quando você se envolve em atividades
que divirjam de seus deveres na nossa
empresa, façam você ou outras pessoas
utilizarem nossos recursos ou tenham
impacto negativo na reputação da
empresa.
Você é responsável por:
•E
 vitar situações que representem
ou pareçam representar um conflito
de interesses;
•R
 econhecer quando considerações
financeiras pessoais e relações com
clientes, concorrentes e fornecedores
podem influenciar você de modo
inadequado;
•N
 ão participar do processo de tomada
de decisões quando um conflito real ou
aparente surgir;
•R
 elatar conflitos de interesses ao
seu Líder, departamento Jurídico ou
Escritório de Ética quando surgirem;
•F
 ornecer informações completas e
precisas sobre relacionamentos e
interesses de negócios que surjam
ou possam representar um conflito
de interesses.
Os líderes devem encaminhar possíveis
conflitos de interesses ao departamento
Jurídico ou ao Escritório de Ética para
análise. Em muitos casos, não haverá um
conflito de interesses ou o conflito poderá
ser resolvido por meio de transparência
e regras para garantir objetividade
na tomada de decisões. Às vezes, a
divulgação e outras salvaguardas podem
não resolver um conflito, e você será
instruído a tomar medidas para encerrá-lo.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

P

Minha esposa
tem um serviço
de limpeza que
a empresa pode
usar em um futuro
próximo. Eu não tive
nenhuma participação na
divulgação dos serviços
dela para a empresa e
não sou responsável por
tomar nenhuma decisão
nesta situação, portanto
não vejo conflito aqui.
Há algum motivo para eu
precisar divulgar o nosso
relacionamento?

R

Sim, você precisa
divulgar qualquer
relacionamento ou
situação que possa
parecer um conflito
de interesses.
Não divulgar que sua
esposa é proprietária
do serviço prejudica a
oportunidade de a empresa
assegurar que não haja um
conflito real.

Conflitos de Interesses
em Potencial
Como reconhecer conflitos?
Você tem um segundo
emprego com um
fornecedor, cliente ou
concorrente da nossa
empresa.

Você tem um familiar
que trabalha para um
concorrente da nossa
empresa.

Você é um(a) Líder que
está namorando um(a)
profissional.

Você é um corretor de
imóveis e faz negócios
usando seu endereço de
e-mail da nossa empresa.

Você tem um
investimento
significativo em um
cliente da nossa
empresa com o qual
negocia como parte
de seu trabalho.

Você tem um segundo
emprego e está utilizando
recursos da nossa empresa
para melhorar seu
desempenho e seus lucros.

Evite o risco. Conflitos de interesses podem surgir de várias formas. Se acreditar que há um
conflito de interesses, mas não tiver certeza, pergunte-se:
Este comportamento, situação ou relacionamento poderia…
• Ser inconsistente com os valores e as políticas da empresa?
• Me influenciar a agir em favor de meu familiar, amigo ou interesses pessoais?
• Dar a impressão de que eu não estou priorizando os interesses da empresa?
•D
 ar a impressão de que estou usando ativos ou recursos da empresa para beneficiar familiares
ou amigos ou para ganho pessoal?
• Influenciar — ou parecer influenciar — minha capacidade de tomar decisões de negócios
imparciais e objetivas?
• Causar danos à reputação da empresa?
• Interferir no meu desempenho profissional?
A divulgação é sempre a melhor opção se você não tiver certeza sobre um possível conflito.

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Anticorrupção
Acreditamos que o suborno é errado e prejudica nossa capacidade de concorrer de forma eficaz pelo
mérito de nossos produtos e serviços.
NOSSA POLÍTICA

Nosso sucesso não se baseia em
comportamento ilegal ou antiético. Nunca
oferecemos nem prometemos fazer
pagamentos que sejam ou possam ser
interpretados como subornos. Como
ocorre com todas as nossas políticas,
isso se aplica até em locais nos quais tais
práticas sejam rotineiras ou culturalmente
aceitáveis. No entanto, nossa política não
proíbe pagamentos que sejam necessários
para evitar perigos físicos iminentes.
NOSSAS RESPONSABILIDADES

Evitamos até a aparência de ato impróprio.
Reconhecemos que mesmo que não
violemos nenhuma das leis aplicáveis, a
aparência de fazer isso ou alegações de
conduta imprópria podem prejudicar nossa
reputação e gerar perdas de negócios.
Nós nos manifestamos relatando
violações, confirmadas ou suspeitas, do
Código ou de nossas políticas ao Escritório
de Ética ou ao departamento Jurídico.
CONHECEMOS E ENTENDEMOS
OS TERCEIROS COM OS QUAIS
NOS ENVOLVEMOS

Não toleramos nem permitimos o uso de
subornos, corrupção ou qualquer prática
antiética por qualquer profissional ou
terceiro que esteja trabalhando em nosso
nome. Conhecer os terceiros com os quais
nos envolvemos é importante para garantir
que sigamos esse padrão.
Portanto:
• Realizamos uma auditoria detalhada
antes de contratar um terceiro;
• Nós nos manifestamos e relatamos
internamente quaisquer condutas
confirmadas ou suspeitas de terceiros
que violem os princípios do Código ou
nossas políticas;
• Tomamos medidas adequadas se
identificamos qualquer indício de
que um terceiro esteja envolvido em
atividades impróprias.
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SEGUIMOS OS CONTROLES INTERNOS
ESTABELECIDOS.

Mantemos controles internos, incluindo
regras para garantir que nossas transações
sejam autorizadas, que o acesso aos
nossos ativos seja adequadamente
limitado e que nossas transações sejam
registradas de maneira que nos permita
relatar nossos resultados financeiros
com precisão. Não contornamos esses
controles. Também somos obrigados por
lei a registrar todas as transações com
exatidão. Não registramos incorretamente
nenhum pagamento que fazemos ou
recebemos de forma intencional.
DAMOS OU RECEBEMOS
PAGAMENTOS OU ALGO DE VALOR
APENAS PARA FINS LEGÍTIMOS DE
NEGÓCIOS

Isso significa que:
•N
 ão damos, aceitamos ou solicitamos
nada de valor para influenciar alguém
de modo impróprio;
•S
 ó damos ou aceitamos presentes
ou cortesias comerciais que sejam
permitidos por nossas políticas,
legislação aplicável e pelo Código.
Você deve primeiro consultar o
departamento Jurídico sobre presentes
destinados a agentes públicos;
•S
 ó fazemos contribuições políticas de
acordo com nossas diretrizes internas,
as quais, entre outras restrições,
proíbem que elas sejam feitas quando
violarem a legislação local.
CUMPRIMOS A LEI

Nossas políticas nos ajudam a cumprir
as leis antissuborno e anticorrupção,
como a Lei contra Práticas de Corrupção
no Exterior (FCPA) dos EUA, a Lei
Antissuborno do Reino Unido, as leis
da Federação Russa, as leis do Sistema
Nacional Anticorrupção do México e a Lei
Anticorrupção brasileira.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

LIDERE COM
INTEGRIDADE
• Afaste-se de ambientes
em que vendas e outras
transações de negócios
envolvam suborno.
•R
 evise as políticas da
empresa antes de dar
ou aceitar algo de valor.
•S
 iga os procedimentos
de aprovação antes de
dar algo de valor a um
agente público.

MANTENHA-SE
SEGURO
Se estiver em uma
emergência que coloque
sua vida em perigo
ou envolva perigo
físico iminente, você
deve fazer o que for
necessário para sair
dessa circunstância em
segurança, mesmo que
isso signifique fazer um
pagamento. Quando
você estiver seguro,
lembre-se de notificar o
Escritório de Ética ou o
departamento Jurídico.

Oferecendo e
Aceitando Presentes
e Outras Cortesias
Comerciais
Não damos nem aceitamos presentes ou cortesias que criem ou
pareçam criar uma obrigação de reciprocidade ou um conflito de
interesses, tampouco que violem nossa política anticorrupção.
NOSSA POLÍTICA

Presentes, hospitalidade, gratificações,
entretenimento, despesas de viagens,
empréstimos, dinheiro, prêmios ou outros
favores são todos considerados “cortesias
comerciais” de acordo com a nossa
política. Cortesias comerciais são uma
forma comum de gerarmos boa vontade
e fortalecermos nossos relacionamentos
comerciais, mas um presente muito
generoso pode parecer ter a intenção de
influenciar decisões que beneficiarão o
ofertante ou fazer o destinatário se sentir
obrigado a retribuir de alguma forma.
NOSSAS RESPONSABILIDADES

Não oferecemos nem recebemos
presentes ou quaisquer cortesias
comerciais que sejam ou pareçam ser
uma tentativa de influenciar, manipular
ou criar pressão para reciprocidade.
Em alguns casos, oferecer cortesias
comerciais pode até ser ilegal, como em
determinadas circunstâncias nas quais o
destinatário é um agente público. Além
disso, algumas regiões ou departamentos
na empresa têm padrões mais restritivos
com relação a valores e requisitos de
aprovação prévia. Você precisa entender
isso antes de oferecer ou receber cortesias
comerciais. Encaminhe suas dúvidas ao
departamento Jurídico.

•D
 ados ou aceitos para promover
relacionamentos de negócios legítimos;
• Registrados apropriadamente de
acordo com os requisitos contábeis
da empresa;
•A
 gradáveis e compatíveis com o nosso
compromisso de tratar todos com
respeito e dignidade;
•C
 om pouca probabilidade de manchar a
reputação da empresa.
O QUE NÃO É PERMITIDO

Nunca devemos oferecer nem receber
presentes ou cortesias comerciais
que sejam:
• Proibidos por lei ou regulamentos;
•D
 inheiro ou presentes que funcionem
como dinheiro, como vales-presente;
•E
 xcessivos ou que possam ser
interpretados como subornos, mesmo
quando aceitáveis pelos costumes
locais;
• Sabidamente proibidos pelo
empregador do destinatário;
•D
 estinados a obter indevidamente
tratamento preferencial ou conquistar
ou reter negócios;
• Oferecidos para garantir uma vantagem
de negócios injusta ou parecer ter esse
objetivo;
•C
 om probabilidade de colocar a
reputação da nossa empresa em risco.

P
R

O que devo fazer
se receber um
presente que viole
a nossa política?

Devolva o presente
e explique de forma
educada que a
política da nossa
empresa proíbe
que você o aceite.
Lembre-se de avisar seu
Líder e o departamento
Jurídico que você recebeu
o presente e o devolveu.
Se estiver preocupado com
a possibilidade de ofender
a pessoa ao devolver o
presente, informe isso ao
departamento Jurídico
para que possamos
considerar como lidar com
a situação.

P
R

Não tenho certeza
do que a política da
empresa considera
apropriado ou de
bom gosto. Como
posso esclarecer
minha dúvida?

Você deve consultar
seu supervisor
sobre qualquer
terminologia no
Código que não
achar clara ou
entrar em contato com o
Escritório Global de Ética
e Compliance para obter
orientações.

O QUE PODE SER PERMITIDO

Dar ou aceitar presentes ou cortesias
comerciais pode ser permitido
quando forem:
•D
 e valor razoável, costumeiros e
dados ou aceitos de forma aberta e
transparente;

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Antes de dar ou
aceitar um presente
Não importa se é um pagamento por serviços, um presente ou outra
cortesia comercial: se for visto como um suborno ou vantagem
indevida, pode prejudicar a nossa empresa. Você deve consultar o
departamento Jurídico antes de:

Discutir, oferecer ou aceitar presentes,
viagens, entretenimento ou outras
cortesias comerciais em suas
interações com agentes públicos

Fazer contribuições políticas ou
beneficentes que pareçam se destinar
a obter uma vantagem de negócios

Alguns departamentos ou países podem ter diretrizes
mais rígidas para dar e receber presentes ou cortesias
comerciais, e procedimentos especiais podem se aplicar
em determinadas situações.
Você é responsável por saber se há uma política ou
diretriz complementar que se aplica ao seu departamento
ou país e espera-se que siga todas as regras aplicáveis.
Se precisar de orientação, converse com seu Líder ou
com o departamento Jurídico.
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Quem exatamente
é considerado um
agente público?
Na nossa empresa,
abordamos determinados
relacionamentos e negócios
com agentes públicos em
nossas políticas e outros
materiais de orientação.
Isso ocorre porque, quando
se trata de pagamentos,
relações de negócios,
presentes, hospitalidade e
cortesias comerciais que
envolvam agentes públicos,
as empresas estão sujeitas a
uma ampla gama de regras
e regulamentos restritivos.
Por “agente público”,
queremos dizer:
• Servidores e funcionários
de todos os níveis de
governo, incluindo
membros das Forças
Armadas;
• Funcionários de empresas,
agências ou outros
negócios afiliados ou
controlados por governos;
•U
 m dirigente ou agente de
um partido político;
• Qualquer candidato a
cargo político;
•Q
 ualquer pessoa que
atue em nome de um
governo — por exemplo,
um prestador de serviços
ou um engenheiro
empregado por uma
entidade estatal;
•Q
 ualquer membro de uma
família real ou governante.

Evitando Informações
Privilegiadas
Nunca compartilhe informações confidenciais a que tenha acesso por estar dentro da empresa.
Não as utilize para ganho pessoal nem para ganho de terceiros e não divulgue informações
confidenciais quando isso puder prejudicar a integridade do mercado ou a confiança de nossos
investidores. Nunca divulgue informações falsas, enganosas, incompletas, exageradas ou
tendenciosas sobre a nossa empresa ou um concorrente.
NOSSA POLÍTICA

Somos uma empresa de capital aberto.
Ao trabalhar para a International Paper, você
pode obter informações relevantes sobre
nossa empresa — ou sobre outra empresa
— que ainda não tenham sido divulgadas
ao público. As leis federais e estaduais dos
EUA se referem a essas informações como
“informações relevantes não públicas”.
Elas são informações não públicas que um
investidor sensato gostaria de conhecer
ao decidir se deve comprar, vender ou
manter ações da empresa — em outras
palavras, informações que provavelmente
afetariam os preços das ações. Se tiver
acesso a informações relevantes ou não
públicas, você tem acesso a informações
privilegiadas. De acordo com a lei e
nossas políticas, você sempre deve
manter a confidencialidade de informações
relevantes, mesmo quando acreditar
que elas não influenciariam a decisão
de alguém quanto às suas participações
no mercado.Informações relevantes não
públicas podem incluir o seguinte:
• Invenções, novos produtos ou
especificações técnicas;
LIDERE COM INTEGRIDADE
• Mantenha a confidencialidade
de informações não públicas,
mesmo para parentes e
amigos.
• Não discuta informações
confidenciais em lugares
públicos nem em redes sociais.
•E
 ntenda que o nosso dever
de proteger informações
não públicas vai além do
nosso último dia de vínculo
empregatício.

•C
 ontratos e precificação;
•P
 lanos estratégicos ou de marketing;
•G
 randes mudanças na gestão;
•F
 usões e aquisições;
•D
 ados de fabricação e tempo de inatividade
da produção;
•D
 ados financeiros;
•C
 ustos de produtos;
•A
 ções regulatórias;
• Informações não públicas sobre um cliente
ou fornecedor.
ATIVIDADES PROIBIDAS

A lei nesta área é complexa, mas geralmente
proíbe que pessoas que tenham informações
relevantes não públicas sobre uma empresa
negociem ações de tal companhia — inclusive,
salvo em casos específicos, por meio de
planos de benefícios para profissionais. A lei
também proíbe “dar dicas” dessas informações
para qualquer pessoa ou compartilhá-las de
outra forma. As leis em jurisdições fora dos
EUA impõem restrições semelhantes sobre
informações relevantes não públicas e são
importantes especificamente no caso das
subsidiárias de nossa empresa. As pessoas
que compartilharem essas informações podem
ser processadas, mesmo que não façam
negociações nem tenham obtido nenhum lucro.
Por fim, você nunca deve divulgar informações
falsas, enganosas, incompletas, exageradas ou
tendenciosas sobre a nossa empresa ou um
concorrente.
PERÍODOS DE RESTRIÇÃO

Restrições de negociação podem ser impostas
a certos profissionais quando alterações
significativas ocorrerem dentro da empresa
ou em época de liberação de rendimentos.
Esses períodos de restrição protegem nossos
profissionais do envolvimento ou da percepção
de envolvimento em negociações com uso de
informações privilegiadas.

P

Quero vender ações
da nossa empresa
para dar entrada
na compra de uma
casa. Devido ao meu
trabalho, sei que
estamos considerando
uma aquisição, mas
não sei se a empresa a
concretizará. Devo me
preocupar com o uso de
informações privilegiadas?

R

Sim. Você precisa
considerar as regras
que regem o uso
de informações
privilegiadas seja
qual for o motivo da
compra ou venda de suas
ações da empresa. Você só
pode comprar ou vender
ações da nossa empresa
quando não tiver nenhuma
informação relevante
não pública e não estiver
sujeito a um período de
restrição de negociações.
Se não tiver certeza,
consulte o departamento
Jurídico para obter
orientação. Lembre-se de
que você pode responder
pessoalmente por uso de
informações privilegiadas,
e as penalidades podem
incluir prisão.
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Desenvolvimento
de relacionamentos
sólidos
Negociamos de forma justa com fornecedores,
clientes e outros parceiros comerciais e
tratamos os recursos deles com
propriedade e integridade.
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Transações Justas e Honestas
Garantimos que todas as nossas relações, interações e transações
comerciais sejam justas, honestas e transparentes.
NOSSA POLÍTICA

Acreditamos que o sucesso resulte de
agir com integridade, e tratamos todos
os fornecedores, clientes e parceiros
de negócios de forma honesta, justa e
objetiva. Nunca devemos nos envolver em:
• Práticas de negócios injustas, restritivas
ou enganosas;
•A
 legações falsas ou enganosas
sobre nossos produtos ou de nossos
concorrentes;
• Atividades que enganarão alguém;
NOSSAS RESPONSABILIDADES

Não apenas aplicamos nossos Valores
às decisões de negócios diárias, como
também esperamos que nossos parceiros
de negócios atuem de forma consistente
com nosso Código de Conduta de
Terceiros. Avaliamos os parceiros de
negócios que atuam como nossos
representantes realizando auditorias
detalhadas com base em riscos. Esses
padrões estão incluídos em nosso Código
de Conduta de Terceiros.
PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Nossa estratégia de negócios global
envolve parcerias com fornecedores,
prestadores de serviços, parceiros em
“joint ventures” e outros negócios que
operam em vários ambientes jurídicos
e culturais em todo o mundo. Embora
tenhamos respeito pelas diferenças
jurídicas e culturais entre as regiões nas
quais operamos, estabelecemos parceria
apenas com quem adota e pratica altos
padrões éticos.

LEIS DE PREVENÇÃO DE LAVAGEM
DE DINHEIRO

Às vezes, transações comerciais
complexas podem ocultar o financiamento
de atividades criminosas, como fraude,
suborno, evasão fiscal, comércio de
narcóticos ilegais, terrorismo ou tráfico de
armas. As leis de prevenção de lavagem
de dinheiro exigem que os pagamentos
sejam transparentes e que todas as partes
envolvidas sejam claramente identificadas.
Cumprimos as leis de prevenção de
lavagem de dinheiro em todo o mundo e
faremos negócios apenas com clientes
respeitáveis que estejam envolvidos em
atividades comerciais legítimas. Tomamos
medidas para evitar o recebimento de
pagamentos que possam ser procedentes
de atividades criminosas.
LEIS DE PREVENÇÃO DE
EVASÃO FISCAL

Como uma empresa internacional,
seguimos em todo o mundo as leis que
são criadas para evitar evasão fiscal. Essas
leis evitam que nossa empresa, nossos
profissionais e terceiros que trabalham em
nosso nome se envolvam em qualquer
forma de evasão fiscal ou auxiliem outros a
cometer evasão.
Consulte o Escritório de Ética ou o
departamento Jurídico imediatamente se
suspeitar que tenha ocorrido evasão fiscal
em nome da nossa empresa ou que um
terceiro está tentando usar nossa empresa
para facilitar esforços de evasão fiscal.

LIDERE COM
INTEGRIDADE
•C
 onfirme se nossos
parceiros de negócios
estão envolvidos em
negociações legítimas.
•F
 aça negócios
com parceiros que
compartilhem o
nosso compromisso
com integridade e
conformidade com a lei.
•R
 ecuse-se a utilizar
engodo ou informações
falsas para obter uma
vantagem comercial
injusta.
•F
 aça a coisa certa,
mesmo quando ninguém
estiver olhando.

Esteja atento aos sinais de lavagem de dinheiro, evasão fiscal ou outras
atividades ilegais em potencial, como quando um parceiro de negócios:

ATENÇÃO!

• F ornece informações mínimas, vagas ou fictícias;
•R
 ecusa-se a identificar diretores ou outras pessoas que detenham um
interesse benéfico de terceiros:
•S
 olicita a transferência de fundos de ou para países que não estão
relacionados à transação.
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Antitruste e Concorrência
Acreditamos na concorrência vigorosa para conquistar e reter
clientes de forma justa e ética, de acordo com todas as leis e
regulamentos aplicáveis e devido aos méritos de nossos produtos
e serviços.
NOSSA POLÍTICA

Defendemos os princípios de concorrência
justa e seguimos todas as leis de
concorrência e antitruste aplicáveis.
Essas leis geralmente proíbem atividades
que restrinjam injustificadamente o
comércio, prejudiquem a concorrência
ou abusem da posição dominante de
alguém. Nunca praticamos conluio
nem compartilhamos indevidamente
informações sigilosas com
concorrentes, inclusive sobre preços para
clientes, condições de venda, propostas
ou cronogramas de produção. Não
propomos nem fazemos acordos com
fornecedores, clientes ou concorrentes
que privem os clientes dos benefícios da
livre concorrência.
NOSSAS RESPONSABILIDADES

Acordos com concorrentes.
Não fazemos nem propomos acordos
com concorrentes ou possíveis
concorrentes sobre:
•C
 ondições de venda, propostas ou
ofertas a fornecedores ou clientes,
incluindo, mas sem limitação, as
relacionadas a preços, descontos,
abatimentos, volumes ou condições
de crédito;
• Capacidade de produção;
•C
 lientes para os quais vendemos ou
territórios em que vendemos;
•B
 oicotes em grupo — ou seja,
acordos para recusar negócios com
determinadas entidades ou limitar as
interações com elas de uma maneira
que restringiria indevidamente a livre
concorrência;
• Qualquer outra coisa que poderia
restringir injustificadamente o
comércio ou prejudicar a livre
concorrência.
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•F
 ique atento durante
interações com um
concorrente, reconhecendo
que até comentários casuais
podem gerar alegações
antitruste.
•E
 vite contato desnecessário
com concorrentes.
•D
 enuncie ou busque
orientação sobre qualquer
conduta ou atividade com
a qual você não se sinta
à vontade.

Lembre-se: As leis antitruste se aplicam
não apenas a acordos por escrito, mas
também a acordos verbais e esforços
informais ou indiretos de cooperação.
Reuniões com Concorrentes.
As leis antitruste se aplicam a reuniões
informais, bem como a eventos de
associações comerciais e outros
encontros formais. Antes de participar de
reuniões nas quais concorrentes reais ou
em potencial possam estar presentes,
entre em contato com o departamento
Jurídico para receber aprovação prévia e
orientações adicionais. Se estiver em um
ambiente com concorrentes ou possíveis
concorrentes no qual informações
sigilosas para concorrência surgirem ou
em que alguém proponha uma conduta
possivelmente anticoncorrencial,
não participe da interação. Recuse
vigorosamente a participação, insista
para que a discussão seja interrompida
imediatamente e peça para que sua
objeção seja oficialmente registrada
— por exemplo, na ata da reunião.
Em seguida, saia e relate o incidente
imediatamente ao departamento Jurídico.
Acordos com fornecedores,
distribuidores e clientes.
Não faça nem proponha acordos
com fornecedores, distribuidores ou
clientes que:
•D
 efinam restrições à liberdade
de clientes ou fornecedores de
estabelecerem seus preços de
revenda, margens ou capacidade de
venda por meio de determinados
canais, como a internet;
•A
 loquem territórios restringindo
vendas passivas feitas por outros
distribuidores;
•P
 roíbam exportações.

Consulte o departamento Jurídico sobre
acordos que afetem a concorrência entre
fornecedores, distribuidores ou clientes.
Compartilhamento de informações.
Não compartilhe informações sigilosas
para concorrência com concorrentes,
clientes, distribuidores ou fornecedores
ativos nos mesmos mercados nos quais
operamos. Solicite orientação jurídica
antes de compartilhar ou concordar em
compartilhar informações sigilosas com
concorrentes ou possíveis concorrentes,
mesmo que por meio de terceiros.
Posição dominante.
Evitamos comportamentos que possam
se qualificar como abuso de uma posição
de mercado dominante. Na medida
em que a nossa empresa tiver poder
de mercado em qualquer segmento
relevante e puder potencialmente
ser identificada como tendo uma
posição dominante, não se envolva nos
comportamentos a seguir:
•D
 iscriminação entre clientes
semelhantes;
•P
 reços excessivos ou predatórios;
•V
 inculação ou venda casada de
produtos ou serviços;
•R
 ecusa de venda.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

Atenção! Busque orientação jurídica sobre atividades que
possam ou pareçam ter um efeito anticoncorrencial, como:


• Qualquer troca de informações com concorrentes relacionada
a dados sigilosos para concorrência ou atividades comerciais
da empresa;


• Acordos de distribuição, de exclusividade, de não concorrência ou
de licenciamento;
• Descontos ou abatimentos com base em volume ou padrões de


ATENÇÃO!

fidelidade ou descontos oferecidos apenas a clientes selecionados;


• Recusa de venda;


• Acordos ou condições de definição de preços, incluindo acordos de
“cliente preferencial”;


• Definição de restrições territoriais;


• Agrupamento de vários produtos para venda;


• Acordos de compra conjunta;


• Qualquer fusão, aquisição ou formação de “joint venture” proposta.

O QUE SÃO INFORMAÇÕES
SIGILOSAS PARA
CONCORRÊNCIA?









Informações sigilosas
para concorrência incluem
informações sobre:
• Vendas, inclusive volume
e valor;
• Participações de mercado;
• Custos de produção;
• Capacidade;
• Clientes;
• Preços, inclusive descontos,
abatimentos e margens;
• Planos estratégicos e de
marketing;
• Critérios para a seleção de
fornecedores e territórios
de vendas.

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Informações sigilosas
para concorrência
Nunca empregue meios antiéticos ou ilegais para coletar informações
sobre um concorrente.
NOSSA POLÍTICA

Embora sejamos concorrentes fortes em
setores globais altamente competitivos,
nunca empregamos meios ilegais ou
antiéticos para obter informações sobre
nossos concorrentes ou sobre produtos
e serviços da concorrência. Respeitamos
as informações não públicas das outras
empresas, assim como esperamos que
elas respeitem as nossas.
NOSSAS RESPONSABILIDADES

•U
 tilizamos informações comerciais
de modo impróprio;
• Adquirimos informações privilegiadas
usando falsos pretextos;
•O
 btemos informações da
concorrência diretamente de um
concorrente;
•U
 tilizamos nem distribuímos
informações que sabemos ou
suspeitamos que tenham sido
obtidas ou compartilhadas de
modo impróprio.

Podemos obter informações sobre outras
empresas de determinadas fontes, como
os seus sites, registros regulatórios e
anúncios. No entanto, não:
• Roubamos informações;
•P
 ermitimos que terceiros obtenham
informações para nós por meios
antiéticos ou ilegais;

A lista a seguir pode ajudar você a determinar quais fontes de
informações da concorrência são aceitáveis e quais não são:
ACEITÁVEIS

NÃO ACEITÁVEIS

• Sites públicos e redes sociais;
• Órgãos governamentais;
• Registros públicos;
•J
 ornais, boletins informativos,
revistas;
•A
 nálises ou pesquisas de mercado
de terceiros.

•E
 -mails destinados para
outras pessoas;
•P
 lanos de negócios, informações
sobre preços ou documentos de
processos que a nossa empresa
não esteja autorizada a ter;
•M
 ateriais regidos por um acordo
de confidencialidade;

Se tiver alguma preocupação relacionada a como coletamos
informações sobre a concorrência, Manifeste-se! e informe
seu Líder ou entre em contato com o departamento Jurídico
para receber mais orientações.
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P
R
P
R

Comecei a trabalhar
na International
Paper recentemente
e ainda tenho planos
de marketing muito
bons que desenvolvi
em meu antigo emprego.
Posso compartilhá-los com
meus novos colegas?

A menos que você
tenha permissão
de seu empregador
anterior, não
compartilhe nem
utilize os arquivos
no emprego atual.

O que devo fazer se
receber um e-mail
com informações
sobre um concorrente
que pareçam ser
confidenciais?

Se um e-mail parecer
conter informações
que nossa empresa
não esteja autorizada
a saber ou pareça
não ser destinado à
nossa empresa, contate
imediatamente seu Líder
ou o departamento
Jurídico a fim de
determinar o melhor
método para informar o
remetente sobre o erro.
Não encaminhe, baixe ou
imprima as informações.
Não use as informações
para tomar nenhuma
decisão de negócios em
nome da nossa empresa.

Negócios Internacionais
Seguimos as leis comerciais dos EUA e as leis de todos os países em que fazemos negócios.
NOSSA POLÍTICA

LEIS ANTIBOICOTE

Seguimos as leis que regulam nossas
transações de comércio internacional,
incluindo as relacionadas a exportações,
sanções e alfândega. Seguimos as leis
comerciais dos EUA onde quer que façamos
negócios. Quando a legislação de outro
país entra em conflito com a dos EUA,
consultamos o departamento Jurídico
para receber orientação. Entendemos que
violações a leis de comércio internacional
podem resultar em penalidades graves,
bem como em riscos para a reputação da
nossa empresa e sua capacidade de realizar
negócios globalmente.

Cumprimos todas as leis antiboicote dos
EUA. Essas leis geralmente proíbem a
International Paper e suas subsidiárias
controladas que estejam participando de
atividades de negócios nos EUA, incluindo
importação e exportação, de se envolverem
em boicotes não aprovados pelo governo
dos EUA. Não podemos celebrar nenhum
acordo ou fornecer nenhuma informação
nem fazer nenhuma declaração que possam
ser vistos como violação dessas leis.

CONTROLE DE EXPORTAÇÃO

Precisamos seguir as leis de controle de
exportação de todos os países em que
operamos. As exportações podem ser itens
tangíveis, como produtos de embalagem,
celulose e papel. Há também exportações
intangíveis, como dados eletrônicos
ou outras informações que podem ser
exportadas por conversas ou e-mails.

A legislação dos EUA também exige que
relatemos solicitações de envolvimento em
boicotes não aprovados ou apoiados pelos
EUA. Relatamos todas as solicitações desse
tipo aos nossos gerentes, ao departamento
Jurídico, ao HelpLine, ao grupo de Comércio
Internacional ou ao grupo de Tributos
Internacionais.

P

Um cliente solicitou
que enviasse
produtos para um país
com o qual é proibido
fazer negócios de
acordo com as leis
comerciais dos EUA. Posso
enviar a remessa para uma
subsidiária fora dos EUA e
pedir que eles vendam ao
cliente no país restrito?

R

Não. A legislação
proíbe que qualquer
entidade controlada
pela empresa ou
de sua propriedade
venda para esse
país. Encaminhar a
remessa por meio de
um país neutro não evita
a restrição imposta à
International Paper.

LIDERE COM
INTEGRIDADE









• Entenda as leis antiboicote
e consulte o departamento
Jurídico.
• Conheça e siga as
restrições atuais
relacionadas a transações
financeiras com países,
grupos e organizações
específicos.
• Evite fazer negócios
com países ou terceiros
que estejam sujeitos a
embargos comerciais ou
sanções econômicas.
• Siga etapas para conhecer
nossos clientes e
fornecedores.

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Proteção da
empresa
Agimos com integridade ao gerenciar
informações, ativos e recursos de
nossa empresa.

6
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Protegendo os
Ativos da Empresa
Todos temos de proteger os ativos físicos, eletrônicos e de informação da empresa, pois eles
são a base do nosso sucesso nos negócios.
NOSSA POLÍTICA

Temos a obrigação de proteger os ativos da
nossa empresa e preservá-los contra roubo,
desperdício, destruição e uso indevido. Os
ativos da empresa englobam tudo o que ela
usa para fazer negócios. Exemplos de ativos
da empresa incluem maquinário, veículos,
produtos, ferramentas, material de descarte,
dinheiro, cartões de débito, software,
hardware e redes de computadores. As
informações também são um ativo essencial
que precisa ser protegido, incluindo
dados pessoais, informações de negócios
confidenciais, segredos comerciais,
processos de negócios e propriedade
intelectual. Suas horas de trabalho são um
ativo da empresa. Usamos esses ativos para
o benefício da empresa e de seus acionistas,
não para benefício pessoal.
NOSSAS RESPONSABILIDADES

Sempre protegemos os ativos da
empresa. Estamos comprometidos com a
responsabilidade fiscal. Utilizamos nosso
horário de trabalho da melhor forma possível
nos dedicando à busca dos objetivos de
LIDERE COM
INTEGRIDADE

negócios da empresa. Ficamos atentos
e relatamos quando algum dos ativos
da empresa estiver ausente, danificado,
inseguro ou precisando de reparos.
Reconhecemos nossa responsabilidade
de relatar imediatamente qualquer perda
ou roubo de informações da empresa,
especialmente de informações pessoais.
Lembre-se:
•O
 btenha a aprovação de um supervisor
antes de ceder, pegar emprestado ou
fazer uso pessoal significativo de ativos
da empresa;
•R
 elate o quanto antes ao departamento
de TI ou às autoridades o uso indevido,
perda ou roubo de notebooks ou outros
dispositivos da empresa;
•N
 unca utilize os ativos da empresa para
benefício pessoal ou qualquer atividade
ilegal;
•N
 ão utilize um cartão de crédito
corporativo para fazer compras pessoais;
•N
 ão utilize o e-mail ou qualquer outro
meio de comunicação eletrônica
da empresa para negociações não
relacionadas a ela, campanhas
políticas ou angariações de fundos não
autorizadas.
•A
 empresa só permite o uso ocasional,
limitado e apropriado, sujeito à nossa
política de uso aceitável.

P

Lidero um profissional
que utilizou o cartão
de crédito corporativo
várias vezes “por
engano” para comprar
itens pessoais.
Gostaria de analisar todas
as transações dele. O que
devo fazer?

R

Como Líder,
você tem a
responsabilidade
de monitorar o uso
que os profissionais
fazem de cartões
de crédito corporativos,
sempre de acordo com
a lei, e garantir que eles
entendam que o uso
indevido intencional pode
resultar em demissão.

•E
 vite perdas, desperdício,
destruição ou roubo dos
ativos da empresa.
•O
 btenha a aprovação de
um Líder antes de ceder,
pegar emprestado ou fazer
uso pessoal de ativos da
empresa.
• Relate o quanto antes
a perda ou o roubo de
notebooks ou de outros
dispositivos da empresa.
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Respeitando a Privacidade e
Protegendo Registros
Coletamos, processamos e armazenamos dados pessoais de acordo com a lei e aplicamos medidas
organizacionais e técnicas, assim como um sistema de classificação de dados e requisitos de
retenção de registros, para proteger os dados sob nossos cuidados.
NOSSA POLÍTICA

Protegemos diligentemente as
informações da nossa empresa,
reconhecendo que gerenciá-las e
protegê-las de forma responsável é
essencial para o nosso sucesso.
NOSSAS RESPONSABILIDADES

Seguimos as leis de privacidade de
dados e de requisitos regulatórios para
proteger as informações sobre indivíduos.
Temos registros, bem como políticas
e procedimentos de gerenciamento de
informações para garantir que os registros
da empresa sejam mantidos, armazenados
e, quando apropriado, destruídos em
conformidade com requisitos regulatórios e
legais e com as necessidades da empresa.
PRIVACIDADE

Respeitamos os direitos de privacidade
e estamos comprometidos com a
proteção dos dados pessoais dos nossos
profissionais, assim como de nossos

P
R

O que devo fazer se
descobrir uma possível
violação de dados?

Se você tomar
conhecimento de
uma violação ou
comprometimento,
suspeitos ou
confirmados,
de dados pessoais ou
informações confidenciais
da empresa, relate
imediatamente pelo e-mail
My-Privacy@ipaper.com.
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clientes, parceiros de negócios e visitantes
das nossas unidades. Dados pessoais
são quaisquer informações relacionadas a
um indivíduo identificado ou identificável.
Entre os exemplos de dados pessoais,
estão informações de contato, análises de
desempenho, números de identificação
nacional, dados médicos e de saúde,
etc. Coletamos dados pessoais apenas
para fins de negócios especificados que
sejam explícitos e legítimos, incluindo
conformidade com nossas obrigações
legais, e limitamos a coleta ao necessário
e permitido por lei. Processamos os
dados pessoais de forma legal, justa e
transparente. Lidamos com dados pessoais
responsavelmente, em conformidade
com a lei. Garantimos que eles sejam
compartilhados apenas com quem
precisa usá-los em seu trabalho e esteja
comprometido em seguir as instruções,
as políticas e os procedimentos da nossa
empresa para proteger os dados pessoais
e mantê-los confidenciais. Caso tenha
alguma dúvida ou preocupação com dados
pessoais, entre em contato pelo e-mail
My-Privacy@ipaper.com.
RETENÇÃO DE REGISTROS
RELEVANTES

Precisamos cumprir os processos e
requisitos da nossa empresa de retenção de
registros, assim como a legislação aplicável.
Solicitações de terceiros, incluindo as que
envolvam agências governamentais, ações
judiciais e qualquer questão legal, podem
gerar a necessidade de reter registros
além dos períodos normais. Devemos
preservar todos os registros que sejam
relevantes para quaisquer questões legais
ou investigações que envolvam a nossa
empresa. Os profissionais que receberem
um aviso de retenção legal não podem
alterar nem descartar nenhuma informação
identificada nele.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

P

Meu departamento
segue a política de
retenção de dados da
empresa e classifica
os dados de modo
apropriado, mas
eu instruí minha equipe
a manter alguns dados
desatualizados caso eles
sejam necessários no futuro.
Isso está correto?

R

Não. Você deve seguir
os cronogramas e a
política de retenção de
registros da empresa.
Reter documentos que
são designados como
obsoletos sobrecarrega
desnecessariamente nossos
recursos de armazenamento
físico e eletrônico. Também
podemos ter a obrigação
de excluir determinados
dados pessoais de que
não precisamos mais.
Por fim, não descartar
os documentos de forma
responsável e oportuna
pode resultar em acusações
de que descartamos os
registros seletivamente.
É claro que os registros
sob retenção legal são
uma exceção. Você tem
a obrigação de manter
documentos que estejam
sob retenção legal até que
o departamento Jurídico
dê instruções de devolvêlos ao cronograma normal
de retenção.

Registros, Relatórios e
Contabilidade Precisos
Mantemos registros transparentes e apropriadamente detalhados que
refletem de forma precisa as transações e atividades.
NOSSA POLÍTICA

NOSSAS RESPONSABILIDADES

Registrar, manter e compartilhar
informações de forma honesta e precisa
é importante não só para obedecer às
obrigações legais, mas também porque
várias pessoas dependem de nossas
informações na hora de tomar boas
decisões de negócios. Seguimos a
legislação aplicável, requisitos regulatórios e
padrões rigorosos ao registrar nossas contas
e fazer nossos registros financeiros.

Somos responsáveis por todos os registros
que criamos, desde cartões de ponto até
registros de manutenção de equipamentos
e balanços corporativos. Devemos relatar
todas as informações de negócios,
incluindo custos, vendas, despesas, dados
de teste, controle de qualidade, dados
regulatórios e outras informações sobre
nosso negócio de forma precisa, completa
e pontual. Precisamos garantir que as
divulgações que fazemos em comunicados
públicos e documentos governamentais
sejam abrangentes, oportunas, precisas e
compreensíveis. As informações não podem
ser falsificadas nem ocultas em nenhuma
circunstância. Qualquer profissional que
receber uma instrução contrária deve relatar
a questão imediatamente a alguém listado
na seção Como Relato uma Preocupação?,
do Código.

Dicas para Líderes
Ajude nossos profissionais
a entender o que é exigido
deles de acordo com esta
política. Não deixe de:
•T
 omar medidas para
garantir a exatidão
em tudo o que
você aprovar;
•C
 onfirmar se todas as
despesas enviadas por
seus profissionais são
válidas;
• Relatar imediatamente
qualquer suspeita
de fraude, incluindo
tentativas de manipular
livros, registros,
controles internos ou
relatórios financeiros;
•C
 ooperar com nossos
auditores internos e
externos;

P

Durante a última
semana do trimestre,
meu supervisor pediu
que eu registrasse
uma venda que não
será finalizada nas
próximas duas semanas.
Tenho certeza de que a
venda será concluída, mas
estou pouco à vontade.
Devo fazer o que ele pediu?

R

Não. Registramos
custos e receitas nos
períodos corretos.
Não consideramos
uma venda como
concluída até que
haja um contrato de
venda e a receita possa
ser cobrada.

LIDERE COM
INTEGRIDADE
•R
 egistre todos os ativos,
passivos, receitas e
despesas de forma precisa,
pontual e de acordo com a
legislação aplicável.
•R
 elate quaisquer fundos ou
ativos não registrados ou
entradas falsas encontradas
nos livros e registros da
empresa.
•R
 ecuse-se a aumentar
as vendas artificialmente
ou criar ou modificar
inadequadamente qualquer
entrada nos livros e
registros da empresa.

EM NOSSA ESSÊNCIA
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Propriedade Intelectual e
Informações Confidenciais
Propriedade intelectual e informações confidenciais da nossa
empresa, incluindo segredos comerciais, são essenciais para o
sucesso, e todos somos responsáveis por protegê-las.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

A responsabilidade de proteger a
propriedade intelectual e outras informações
confidenciais, incluindo segredos
comerciais, sempre é aplicável. Ela se
estende para fora do ambiente e do horário
de trabalho e continua sendo válida até
mesmo após o fim da relação empregatícia.
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PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES E
PROPRIEDADE INTELECTUAL DE
TERCEIROS



Todos os nossos profissionais também
devem proteger as informações
confidenciais que eles possam ter recebido
de fontes externas. Usar a propriedade
intelectual de terceiros sem a devida
autorização pode resultar em multas
significativas, sanções penais, ações civis e
danos — tanto para nossa empresa quanto
para as pessoas físicas autoras da violação.
Essa obrigação se estende a:
• Informações confidenciais que novos
profissionais trazem;
• Informações que um consultor pode
compartilhar sobre outra empresa,
caso elas tenham sido fornecidas a
ele de forma confidencial — incluindo
informações sobre terceiros, como
nossos clientes;
• Conteúdo protegido por direitos autorais
encontrado na internet ou repassado
por nossos clientes, fornecedores ou
outras fontes externas;


Nossas propriedades intelectuais e nossas
informações confidenciais, incluindo
segredos comerciais, são alguns dos
ativos mais valiosos da empresa. A menos
que obtenha uma autorização, você não
pode usar nem compartilhar nenhuma
informação, seja com pessoas de fora
da empresa ou pessoas de dentro que
não tenham autorização para saber sobre
nossas invenções, nossos segredos
comerciais, “know-how”, patentes, direitos
autorais e marcas comerciais. Nossos
profissionais e parceiros de negócios
também precisam proteger todas as nossas
informações proprietárias, confidenciais e
sigilosas, inclusive sobre novos produtos
e estratégias de marketing, processos de
fabricação, especificações de produto,
ideias de pesquisa e desenvolvimento,
planejamentos de preço, informações sobre
possíveis investimentos e quaisquer dados
que a empresa tenha designado como
restritos ou altamente restritos.



NOSSA POLÍTICA

Nossa obrigação de proteger a propriedade
intelectual de terceiros também se
estende a software. Utilizamos apenas
software aprovado para os quais temos as
devidas licenças.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

P
R
P

Estou em uma equipe
que está fazendo
um trabalho de
desenvolvimento
exclusivo de
embalagens. Posso
discutir o trabalho que
estou fazendo em meu
blog pessoal?

Evite discutir seu
trabalho no projeto
utilizando qualquer
forma de comunicação,
a menos que seja
com profissionais ou
outras pessoas que estejam
autorizadas a saber sobre
o projeto.

Sou responsável
por montar uma
apresentação para
nossa equipe e
encontrei algumas
imagens e um
vídeo curto na internet
que enfatizam nossos
pontos-chave. Há algum
problema em utilizar esse
conteúdo?

R

A menos que
tenhamos recebido
uma permissão por
escrito, não podemos
utilizar o conteúdo
criativo de outras
pessoas. O departamento
Jurídico ou seu grupo
de comunicações ou de
marketing pode ajudar
a obter a permissão ou
encontrar alternativas legais.

7

Apoio a nossas
comunidades
Somos uma influência positiva em nossas
comunidades e mobilizamos nosso pessoal,
produtos e recursos para atender a
necessidades críticas nos locais em que
nossos profissionais moram e trabalham.

7
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Atividades Beneficentes
Obtenha aprovação para participar de atividades comunitárias no horário de trabalho e assegure-se
de que elas não criem nem pareçam criar um conflito de interesses.
NOSSA POLÍTICA

Por meio de várias atividades beneficentes,
apoiamos as comunidades nas quais
moramos e trabalhamos. Esses esforços,
sejam por meio de doações de recursos
da empresa ou por meio de atividades dos
nossos profissionais, serão conduzidos
de forma legal e sem gerar conflitos de
interesses.

Foundation para centenas de programas
comunitários culturais, cívicos e educativos.
Nossos profissionais também estão
envolvidos em trabalho voluntário, e
as unidades locais prestam serviços
comunitários. Em algumas áreas, também
oferecemos apoio comunitário por meio
de fundações de empresas locais e outros
recursos beneficentes.

COMO CONTRIBUÍMOS

COMO ESCOLHER SUA CAUSA

Atuamos como uma influência positiva
em nossas comunidades, concentrando
esforços nas áreas de educação, fome,
saúde e bem-estar e auxílio a catástrofes.
Mobilizamos nosso pessoal, produtos e
recursos para atender a essas necessidades
críticas das comunidades. A maioria das
nossas contribuições é feita em forma
de doações corporativas, repasses em
dinheiro, voluntariado de profissionais
e concessões da International Paper

Os profissionais da nossa empresa podem
contribuir para causas que a Fundação apoie
ou doar para organizações de sua escolha,
incluindo o Employee Relief Fund (ERF).
As contribuições propostas ou o uso dos
fundos ou recursos da empresa precisam
ser aprovados antecipadamente e seguir os
cronogramas de autorização estabelecidos.

P
R

Um político local
pediu ao gerente da
nossa unidade uma
doação de R$ 25.000
da nossa empresa
para a construção de
um novo hospital. Quais
etapas devemos seguir
para fazer a doação?

Os padrões e
políticas da nossa
empresa, assim
como as leis
aplicáveis, precisam
ser considerados
ao lidar com agentes
públicos. Como a doação
poderia ser vista como
uma substituição a um
suborno ou pagamento
político, você precisará
falar com o departamento
Jurídico para determinar se
o repasse é legal de acordo
com a legislação aplicável
e se atende ao melhor
interesse da empresa.

Proibimos contribuições beneficentes que sejam ilegais. Em algumas situações, essas
contribuições podem violar a legislação aplicável, as políticas da empresa e o nosso ou
outros códigos de conduta, como do governo ou de entidades públicas. Por exemplo,
as autoridades podem entender a contribuição para uma instituição de caridade como
um benefício a um agente público se ele estiver intimamente associado à entidade.

ATENÇÃO!
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É importante buscar orientação do Departamento Jurídico antes de fazer qualquer
contribuição para uma instituição que possa ser associada a um agente público.

Tem alguma preocupação? Manifeste-se! Acesse www.EthicsIP.com

Atividades Políticas
Obtenha aprovação para atividades políticas no horário de trabalho
e assegure-se de que elas não criem ou pareçam criar um conflito
de interesses.
NOSSA POLÍTICA

LOBBY

Podemos nos posicionar quanto
a questões políticas e fazer lobby
em nome dos nossos interesses
e objetivos, mas sempre em
conformidade com a lei. Os
profissionais não devem usar
fundos da empresa para apoiar um
candidato, uma campanha ou uma
questão política em nome da nossa
empresa sem o conhecimento e a
aprovação do vice-presidente de
Relações Governamentais Globais.

Salvo quando autorizado pelo Escritório
Global de Relações Governamentais,
as atividades de lobby realizadas
por profissionais da empresa devem
ser relatadas. Lobby pode incluir
esforços para influenciar a legislação,
regulamentação, ações administrativas
ou tomadas de decisão. Se acreditar
que suas ações podem constituir lobby,
relate-as ao departamento de Relações
Governamentais Globais ou consulte o
departamento Jurídico.
COMO EVITAR CONFLITOS DE
INTERESSES

P

Uma das minhas
colegas me
encaminhou um
e-mail de um
candidato que eu
não apoio. Quando
pedi a ela para não me
enviar mais esses e-mails,
ela apenas riu e disse que
sou muito sensível. Posso
encaminhar o caso ao
Recursos Humanos?

R

Sua colega não
deveria usar o
e-mail da nossa
empresa para
enviar mensagens
políticas de apoio
a um candidato. Além
disso, ela deveria respeitar
mais suas opiniões. Levar
essa situação ao RH é a
escolha certa.

Incentivamos a participação pessoal dos
nossos profissionais na vida política de
suas comunidades. No entanto, você
precisa usar os próprios recursos e não
pode permitir que suas atividades pessoais
entrem em conflito com seus deveres junto
à empresa. Por exemplo, você não pode:
•U
 sar os fundos ou ativos da empresa
para apoiar sua escolha pessoal de
partido político, candidato ou causa;
•E
 nvolver-se em atividades políticas
pessoais durante o período de trabalho;
•A
 nunciar ou utilizar seu emprego na
nossa empresa para angariar fundos ou
fazer campanha para si mesmo ou para
outros candidatos;
• Fazer qualquer coisa que possa
comprometer ou parecer comprometer
suas responsabilidades profissionais.

P

Fui indicado pelo
prefeito da minha
cidade natal para
atuar no comitê de
planejamento de
uma comunidade.
O trabalho pode envolver
viagens para outros
municípios e reuniões
durante o horário de
trabalho. O que devo fazer?

R

A política da empresa
não proíbe você de
aceitar a nomeação.
No entanto, você
deve discutir a
situação com seu
Líder e garantir que a nova
função não interfira nos
seus horários de trabalho
programados. Isso pode
significar que você terá que
usar dias de férias ou tirar
uma licença para cumprir
seus deveres no comitê.

Algumas atividades políticas, como se
candidatar a um cargo, podem gerar um
conflito de interesses. Você precisa reportálas ao departamento Jurídico e receber uma
aprovação por escrito antes de se envolver
nelas. Em alguns casos, a divulgação não
resolverá o conflito, então você terá que
tomar medidas para encerrá-lo.
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Conformidade e
Gestão Ambientais
Solucionamos os problemas mais complexos em nossa cadeia de valor, melhoramos nosso
impacto ambiental e promovemos a sustentabilidade a longo prazo dos bens naturais.
NOSSA POLÍTICA

Somos gestores responsáveis por pessoas,
comunidades, recursos naturais e capital.
Nós nos esforçamos para deixar tudo da
melhor forma para as futuras gerações.
Estamos comprometidos com:
• Preservar florestas;
• Reduzir emissões;
• Melhorar bacias hidrográficas;
• Adquirir responsavelmente;
• Melhorar eficiências;
• Reduzir resíduos.
Profissionais cujos trabalhos possam
afetar o meio ambiente precisam estar
minuciosamente familiarizados com as leis
aplicáveis, as autorizações, as exigências
e os procedimentos associados às
suas atividades.
CERTIFICAÇÕES DE FORNECEDORES

Como parte do nosso compromisso com o
meio ambiente, seguimos uma política que
reconhece as certificações de prestadores
de serviço relacionadas à obtenção de fibras.
Dessa forma, sabemos que estamos usando
árvores que são cultivadas e cortadas com
métodos que protegem a biodiversidade,
a vida selvagem, as plantas, o solo e a
qualidade da água. Apoiamos a certificação
de terceiros em normas reconhecidas
globalmente nos países em que operamos.
Também estamos comprometidos com a
expansão da certificação em toda a nossa
cadeia de suprimentos.
O RESULTADO FINAL

Todo o nosso negócio depende
da sustentabilidade das florestas.
Continuaremos a liderar o mundo no
manejo responsável de florestas para
garantir ecossistemas florestais saudáveis e
produtivos para as futuras gerações.
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Siga a
Sua Bússola
Nosso Código de Conduta atua como
uma bússola ética, uma ferramenta para
navegar com sucesso pelos desafios
éticos que enfrentamos.
Se nos desviarmos, o Código nos guiará
de volta ao caminho certo até nossa visão.
Quando ficamos em dúvida quanto a
uma situação e questionamos suas
implicações éticas, o Código restaura
nossa orientação.
Quando enfrentamos decisões que têm
implicações éticas, o Código nos aponta a
direção certa.
Ao seguir rigorosamente os padrões do
nosso Código de Conduta, evitamos nos
perder ou vagar por territórios perigosos.
Juntos, unidos e orientados pelos
princípios do Código, teremos êxito em
fazer as coisas certas, do jeito certo,
pelas razões certas, o tempo todo.
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Ainda tem dúvidas?
Encontre respostas nas políticas e nos outros
recursos indicados abaixo.
ANTITRUSTE E
CONCORRÊNCIA

CONDUTA NOS NEGÓCIOS
E NEGOCIAÇÕES JUSTAS

ATIVOS E REGISTROS DA
EMPRESA

Conformidade Antitruste

Conflitos de Interesses

Uso Aceitável

Manual de Conformidade
Antitruste da
International Paper

Comércio Internacional

Livros e Registros
Precisos

Site de Comércio
Internacional

Manual de Conformidade
com Direito Concorrencial
da International Paper

Registros Globais
Gestão
Uso de Informações
Privilegiadas
Propriedade Intelectual

CORRUPÇÃO, PRESENTES
E DOAÇÕES

SAÚDE, SEGURANÇA E O
AMBIENTE DE TRABALHO

DIREITOS HUMANOS E
PRIVACIDADE

Anticorrupção

Saúde, Segurança e
Ambiente Corporativo
Prevenção da Violência no
Ambiente de Trabalho

Declaração de
Esclarecimentos sobre
a Lei da Califórnia de
Transparência na Cadeia
de Suprimentos

Armas no ambiente de
trabalho

Privacidade de
Dados Global

Atividades e Doações
Beneficentes
Dar e Receber Presentes,
Hospitalidade e Outras
Cortesias Comerciais
Processo de
Monitoramento Interno do
Controle Financeiro
Atividades e
Doações Políticas

Direitos Humanos
Declaração de
Direitos Humanos da
International Paper
Site My-Privacy

Reembolso de Despesas,
Viagens e Entretenimento
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Declaração de
Esclarecimentos sobre a
Moderna Lei de Escravidão
do Reino Unido
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