“Acreditamos que o caminho pelo
qual alcançamos nossos objetivos
é tão importante quanto o sucesso
a que ele nos conduz.”

Uma Mensagem do Presidente
Prezados Colegas,
Confiamos que todos os nossos colaboradores
Na medida em que a International Paper continua

não só respeitarão esse Código, mas também

a crescer e se adaptar a um mercado global em

relatarão violações a ele, sem medo de retaliação.

constante transformação, há algo que continua a

Responderemos a todos os relatos de violações

ser uma constante - o nosso firme compromisso

ao Código de Conduta e não toleraremos qualquer

em fazer as coisas certas pelos motivos certos.

tipo de retaliação contra qualquer empregado que
apresente uma preocupação ética, agindo de boa fé.

A ética e a integridade delineiam os nossos valores
essenciais: compromisso, propriedade, respeito e

Todos os nossos dirigentes, incluindo o Conselho

excelência. Estes valores fazem da International

de Administração da IP, apoiam este Código e estão

Paper um dos nomes mais confiáveis no mercado e

empenhados em manter seus valores e princípios

são a base do nosso sucesso. Eles também tornam

na essência de nossas operações. Encorajo-os

a IP um lugar onde todos nós podemos ter orgulho

a se familiarizarem plenamente com o Código

de trabalhar. Operamos em muitos países e culturas

para entenderem melhor como os nossos valores

ao redor do mundo, conectados por nossa missão,

fundamentais afetam suas decisões de negócios do

visão e valores. É nossa responsabilidade defender

dia-a-dia e estarem preparados para responder de

esses valores em todos os nossos negócios e nas

maneira adequada quando surgir a necessidade.

regiões em que atuamos em todo o mundo.
Na International Paper, acreditamos que o caminho
O nosso Código de Conduta foi criado para fornecer

para alcançarmos nossos objetivos é tão importante

um entendimento claro dos valores fundamentais

quanto o sucesso a que ele nos conduz. Seguir o

da International Paper e as regras que regem o

caminho da ética é sempre a melhor opção. O Código

nosso negócio. Ele também estabelece diretrizes

de Conduta da IP é o nosso guia para um futuro de

para enfrentarmos com êxito todos os desafios

sucesso, proporcionando orientação sobre as normas

éticos. Em nosso ambiente competitivo global, às

de ética, integridade pessoal e conformidade que são

vezes nos deparamos com situações que testam

a base da comunidade global da International Paper.

o nosso bom senso e integridade. Quando isso
acontecer, o Código nos ajudará a obter respostas

Atenciosamente,

com base no Jeito IP, seguindo o espírito e
dispositivos da Lei. Ele estabelece os princípios
fundamentais para tratarmos nossos clientes,

Mark Sutton

investidores, fornecedores e uns aos outros.

Presidente do Conselho de Administração e CEO
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SUMÁRIO
Nossos Valores Essenciais 8

Respeito 31

Compromisso 8

Nossas Responsabilidades Mútuas

Propriedade

O Meio Ambiente e os Recursos Naturais 35

Respeito
Excelência

8

33

Negociações Honestas e Justas 35

8
8

Excelência 37

Nosso Código de Conduta 9
Quem Somos

Registros Precisos

Proteção de Nossos Registros e

9

O Cerne da Questão

39

Recursos de Informação 40

9

Nossas Normas, Políticas e Procedimentos 9

• Privacidade 40

O Código se Aplica a Todos Nós

• Propriedade Intelectual e Informações

Recursos e Relatos

9

10

Confidenciais

Informações Concorrenciais

Compromisso 13
Conflitos de Interesses

Escritório Global de Ética e Compliance

16

Proteção dos Ativos da Empresa

Educação e Aconselhamento

18

Relações com o Governo e com a Comunidade
21

Informações Privilegiadas

Relatando uma Preocupação 46

28
29

47

Como o HelpLine Funciona 51

25

Combate à Corrupção e ao Suborno
Negócios Internacionais

45

HelpLine 50

Propriedade 23
Antitruste e Concorrência

20

Conexão ao Redor do Mundo

20

• Atividades Beneficentes

45

Assessoria e Consultoria 45

19

• Atividades Políticas

41

Recursos 43

15

Presentes e Entretenimento
Saúde e Segurança

40

27

Tomando Decisões Éticas 52
Em Nossa Essência 53
Mais que Palavras

53

Uma Simples Mensagem

53

código de conduta

7

Nossos Valores Essenciais
Vivemos em uma época caracterizada pela rápida inovação,
com novas pressões e realidades nos confrontando a cada
dia. Para manter nosso senso ético, confiamos em valores
essenciais que são sólidos, duradouros e resistentes ao
tempo.

compromisso
Estamos comprometidos em fazer o que for melhor para
os nossos acionistas, para a empresa e para cada um
de nós. Protegemos a saúde e a segurança de nossos
profissionais e apoiamos o bem-estar das comunidades
onde operamos.

propriedade
Cada um de nós é individualmente responsável por seguir
o espírito e os dispositivos das leis que se aplicam à IP.
Cada um de nós cumprirá a lei onde quer que a empresa
venha a operar e defenderá os mais elevados padrões de
conduta ética no trabalho.

Respeito
Tratamos uns aos outros com respeito e dignidade e
acreditamos na diversidade de opiniões, cultura e trajetórias
pessoais.
Negociamos de forma justa com nossos fornecedores,
clientes e demais parceiros comerciais. Administramos
os recursos naturais com responsabilidade.

Excelência
Temos orgulho da excelência operacional e somos íntegros
ao gerir informações e bens que constituem a essência de
nossos negócios. Tratamos adequadamente os recursos
de terceiros, demonstrando nosso comprometimento com
a excelência ética.

| nosso código de conduta

Nosso Código
de Conduta
Quem Somos

Nossas Normas, Políticas
e Procedimentos
Os Valores Por Trás de Nossas Normas.
Desenvolvemos padrões de comportamento, políticas
e procedimentos que definem como conduzimos

A International Paper é uma comunidade global

nossos negócios. As normas se baseiam em

de profissionais altamente motivados, que agrega

nossos valores essenciais. Elas trazem integridade

elevado valor a nossos clientes. Com operações

às nossas práticas comerciais e definem o modo

no mundo todo, impactamos positivamente a vida

como tratamos as pessoas. Nossos valores

das pessoas em todos os locais onde atuamos.

essenciais nos unem como uma empresa e como

Este Código de Conduta define para nós o que

uma comunidade composta por indivíduos.

é — e o que não é — comportamento ético. Em

Conformidade com as leis e com este Código. As

outras palavras, ele define o que desejamos

normas estipuladas neste Código são aplicáveis em

ser coletivamente, enquanto empresa, e o que

todos os países em que a IP conduz seus negócios.

esperamos de nós mesmos enquanto indivíduos.

Todos os profissionais da IP estão sujeitos às leis e aos
regulamentos dos países em que moram e trabalham.
Como somos uma empresa norte-americana com
operações globais, as leis norte-americanas poderão
se aplicar a condutas que ocorrerem fora dos
Estados Unidos, se praticadas em nome da IP.

O Cerne da Questão
Estamos comprometidos em cumprir todas as
leis e regulamentos que promovam e reforcem o
comportamento ético, mas confiamos em nossos
valores essenciais para guiar nossas escolhas. Esse
é o motivo pelo qual o Código de Conduta não se
destina apenas a compliance. Ele também oferece
outras perspectivas. Aborda como devemos nos
relacionar com os outros enquanto fazemos negócios
em qualquer parte do mundo — como nosso
respeito pelo outro rege nossa conduta no trabalho.

O Código se Aplica a Todos Nós
Cada empregado, diretor ou membro do Conselho
de Administração deverá defender este Código de
Conduta. Isenções ou exceções a qualquer norma do
Código somente poderão ocorrer se forem aprovadas
pelo Conselho de Administração. Qualquer decisão
do Conselho em autorizar uma isenção ou exceção
deverá ser divulgada e publicada imediatamente.

código de conduta
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Recursos e Relatos
Este Código é, ainda, um guia de referência para

Buscando Orientação. Na International Paper há

lhe auxiliar em questões éticas ou no relato de uma

vários caminhos para relatar questões de compliance.

violação ou preocupação

Alguns deles se encontram identificados na página
46 deste Código. Encorajamos os profissionais a

Sua Obrigação. Caso você tenha motivos razoáveis

compartilharem suas preocupações e a buscarem

para acreditar que alguém está violando ou poderá

orientação sobre questões éticas, bem como sobre

violar uma lei ou política da empresa, você tem o dever

segurança, qualidade e ambiente de trabalho.

de relatar o fato imediatamente a seu gerente, a outro

Outros Recursos

gerente, ao Escritório Global de Ética e Compliance,

Política Corporativa: Conduta Empresarial Ética (JUR - 07)
Política Corporativa: Anti-Retaliação (JUR -13)

ao HelpLine, ao Departamento de Recursos Humanos,
à Auditoria Interna ou ao Departamento Jurídico.

perguntas e respostas
O que é “retaliação”?
Podem ser consideradas como retaliação condutas como:
alteração prejudicial das atribuições, rebaixamento,
dispensa ou exclusão de alguém de atividades de trabalho
em resposta à sua queixa ou outra manifestação de boa fé.
Algumas de nossas políticas são mais restritivas que as

Nosso Compromisso. Levamos a sério todos os
relatos de violações deste Código e investigamos a

é exigido pela legislação local?
O Jeito IP é fazer a coisa certa pelos motivos certos.

fundo e cuidadosamente qualquer relato. Contamos

Em alguns casos, proteger nossos valores essenciais

ainda com políticas de confidencialidade e de combate

significa observar políticas mais restritivas, mesmo se

à retaliação a fim de proteger aqueles que fizerem

uma abordagem diferente for permitida de acordo com a

tais relatos. Não toleramos retaliação contra qualquer

legislação local.

pessoa que de boa fé busque aconselhamento,
demonstre uma preocupação ou relate uma conduta
imprópria. Sempre que tiver alguma dúvida, o
melhor a fazer é compartilhar sua preocupação.
Todos nós temos obrigação de falar porque essa
é a melhor coisa a fazer e porque permite que a
empresa trate rapidamente potenciais problemas.

10

leis locais de meu país. Por que temos que ir além do que

| nosso código de conduta

perguntas e respostas

Essa é a coisa certa a fazer?
Quando você precisar descobrir se está “fazendo
a coisa certa”, pergunte a si mesmo:

Quem apóia o nosso Código de Conduta?
O Conselho de Administração da IP aprovou e adotou
nosso Código de Conduta. Nossos conselheiros,
juntamente com o CEO e todos os demais
líderes e empregados, também o apoiam e estão

•

Isso está de acordo com os
dispositivos e com os preceitos da lei?

comprometidos em colocá-lo em prática diariamente.
O que acontece se alguém violar
nosso Código de Conduta?

•

Isso vai manchar a reputação da
empresa?

Todos nós temos o dever pessoal de ler, conhecer
e cumprir as normas previstas em nosso Código.
Somos todos responsáveis por nossos atos. Caso
note uma possível violação a este Código, você

•

Isso atende os interesses dos colegas
de trabalho, dos clientes e de outras
partes interessadas?

deverá imediatamente relatá-la a seu gerente ou ligar
para o HelpLine, sem medo de retaliação. Todas as
ligações serão investigadas a fundo. Qualquer um
que viole este Código de Conduta ou as políticas
da empresa a ele relacionadas estará sujeito
às medidas disciplinares, o que poderá incluir

•

Como isso vai parecer para as pessoas
próximas a mim?

dispensa do emprego ou rescisão de contrato.
Este Código explica todas as normas
que eu preciso conhecer?

•

Como isso vai parecer para meus
colegas de trabalho?

Nosso código estipula a essência de nosso compromisso
de conduta íntegra, mas não discute cada lei ou política
que se aplica a nosso trabalho. Existem políticas e
procedimentos específicos que abrangem sua conduta

•

Isso está de acordo com a política da
nossa empresa?

e como a empresa conduz seus negócios, e é esperado
que você siga tais orientações, além do que consta
no Código de Conduta. Para obter informações sobre
políticas e procedimentos específicos, você pode acessar

•

Como isso vai parecer para um jornal,
programa de TV ou na Internet?

os canais relacionados na seção “Recursos”, na página 43.
Trabalho fora dos Estados Unidos. Como vou saber
se as leis norte-americanas se aplicam a mim?
Além de respeitar nosso Código de Conduta, é de
sua responsabilidade conhecer as leis estrangeiras e
norte-americanas que se aplicam a suas atividades
comerciais. Caso tenha alguma dúvida, entre
em contato com o Escritório Global de Ética e
Compliance ou com o Departamento Jurídico.

código de conduta
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Como caracterizar a conduta ética?
Errado

Certo

Martha permite que profissionais da sua

Raj trabalha em um país em que é lícito

equipe utilizem atalhos ou improvisos na

✘

e comum fazer pagamentos de pequeno

produção, comprometendo as normas

valor a parceiros comerciais para acelerar

de segurança da IP, mas que não violam

seus serviços. Entretanto, quando um

os regulamentos e leis locais aplicáveis à
fábrica onde trabalham.

oficial do governo pede tal pagamento

✓

Leon possui motivos para suspeitar que

com a política da empresa. Ao descobrir

conduta antiética. Entretanto, ele decide

que essa prática é considerada uma forma

não relatar isso até que descubra alguns

de suborno e, portanto proibida, ele se

fatos incontestáveis para compartilhar

recusa a efetuar o pagamento.

com o HelpLine.

✘

suprimentos, Raj consulta seu gerente
para saber se isso é aceitável de acordo

seu supervisor esteja apresentando uma

✘

a fim de acelerar a entrega de alguns

Após Lila entrar em contato com o

Quando Jian se encontra em um dilema

HelpLine sobre Matt, um gerente que

ético envolvendo empresas fornecedoras,

lhe tem feito comentários desrespeitosos repetidamente, ele a muda para o

✓

ele entra em contato com o Escritório
Global de Ética e Compliance ou com

terceiro turno a fim de puní-la por fazer

o Departamento Jurídico para obter

a queixa.

orientação.

Leslie e Norma entram em contato com o
HelpLine para relatar que um gerente tem

✓

agredido verbalmente diversos membros
de sua equipe repetidamente, sem medo
de que o gerente em questão invista
contra elas em retaliação.

Quando Dwayne não encontra uma

✓

orientação específica sobre um dilema
ético no Código de Conduta, ele consulta
as políticas da empresa para orientação e
discute a situação com seu gerente.

Compromisso

Compromisso
Estamos comprometidos em fazer
o que for melhor para nossos
acionistas, para a empresa e para
cada um de nós. Protegemos a
saúde e a segurança de nossos
profissionais e apoiamos o bem-estar
das comunidades onde operamos.

| Compromisso

Conflitos de Interesses
O Que Se Espera de Nós. Todos nós temos
obrigação perante nossos acionistas, à International
Paper e uns com os outros, de tomar as decisões
que melhor atendam aos interesses da empresa,
ao invés de servir aos nossos próprios interesses.
Isso significa que não podemos deixar nossos
interesses pessoais, sociais, políticos ou financeiros
afetarem nossa capacidade de julgamento ou
fazerem com que tomemos decisões comerciais
que não sejam boas para a International Paper.
Reconhecendo Conflitos de Interesses. Todos nós
temos muitos interesses e atividades fora do trabalho
que normalmente coexistem com nossas obrigações
perante à International Paper. Os conflitos que
devemos evitar são aqueles em que nossos interesses
pessoais, ou de nossos familiares, interfiram em
nossa capacidade de tomar decisões objetivas no
âmbito das obrigações profissionais ou interfiram em
nossa lealdade à empresa. Conflitos de Interesses

Essa é a coisa certa a fazer?
Isso está de acordo com os
dispositivos e com o espírito da lei?
Evitando Conflitos de Interesse. Qualquer situação
que crie, ou possa criar, um conflito entre interesses
pessoais e interesses da empresa deve ser evitada,
resolvida ou relatada. Caso você se encontre em um
relacionamento ou atividade que possa causar um
conflito de interesses, você deve informar o fato ao
seu gerente, ao Escritório Global de Ética e Compliance
ou ao Departamento Jurídico e obter uma aprovação
por escrito para prosseguir. Em alguns casos, informar
pode ser insuficiente para resolver o conflito, caso em
que você deverá tomar medidas a fim de solucioná-lo.
Outros Recursos
Política Corporativa: Conflitos de Interesses (JUR-08)

podem surgir de diversos modos. Alguns conflitos

Ética em Ação

comuns que devemos reconhecer e evitar são:

Acredito que meu gerente esteja envolvido em uma

• Ter um segundo emprego em uma empresa

conduta imprópria. Não quero causar problemas para ele

que seja fornecedora, subcontratada, cliente

caso eu esteja errado mas, caso eu esteja certo, pode ser

ou concorrente da IP, ou quando o trabalho em

uma questão séria. O que devo fazer?

questão interferir em seu emprego na IP;

Você sempre deve se pronunciar caso acredite que haja

• Possuir um investimento ou participação em

uma conduta imprópria. Você não é responsável por

qualquer fornecedora, subcontratada, cliente,

investigar uma conduta imprópria em potencial, mas você

concorrente ou outra empresa que possa

é responsável por relatar de boa fé o que você observou.

prejudicar sua capacidade de tomar decisões

Você tem várias alternativas. Você poderá falar com seu

objetivas em nome da International Paper;

gerente a fim de esclarecer sua compreensão a respeito

• Relacionamentos pessoais ou familiares que se

da conduta dele. Entretanto, você não é obrigado a

sobreponham à sua vida profissional. Por exemplo,

discutir suas preocupações com ele. Você também poderá

se você tiver um familiar que trabalhe para uma

levar o problema a qualquer outro gerente da empresa,

concorrente da IP, ou você ser um gerente da IP

Departamento de Recursos Humanos, Departamento

com gestão direta sobre um amigo próximo.

Jurídico ou Escritório Global de Ética e Compliance — ou
ainda acionar o HelpLine.

código de conduta
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Presentes e Entretenimento
Presentes e entretenimento são recursos comumente

O Que é Permitido. Dar, pedir ou aceitar presentes,

utilizados para fortalecer relacionamentos comerciais,

mesmo que de grande valor, em benefício de causas

mas eles também podem atrapalhar no momento

beneficentes patrocinadas pela empresa é permissível.

de tomar decisões objetivas sobre parceiros

Também é geralmente permitido dar ou aceitar

comerciais. Em alguns casos, oferecer presentes

presentes ou entretenimentos que sejam:

e entretenimento pode até ser ilegal, como
quando o destinatário for um oficial do governo.

• De valor razoável e oferecidos habitualmente;

Por esses motivos, devemos evitar que presentes

• Oferecidos de forma aberta e transparente;

e entretenimento sejam aceitos ou oferecidos
caso comprometam, ou pareçam comprometer,
as decisões comerciais de quem os recebe.

• Oferecidos com a finalidade de promover
relacionamentos comerciais legítimos;
• De bom gosto e compatíveis com o compromisso
da IP de tratar todos com respeito e dignidade.

Ética em Ação
Um velho amigo tem uma empresa de engenharia e

Estou construindo um novo anexo em minha

quer prestar serviços para uma de nossas fábricas. Eu

casa e um empreiteiro que atua em construção

o conheço, bem como sua empresa, e acho que eles

civil na fábrica em que eu trabalho se ofereceu para fazer

podem desempenhar um excelente trabalho. Posso

o serviço a um preço mais baixo do que o menor já cotado.

evitar a burocracia e contratá-lo diretamente?

Devo me preocupar com relação à contratação dele para o

Contratar a empresa dele somente por confiar em seu

projeto da minha casa?

amigo é contra as práticas de contratação da empresa.

Se você tiver voz ativa na contratação dele para a obra na

Caso você esteja envolvido no processo de seleção,

fábrica, então não deve aceitar a oferta dele. Mesmo se

contratar seu amigo sem colocar em prática todos

você não tiver nenhuma função decisiva na contratação

os procedimentos estabelecidos cria um conflito de

ou supervisão dele na fábrica, há uma probabilidade de

interesses. A decisão deverá atender aos procedimentos

que contratá-lo para o projeto da sua casa possa criar a

determinados pela empresa, mesmo acreditando que a

aparência de que ele está fazendo um favor a você com

empresa dele desempenhará o trabalho adequadamente.

a esperança de assegurar obras na fábrica. Você deverá

A fim de evitar ainda que só a aparência do conflito, você

relatar este conflito em potencial a seu gerente e discutir

deverá se retirar do processo de seleção.

isso com ele.

As aparências importam.
Também devemos evitar situações que pareçam um conflito de interesses.
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O que não é Permitido. Nunca devemos aceitar

Ética em Ação

presentes, favores ou entretenimento quando isso
criar, ou parecer criar, qualquer tipo de obrigação em
relação ao ofertante. Nem devemos dar qualquer
presente ou fornecer entretenimento com a
expectativa de que o destinatário esteja obrigado

Um fornecedor me ofereceu
ingressos para um jogo de basquete
profissional. Posso aceitar?

em relação a nós. Não devemos nunca dar ou aceitar

Provavelmente. Caso o fornecedor vá ao

presentes que sejam generosos, frequentes ou

jogo e sua presença permita-lhe construir

possam ser interpretados como propinas, mesmo

um relacionamento melhor, então há possivelmente

quando aceitável pelo costume local. Profissionais

um motivo comercial legítimo para ir. Você deverá

da IP não devem dar ou aceitar dinheiro ou vale-

deixar claro ao seu gerente que comparecerá e

presentes. De forma similar, ninguém trabalhando
para a empresa deve solicitar presentes, serviços

deverá ter certeza de que isso não infringe diretrizes
específicas que sua área possa ter adotado.

ou contribuições de vendedores, fornecedores e
demais parceiros comerciais, seja em benefício

Um escritório de contabilidade cujos serviços utilizo me

pessoal ou em benefício da IP. Tais pedidos são

enviou uma cesta de presente com doces, frutas e um

permitidos apenas em nome das instituições

vale-presente no valor de R$25. Posso

beneficentes que a empresa oficialmente apoie.
Sempre busque o aconselhamento do Escritório
Global de Ética e Compliance ou do Departamento

ficar com o presente?
Você pode ficar com tudo, menos
com o vale-presente. Embora o
vale seja de um valor pequeno,

Jurídico antes de dar qualquer forma de presente

ainda fere a política da empresa

ou entretenimento a alguém vinculado a uma

quanto a aceitar dinheiro ou

empresa estatal ou controlada pelo governo.

vale-presente. Você deve devolvêlo e educadamente explicar

Respeito às Normas Locais. Alguns departamentos,

nossa política sobre o assunto.

e mesmo alguns países, podem ter diretrizes
mais restritivas sobre a oferta e o aceite de

Em meu país, recusar um presente de parceiros

presentes, portanto procedimentos especiais

comerciais é considerado um insulto. O que eu devo

podem se aplicar em determinadas situações. Os

fazer se um fornecedor me oferecer um presente

profissionais da IP são responsáveis por conhecer

que a política da empresa me proíbe de aceitar?

as normas que se aplicam a tais situações.

Consulte o Escritório Global de Ética e Compliance ou
o Departamento Jurídico. Se recusar o presente puder

Outros Recursos
Política Corporativa: Conformidade com

causar danos ao relacionamento pode ser permissível
aceitá-lo em nome da empresa e então doá-lo.

Legislação Anticorrupção (JUR-05)
Política Corporativa: Brindes, Presentes, Hospitalidade
e Outras Cortesias Comerciais (JUR-12)

código de conduta
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Ética em Ação

Proteção dos Ativos da Empresa
Uso de Nossos Ativos. Os ativos da IP devem ser

Posso utilizar o e-mail da empresa para pedir ao meu

utilizados em benefício da empresa e de seus acionistas,

marido que pegue as crianças na escola ou usar a Internet

não em benefício pessoal dos nossos profissionais.

para encontrar um bom encanador?

Todos nós temos a obrigação de proteger os ativos

O uso pessoal limitado do e-mail da empresa

da IP e de evitar furto, desgaste ou mal-uso.

e da Internet é permitido, na medida em que

Alguns exemplos de ativos são ferramentas, equipamentos,

isso não interfira em seu trabalho ou
desperdice os recursos da empresa.

veículos, computadores, telefones celulares, sistemas
de e-mail, material de sucata, registros, fundos, tempo

Meu irmão me falou sobre um software que eu posso

do empregado, informações confidenciais, softwares,

baixar gratuitamente e que ajudará meu trabalho. Posso

patentes, marcas registradas, direitos autorais e reputação

baixar o software que seja gratuito e relacionado ao

da empresa. O uso pessoal de alguns desses recursos, tais

trabalho?

como telefones celulares, e-mail e veículos da empresa,

Não. Você deverá seguir os procedimentos da empresa para

pode ser permitido de forma limitada. Para fazer uso de

incluir um software em sua rede.

ativos da empresa para fins não comerciais os profissionais

Há algum problema em deixar o meu laptop da empresa no
meu carro quando for a um restaurante?

devem obter a aprovação prévia de seus gestores.

A empresa espera que seus empregados tomem

Mal-uso dos Ativos. São exemplos de mal-uso dos ativos

precauções a fim de assegurar que laptops e dispositivos

da empresa:

móveis com informações da empresa não sejam perdidos,
roubados ou acessados por uma pessoa não autorizada.
Deixar seu laptop no carro gera um risco de que o
dispositivo possa ser roubado. Seria melhor não deixar
o laptop no carro, mas caso você tenha que fazer isso,
certifique-se de que fique no porta-malas e fora de vista.
Sempre relate qualquer perda ou roubo de informações ou
de equipamento da empresa imediatamente.

• Participar de qualquer atividade pessoal que interfira em sua
capacidade de cumprir suas responsabilidades profissionais;
• Usufruir de materiais do escritório ou dos
equipamentos da empresa para uso pessoal;
• Remover ferramentas e equipamentos, mesmo
que tenha a intenção de devolvê-los;
• Utilizar veículos da empresa sem prévia autorização;
• Intencionalmente utilizar um cartão de crédito
corporativo para fazer compras pessoais, mesmo
se você reembolsar a empresa mais tarde;

Diante de uma situação que
gera preocupações éticas?
Se for o caso, então...
•

Considere por que este caso
deixa você preocupado.

•

Analise todos os fatos e tome
sua decisão com base neles.

• Aproveitar uma oportunidade de ganho financeiro da qual tenha
tomado conhecimento por causa de seu cargo na empresa;
• Utilizar o e-mail da empresa para apoiar negócios
pessoais ou levantamento não autorizado de fundos;
• Utilizar as marcas registradas da empresa em materiais
que não sejam dela ou como parte de um site que
não seja autorizado ou controlado pela empresa.
Outros Recursos
Política Corporativa: Uso de Recursos da Informação (TI-01)
Política Corporativa: Conflitos de Interesses (JUR-08)
Política Corporativa: Segurança da Informação (TI-02)
Política Corporativa: Uso de Mídia Social
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Saúde e Segurança
Iniciativa LIFE. Como estamos comprometidos em
proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável,
seguimos a iniciativa LIFE – Life-Changing Injury and Fatality
Elimination (Elimine Acidentes e Fatalidades. Assegure a
Vida) da IP. Isso significa que nós não apenas operamos
nossas instalações em conformidade com a legislação
aplicável à saúde e segurança, mas que também utilizamos
a identificação de riscos de modo a eliminar ou atenuar
as atividades que possam causar danos, bem como,
transmitimos tais informações para toda a empresa, visando
melhorar o desempenho em segurança. Temos, ainda,
políticas que podem ser mais restritivas do que a lei. Por
exemplo, esperamos um relato preciso e oportuno sobre os
incidentes de segurança, independentemente de qualquer
relato exigível pela legislação. Nós também exigimos que cada
instalação da empresa tenha um programa de segurança em
funcionamento.
Políticas e Procedimentos. Os procedimentos de trabalho
e as políticas da empresa foram criados para proteger o
bem-estar dos nossos profissionais e a qualidade da nossa
produção. Nós não transigimos quando se trata da segurança
dos nossos profissionais e das nossas instalações. Os
profissionais que forem instruídos a praticar qualquer ato que
possa comprometer a segurança — como pular etapas do
processo a fim de atender ao prazo — devem imediatamente
relatar o caso a um gerente ou contatar o HelpLine.
Comportamento Proibido. Nossos colegas de trabalho,
comunidades, clientes e acionistas esperam que trabalhemos
com segurança e nossas políticas exigem isso. Não toleramos
qualquer conduta física ou verbal que possa resultar em
violência. Visando à segurança e ao bem-estar de todos,
nossos profissionais devem trabalhar livres da influência
de qualquer substância ou atividade que possa ameaçar a
segurança e a eficiência de seu trabalho. Todos nós somos
responsáveis por nossa segurança e pela segurança dos
nossos colegas de trabalho.
Outros Recursos
Política Corporativa: Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança do
Trabalho (EHS-01)
Política Corporativa: Prevenção do Assédio e da Violência no Trabalho (JUR-11)

perguntas e respostas
O que eu posso fazer para apoiar as metas da IP de
minimizar nosso impacto no meio ambiente?
Todos nós podemos ajudar a reduzir o impacto ambiental
por meio da reciclagem e reutilização de materiais, bem
como, conservando recursos como água e eletricidade
sempre que for possível. Além disso, cada um de nós
deve se sentir livre para oferecer sugestões às nossas
unidades fabris e para a área de meio ambiente, saúde e
segurança do trabalho sobre como eliminar desperdícios
ou deixar nossas instalações mais seguras.

Ética em Ação ..
Vejo alguns atos que considero inseguros sendo praticados
em meu local de trabalho. Entretanto, eles não estão
ocorrendo em meu departamento. Devo relatá-los?
Sim. Todos nós somos responsáveis por nossa própria
segurança e pela segurança dos nossos colegas de
trabalho. Todos nós podemos contribuir para um local
de trabalho seguro seguindo os procedimentos de
segurança e prontamente relatando quaisquer fatos
preocupantes observados, de modo que não venham a se
tornar problemas. Sempre relate suas
preocupações com a segurança a seu
gerente, a um líder de segurança ou ao
Escritório Global de Ética e Compliance.

Notei que há óleo e lixo flutuando no
riacho perto da nossa fábrica. Não sei se
nossa fábrica tem alguma relação com
isso. Devo trazer isso à tona?
Relate a sua observação ao seu gerente ou ao Departamento
de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, de
modo que a questão possa ser investigada. Fazer isso
rapidamente poderá ajudar a minimizar um eventual
impacto de tal questão, seja ela causada pelas operações da
IP ou não.

código de conduta
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Relações com Governo e
Comunidade
ATIVIDADES POLÍTICAS
Atividades Políticas da Empresa. Enquanto empresa,
assumimos posições em questões políticas e fazemos

tomada de decisão. Caso você acredite que seus atos
possam constituir um lobby, consulte o Escritório
Global de Ética e Compliance ou o Departamento
Jurídico.

lobby em defesa de nossos interesses e metas, mas

Atividades Políticas Pessoais.

sempre em conformidade com a legislação vigente.

Nós incentivamos a participação pessoal

Os profissionais da IP não devem se comunicar

dos profissionais na vida política de suas

com autoridades governamentais em nome da

comunidades. Entretanto, você não

empresa sem a aprovação prévia da área de Relações

deverá permitir que suas atividades pessoais entrem

Governamentais. Sob nenhuma circunstância poderão

em conflito com suas obrigações na empresa.

os recursos e bens da empresa serem utilizados a fim

Por exemplo, você não deve:

de apoiar um candidato, uma campanha eleitoral ou
uma causa política sem o conhecimento e a aprovação
do vice-presidente de Relações Governamentais
Globais.

• Utilizar os recursos ou quaisquer ativos da empresa
para apoiar sua escolha pessoal de um partido político,
candidato ou causa política;
• Participar de atividades políticas pessoais enquanto
estiver em horário de serviço;

Lobby por parte de um Profissional. As atividades

• Fazer propaganda ou de outra forma utilizar sua relação

de lobby por parte dos profissionais da IP devem ser

de trabalho com a International Paper para levantar

relatadas ao Escritório Global de Ética e Compliance.

fundos ou fazer campanha eleitoral para você ou para

O lobby pode incluir esforços com a finalidade de

outros candidatos.

influenciar a legislação, um ato administrativo ou uma

Essa é a coisa certa a fazer?
Isso vai manchar a reputação da empresa?
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ATIVIDADES BENEFICENTES
Por meio de diversas atividades beneficentes, a IP apoia

Ética em Ação

as comunidades nos locais onde opera. Esses esforços,
tanto por meio de doações de recursos da empresa
quanto por meio das atividades de profissionais da
empresa, serão conduzidos de maneira lícita e sem criar
conflitos de interesses. Nosso apoio ocorre na forma de

Estou concorrendo a uma vaga no conselho escolar local.
Posso enviar um e-mail para meus colegas de trabalho na
IP para avisá-los sobre uma futura arrecadação de fundos

doações, contribuições, voluntariado dos profissionais

que farei?

e suporte financeiro prestado por meio da Fundação

Não. Embora nossos profissionais possam fazer uso

International Paper para centenas de programas culturais,

pessoal do e-mail de forma ocasional e limitada, a política

cívicos e educacionais sediados nas comunidades. No

da IP proíbe você de utilizar seus os recursos, tal como

Brasil, esse apoio é realizado pelo Instituto International
Paper.

nosso sistema de e-mail, para fins políticos.

Fui nomeado pelo prefeito de minha cidade
para trabalhar no comitê de planejamento da
comunidade. O trabalho poderá envolver viagens
para fora da cidade e reuniões durante o horário
de trabalho. O que devo fazer?
A política da empresa não proíbe você de
aceitar a nomeação, entretanto, você deverá discutir a
situação com seu gerente e se certificar de que o trabalho
não interfira na sua jornada de trabalho na IP. Pode ser
necessário que você utilize seus dias de férias ou tire uma
licença sem remuneração para concluir suas obrigações no
comitê de planejamento.

Escolhendo Sua Causa. Os profissionais da IP podem
contribuir com causas que a Fundação (no Brasil, o

Um político local solicitou para o nosso gerente de fábrica

Instituto) apoia ou efetuar doações a quaisquer entidades

uma doação de R$25.000 para a construção de um novo

de sua escolha. Entretanto, assim como estabelecido

hospital. Que medidas devemos tomar para que a doação

em relação às atividades políticas, os profissionais não
poderão utilizar os recursos da empresa para apoiar de
forma pessoal organizações sem fins lucrativos que

seja efetivada?
As políticas e normas da IP, bem como as leis aplicáveis,
devem ser levadas em conta em tratativas com autoridades
governamentais. Considerando que a doação pode

não sejam apoiadas pela IP. Todas as contribuições ou

ser entendida como uma substituição a um incentivo

utilização dos recursos da empresa devem ser aprovados

político ou suborno, você precisará entrar em contato

com antecedência e de acordo com os cronogramas de

com o Escritório Global de Ética e Compliance ou com o

autorização estabelecidos.

Departamento Jurídico para determinar se a doação é legal
e se atende aos interesses da empresa.

Outros Recursos
Política Corporativa: Conformidade com Legislação Anticorrupção (JUR-05)
Política Corporativa: Atividades e Doações Políticas
Política Corporativa: Doações e Contribuições (JUR-14)
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Como caracterizar a conduta ética?
Errado

Certo

Um fornecedor oferece passagens de avião
para que Omar vá até a sua fábrica a fim de
investigar alguns problemas de qualidade

✘

que estão ocorrendo. O fornecedor oferece
a Omar uma escala de dois dias, com tudo

Lang convida e acompanha um cliente em

✓

pago em Las Vegas para compensar os

um almoço para comemorar a conclusão
bem-sucedida de um projeto em que eles
trabalharam juntos.

transtornos que os problemas de qualidade
causaram ao seu departamento.
Quando John se muda para uma nova
cidade após ser promovido a gerente

✘

Um funcionário público diz para Tariq que

de fábrica, ele descobre que seu novo

ninguém leva a sério as leis proibindo

gerente de operações é um velho amigo

presentes de empresas para autoridades
governamentais. Por isso, Tariq oferece a

✓

ele ingressos para um concerto.

que foi seu padrinho de casamento. John
informa ao Departamento de Recursos
Humanos um potencial conflito de
interesses que pode surgir por causa de
seu relacionamento pessoal.

As leis locais proíbem estritamente as

Érica usa seu cartão de crédito corpora-

✘

tivo para comprar mantimentos, pagar o
combustível e dar entrada em um carro,
mas prontamente reembolsa a empresa
por suas compras.

autoridades governamentais de receber

✓

refeições de fornecedores. Por esse
motivo, Alisha e Raul evitam oferecer ou
providenciar refeições para funcionários
públicos que eles conhecem.

Propriedade

Propriedade
Somos individualmente responsáveis
por seguir o espírito e os dispositivos
das leis que se aplicam à IP. Cada
um de nós cumprirá a lei onde quer
que a empresa venha a operar e
defenderá os mais elevados padrões
de conduta ética no trabalho.

| propriedade

Ética em Ação ..

Antitruste e Concorrência
Leis Concorrenciais. Nós nos dedicamos à
concorrência vigorosa e justa. Conseguiremos
negócios com base no preço, na qualidade e no
serviço, nunca por meio de práticas antiéticas.
Acreditamos na concorrência livre e aberta. Na
maioria dos países em que operamos, há leis
rigorosas em vigor proibindo acordos comerciais
que limitam a concorrência. Essas leis podem
ser complexas. O descumprimento delas pode
resultar em penalidades significativas, tanto para
nossa empresa quanto para pessoas físicas que
incorrerem na violação. As leis antitruste, também
conhecidas como leis concorrenciais, têm a intenção
de assegurar que os mercados concorrentes operem
de forma justa, sem colaboração imprópria entre os
concorrentes. A maioria dos países em que operamos
possui essas leis. Estamos comprometidos em
cumprir o espírito e os dispositivos de tais leis.
Proibições. As leis antitruste proíbem
acordos entre concorrentes que:
• Fixem ou controlem os preços e as condições de venda;
• Manipulem os níveis de produção;
• Dividam ou loteiem mercados geográficos,
linhas de produtos ou clientes.

Acabei de receber algumas informações confidenciais sobre
os planos estratégicos de um concorrente. Essas informações
podem ser valiosas para a International Paper. Devo
compartilhá-las com outros na empresa?
Contate um advogado da empresa antes de compartilhar —
ou mesmo antes de ler — tal material. A forma como ele foi
adquirido, em combinação com outros fatores, poderá permitir
que você o utilize. De outra forma, você precisará destruir
quaisquer cópias eletrônicas ou físicas dessas informações.
Nossa nova gerente de vendas está
elaborando materiais para uma
reunião trimestral. Será a
primeira oportunidade dela de
impressionar a liderança da
alta administração e ela deseja
demonstrar como está entusiasmada com os
planos da sua equipe. Ela quer utilizar uma
linguagem chamativa como “líder na indústria”, “posição
dominante no mercado”, “proposta de valor que o cliente
não pode recusar”, entre outras expressões. Ela deve se
preocupar com a linguagem?
Nós precisamos estar sempre atentos ao fato de que
palavras que utilizamos em apresentações, e-mails ou
em outros documentos podem transmitir um significado
que não desejamos. Nesse caso, a gerente de vendas
tem a intenção apenas de demonstrar entusiasmo, mas
ela escolheu palavras e frases que têm conotações
anticoncorrenciais. Os documentos contendo essas palavras
ou palavras similares podem causar sérios problemas
para a empresa caso se tornem parte de investigações do
governo ou objeto de litígio.

Tais leis também podem proibir:
• Discriminação de preços e condições
de venda entre nossos clientes;
• Recusas em negociar com determinados
clientes ou concorrentes;
• Outras restrições sobre a liberdade de

Diante de uma situação que
gera preocupações éticas?
Se for o caso, então...
Identifique quem é afetado

•

concorrência de nossos clientes.

pela situação.
A participação nesses tipos de atividades poderá

•

Consulte o Jeito IP, este Código e
as políticas da empresa.

resultar em penalidades pecuniárias significativas,
tanto à IP quanto a seus profissionais envolvidos.

•

Considere suas opções e
respectivas consequências.

código de conduta
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Ética em Ação
Sendo Cuidadoso com Nossa Conduta.
Fui convidado a liderar um projeto

Por ser tão importante seguir as

de benchmarking sobre tecnologia

leis antitruste e de concorrência,

de caldeira de recuperação.
Isso exigirá diversas discussões
com meus colegas em empresas

devemos todos vigiar nossa
conduta quando entramos em

concorrentes. Devo aceitar a oportunidade?

contato com concorrentes. Mesmo uma conversa

Benchmarking, especialmente sobre questões técnicas

informal durante um evento comercial ou simples

e de segurança comuns, é um tipo de interação que

comentários podem abrir uma porta para violações

frequentemente é tida como uma atividade aceitável

ou alegações antitruste. Falando de forma genérica,

de acordo com as leis antitruste. Lembre-se, entretanto,

é melhor nunca discutir negócios com concorrentes

de que qualquer conversa com um concorrente
traz riscos. Neste caso, devem-se evitar discussões
sobre quaisquer tópicos competitivamente sensíveis,
tais como preços ou capacidade de produção.

e evitar o contato com eles quando for possível.
Caso você interaja com concorrentes como parte de
suas atribuições profissionais diárias, certifique-se de
entender os limites de suas interações.

Eu recebi, recentemente, uma ligação telefônica de alguém
alegando trabalhar em uma publicação comercial que

Outros Recursos

me pediu para confirmar rumores sobre um aumento de

Política Corporativa: Conformidade Antitruste

preços. Devo fornecer-lhe informações?
Não. Nós não discutimos informações
competitivamente sensíveis tais como
preços, produção planejada ou mudanças

Política Corporativa: Comunicações Corporativas
Manual de Conformidade Antitruste da IP
Manual de Conformidade com a Lei Anticoncorrencial da IP

de capacidade com qualquer um, exceto por
aqueles que legitimamente possuem uma necessidade
estrita de conhecer essas informações, tais como nossos
clientes. Quaisquer perguntas de publicações comerciais
devem ser direcionadas ao nosso grupo de Comunicações
Corporativas.

Essa é a coisa certa a fazer?
Isso atende ao interesse
dos colegas, dos clientes
e partes interessadas da IP?
26
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Combate à Corrupção e ao Suborno

Ética em Ação

Uma Questão Global. Nossa dedicação em
conquistar negócios com base no mérito também
significa que nós não ofereceremos benefícios
impróprios a terceiros tampouco pagaremos propinas.
Não toleraremos ou permitiremos o pagamento

Agentes alfandegários se recusam a
desembaraçar alguns componentes
essenciais importados, a menos
que eu lhes pague uma quantia

de propinas, práticas de corrupção ou quaisquer

irrisória de dinheiro para “acelerar o processo”. A produção

outras práticas antiéticas por parte de qualquer

poderá parar caso não levemos essas peças para a fábrica.

empregado ou terceiro que atue em nome da IP.

Posso fazer o que eles pediram?

Como uma empresa internacional, nós aderimos

Dar qualquer coisa de valor, não importa se for um valor baixo,

estritamente às leis criadas com a finalidade de
prevenir a corrupção e o suborno, tais como:
• Lei contra Práticas Corruptas Estrangeiras
dos Estados Unidos (FCPA);
• Lei Anticorrupção do Reino Unido (The U.K. Bribery Act);
• Determinadas leis locais — por exemplo, Lei
de Prevenção à Corrupção da Índia.

nessa situação, é ilegal e contra a política da empresa. Entre
em contato com o Escritório Global de Ética e Compliance ou
com o Departamento Jurídico para solicitar assistência.

Nós vendemos um valor significativo de papel-cartão
revestido para uma empresa estatal e é comum
em meu país enviar cestas de presentes a clientes,
independentemente, de serem empresas públicas ou
privadas. Eu não deveria enviar essas cestas a este cliente?
Como regra geral, o fato de ser normal dar presentes, ou

Essas leis proíbem nossa empresa, nossos empregados

mesmo subornos, abertamente em seu país não significa

e terceiros que atuam em nosso nome de oferecer

que nós possamos ou iremos agir assim. A pergunta

ou pagar qualquer bem de valor com a finalidade de:

que você deve fazer nesses casos é se os presentes
estão ou não em desacordo com a política da empresa.

• Obter vantagens comerciais ilegais ou ilícitas;

Nossa política permite presentes comuns, tais como

• Influenciar pessoas que tomam

cestas comemorativas, na medida em que forem de valor

decisões que possam nos afetar.

razoavelmente baixo e sem a intenção de influenciar a
tomada de decisões, mas sempre que o presente for para

Mais do que a Lei. Nossa política vai além dessas
leis e proíbe qualquer pagamento corrupto em

uma autoridade governamental ou para um funcionário
de uma empresa controlada pelo governo, consulte
previamente o Escritório Global de Ética e Compliance ou

qualquer circunstância, seja em tratativas com

o Departamento Jurídico porque, em alguns países, leis

agentes públicos, seja em negociações com

específicas estabelecem limites do valor de presentes para

particulares. Isso significa que não devemos, direta

tais agentes ou funcionários, ou os proíbem completamente.

ou indiretamente, por meio de terceiros, fornecer
qualquer tipo de propina ou benefício antiético a:
Autoridade governamental;
• Funcionários de empresas controladas pelo governo;
• Partidos políticos ou candidatos;
• Particulares.
Outros Recursos
Política Corporativa: Conformidade com
Legislação Anticorrupção (JUR-05)
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Essa é a coisa certa a fazer?
Como isso vai parecer para
pessoas mais próximas a mim?

Negócios Internacionais
Todos os países em que a International Paper opera regulam
operações comerciais internacionais tais como importações,
exportações e operações financeiras. Como uma empresa
norte-americana devemos observar as leis comerciais
norte-americanas sempre que negociarmos, mesmo quando
possam conflitar com leis similares de outros países.
Leis de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Algumas
vezes, operações comerciais complexas podem acobertar
o financiamento de atividades criminosas tais como fraude,
suborno, evasão de divisas e tráfico de narcóticos ou de
armamentos. As leis de combate à lavagem de dinheiro
exigem transparência nos pagamentos e a identificação
de todas as partes envolvidas. Na International Paper,
cumprimos as leis de combate à lavagem de dinheiro
vigentes em todo mundo e só faremos negócios com
clientes de reputação ilibada que participem de atividades

Foi-me dito que poderíamos resolver uma disputa fiscal
com a ajuda de um consultor que tem laços estreitos com
autoridades tributárias locais. O consultor cobrou uma taxa
de $30.000 adiantada, que ele disse ser necessária para
iniciar o processo. Devo contratar este consultor e pagar o
adiantamento?
Um alto valor de adiantamento e laços estreitos são alertas
vermelhos e você deve proceder com cautela. Algumas etapas
que você deve seguir incluem exigir saber a finalidade do
adiantamento e para onde o dinheiro está indo. Você deve,
também, solicitar um plano de trabalho do consultor que
estipule como ele pretende chegar ao resultado que você deseja.
Em último lugar, e o mais importante, peça assistência de um
advogado do Departamento Jurídico
para a elaboração de um contrato de serviços que contenha
salvaguardas para assegurar que o consultor não esteja
pagando propina em nome da IP.
Um bom cliente me pediu para enviar
produtos a um país que é alvo de uma
proibição comercial imposta pelo governo
dos Estados Unidos. Posso encaminhar a
remessa para uma subsidiária da IP fora dos Estados Unidos
de forma que a subsidiária efetue a venda para o cliente do
país com restrição?
Não. A lei proíbe qualquer empresa de propriedade da IP ou
por ela controlada de efetuar vendas para um país restrito.
O encaminhamento por meio de um país neutro não evita a
restrição à IP.

comerciais legítimas e legais.
Leis de Controle de Exportação. Os Estados Unidos
possuem severas leis de controle de exportação que nos
proíbem de exportar bens oriundos dos Estados Unidos
para determinadas pessoas, empresas e lugares. Há
também alguns casos em que nós não podemos exportar
bens a partir de nossas operações fora dos Estados Unidos.
Devemos, ainda, estar atentos e cumprir as leis de controle
de exportação de outros países em que operamos. “Bens
exportados” incluem itens tangíveis, tais como papel e
produtos de embalagem. Há, ainda, itens intangíveis, tais

Leis de Combate ao Boicote. Por lei, nós não podemos
participar de restrições comerciais ou boicotes impostos por
governos estrangeiros sobre determinados países, ou ainda
sobre quaisquer empresas e cidadãos norte-americanos.
Na verdade, não podemos fazer parte de um boicote que
não seja aprovado pelo governo dos Estados Unidos. Não
devemos celebrar qualquer acordo, fornecer qualquer
informação ou prestar qualquer declaração que possa ser
interpretada como apoio a qualquer boicote proibido pela
legislação norte-americana.

como dados e informações eletrônicas que podem ser
“exportadas” por meio de conversas ou e-mails. Qualquer
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Outros Recursos

profissional envolvido em exportações deve estar ciente das

Site da Alfândega e Comércio Internacional — http://spts01.ipaper.

regras aplicáveis.

com/sites/xpedxIntlTradeCustoms/default.aspx

| propriedade

Períodos de Blackout. Determinados empregados
não são autorizados a negociar ações da IP por
um prazo especificado durante a liberação dos
rendimentos trimestrais. Além disso, poderemos impor
restrições similares de negociação a determinados
Relate prontamente quaisquer operações suspeitas, empregados por um prazo limitado quando ocorrerem
atividades de clientes ou solicitações relacionadas
mudanças significativas dentro da empresa. Esses
“períodos
de blackout” evitam que nossos profissionais
a boicotes ao Escritório Global de Ética e
participem do uso de informações privilegiadas.
Compliance ou ao Departamento Jurídico.

Faça a coisa certa.

Other Resources

Informações Privilegiadas

Informações Particulares Substanciais. As ações da
International Paper são negociadas publicamente. Ao
trabalhar para a IP ou para uma de nossas subsidiárias,
você poderá tomar conhecimento de informações
substanciais sobre nossa empresa, ou sobre outra
empresa, que não tenham ainda sido divulgadas ao
público em geral. As leis estaduais e federais dos
Estados Unidos se referem a elas como “informações
relevantes privilegiadas”. Informações relevantes
privilegiadas podem ser sobre:
• Inventos e novos produtos;
• Contratos e precificação;
• Planos estratégicos ou de marketing;
• Grandes mudanças na administração;
• Fusões e aquisições;
• Especificações técnicas;
• Dados financeiros;
• Custos de produto.

A legislação que rege essa área é complexa, mas,
de modo geral, proíbe as pessoas que tenham
informações relevantes privilegiadas sobre uma
determinada empresa de:
• Negociar as ações da empresa em questão, inclusive,
em determinadas circunstâncias, por meio de planos de
benefícios para empregados;
• “Dar Dicas” a qualquer um sobre tais informações.

As leis aplicáveis fora dos Estados Unidos impõem
restrições similares sobre o uso de informações
relevantes privilegiadas e são particularmente
relevantes no caso de subsidiárias da IP.

Política Corporativa: Informações Privilegiadas

Diante de uma situação que
gera preocupações éticas?
Se for o caso, então...
•

Considere o impacto de não fazer nada;
•

Descubra como um caso similar foi
resolvido com êxito.

Ética em Ação
Estou empolgado sobre uma aquisição que a empresa
realizará e que ainda não foi anunciada publicamente. Posso
contar aos meus amigos?
Ainda não. Ao fazê-lo, você poderia estar inapropriadamente
divulgando informações relevantes privilegiadas. Você deve
esperar até que elas sejam divulgadas publicamente.

perguntas e respostas
O que significa “dar dicas”?
“Dar dicas” é repassar uma informação relevante privilegiada
àqueles que não estejam autorizados a acessá-la,por exemplo,
contar a um amigo sobre uma fusão da IP antes da informação
vir a público. Dar dicas é ilegal.
Como posso saber se eu tenho informações particulares
substanciais que exigem que eu NÃO negocie as ações da IP?
No caso de dúvida, ligue para Escritório Global de Ética e
Compliance ou para o Departamento Jurídico e pergunte.

código de conduta
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Como caracterizar a conduta ética?
Errado

Certo
Quando Ivan comparece a uma reunião

✘

Eliza aprova um acordo com um
concorrente sobre o aumento de preços
que ambos oferecerão aos clientes.

✓

da associação comercial, a conversa se
transforma em estratégias de controle de
preços no mercado, então ele anuncia que
a discussão é imprópria e deixa a sala.

David comparece a uma reunião
confidencial em que fica sabendo dos

✘

planos da IP de comprar uma empresa
concorrente, então ele liga para sua mãe

Na qualidade de assistente administrativo,

✓

após a reunião ter sido encerrada e diz a

Peter tem acesso a um relatório trimestral
da IP, mas ele não conta a ninguém sobre
seu conteúdo.

ela para comprar ações daquela empresa.

Um fornecedor oferece a Maria um

Christine pede ao prestador de serviços

✘

de manutenção que faça reparos em sua
casa a um custo reduzido em troca de
comentários positivos em sua avaliação
sobre o prestador.

pagamento em dinheiro para acelerar o

✓

processo de aprovação desse fornecedor.
Ela educadamente recusa a oferta e
imediatamente relata a tentativa de
suborno a seu líder de equipe.

Respeito

Respeito
Tratamos uns aos outros com respeito e
dignidade e acreditamos na diversidade
de opiniões, cultura e trajetórias
pessoais. Negociamos de forma justa
com nossos fornecedores, clientes
e demais parceiros comerciais.
Administramos os recursos naturais com
responsabilidade.

| respeito

Nossas Responsabilidades Mútuas
Diretos Humanos. A International Paper está
comprometida em proteger e promover o avanço dos
direitos humanos globalmente e, como em todos
os aspectos deste Código, esperamos o mesmo
de nossos fornecedores e parceiros. Respeitamos
os princípios internacionais dos direitos humanos,
inclusive aqueles expressos na Declaração dos Direitos
Humanos da ONU. Assim sendo, não toleramos
trabalho infantil, trabalho escravo, punição física ou
qualquer outra forma de abuso. Observamos as leis
trabalhistas onde quer que operemos. Nós também
reconhecemos o legítimo direito dos profissionais
à liberdade de associação e à negociação coletiva.

Essa é a coisa
certa a fazer?
Como isso vai aparecer
para meus colegas de
trabalho?

Estamos comprometidos em fornecer um ambiente
de trabalho saudável e seguro. Isso significa que
operamos nossas instalações em conformidade com
as leis e os regulamentos aplicáveis de segurança e
saúde e com nossas próprias políticas, que podem ser
mais restritivas.

Liderando pelo Exemplo. Embora acreditemos que
é papel do governo proteger os direitos humanos, nós
também acreditamos que a International Paper pode
ajudar a promover o respeito aos direitos humanos por
meio do exemplo de nossas ações e valores.
Diversidade. Nossa força de trabalho é tão diversa
quanto o mercado que atendemos e nós abraçamos a
diversidade em todos os níveis da empresa. Trabalhar

Ética em Ação
Meus companheiros de equipe e eu ficamos
desconfortáveis quando nosso líder de equipe conta
piadas étnicas, mas não queremos criar problemas. O que
devemos fazer?
Lidar diretamente com uma situação como essa é geralmente
a melhor forma de resolver o problema. Você deve dizer ao
seu líder de equipe que essas piadas o deixam desconfortável
e pedir a ele que pare. Se achar que não pode falar com ele
diretamente, fale com seu gerente ou com o RH, ou ligue para
o HelpLine. Nossa empresa não tolera qualquer forma de assédio ou outro comportamento impróprio em seus locais de
trabalho.
No ano passado, eu relatei que um
colega de trabalho fez alguns
comentários sugestivos para mim.
Acredito que ele descobriu
quem o denunciou, porque ele tem feito
da minha vida profissional um inferno desde
então. Como posso resolver isso?
A International Paper não tolera qualquer retaliação contra
profissionais que apresentem reclamações de boa fé
sobre um comportamento impróprio. Relate a suspeita de
retaliação ao Departamento de Recursos Humanos ou ao
HelpLine.

juntos com diferentes vivências e perspectivas nos
mantém na vanguarda da inovação.

código de conduta
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perguntas e respostAS
O que acontece se eu tiver convicções pessoais muito
fortes que conflitam com alguns programas ou metas da
International Paper?
Não é intenção da International Paper mudar suas
convicções pessoais. Entretanto, esperamos que você
coloque em prática as políticas e os valores da empresa, a
fim de orientar seu comportamento no local de trabalho, e
enquanto estiver trabalhando em nome da empresa. Caso
você acredite que isso vá se tornar um problema, peça
a orientação de seu gerente, do RH, do Jurídico ou do

Escritório Global de Ética e Compliance .
Como a empresa se beneficia da diversidade?
O atual ambiente global de negócios é complexo.
Na International Paper, nós reconhecemos que a
valorização e o encorajamento da diversidade de
pensamentos, experiências, trajetórias pessoais e talentos
traduzir-se-ão em uma vantagem competitiva.
Por meio da avaliação de diferentes indivíduos, nós nos
beneficiamos de perspectivas únicas que levam a um time
mais engajado e a tomadas de decisões mais acertadas.

Respeito e Dignidade. Tratamos uns aos outros, e a

Definir o Tom. Nossos profissionais são os melhores da

todos que possuem algum tipo de relacionamento com

indústria e esperamos que nossos gerentes os liderem:

a empresa, com respeito e dignidade. Nunca toleramos
comportamento abusivo, assediador, desonesto ou
violento, ou violação aos padrões de oportunidades
iguais de emprego. A retaliação contra qualquer pessoa
que de boa fé relate tais comportamentos constitui
uma violação aos nossos valores e a este Código.

• Dando um bom exemplo do que significa agir com
integridade;
• Assegurando que seus liderados diretos entendam suas
responsabilidades previstas no Código e em outros
procedimentos e políticas da empresa;
• Promovendo uma cultura em que os colaboradores se
sintam confortáveis em fazer perguntas, apresentar
preocupações e expressar ideias;
• Discutindo nossos valores com os profissionais e dando
a eles conhecimento, treinamento e recursos para que
atendam às nossas normas;
• Apoiando os profissionais que, de boa fé, levantam
questões e apresentam preocupações sobre
compliance e integridade, nunca praticando retaliação
ou tolerando retaliação contra eles;

Auto-desenvolvimento. Na International Paper,

• Nunca encorajando ou instruindo os profissionais para

esperamos que nossos profissionais contribuam

que atinjam resultados comerciais em detrimento da

com o melhor de si e aproveitem as oportunidades

conduta ética ou da conformidade com o Código ou

de crescimento e aperfeiçoamento. Encorajamos o
auto-desenvolvimento e oferecemos ferramentas e

com a lei;
• Agindo de modo a coibir violações ao Código ou à lei.

treinamento para ajudar nossos profissionais:
Outros Recursos

• Dominarem suas funções atuais;

Política Corporativa: Política sobre Governança Corporativa de

• Ampliarem suas habilidades;

Recursos Humanos (RH-11)

• Desenvolverem suas carreiras na empresa.
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O Meio Ambiente e os Recursos
Naturais
Nosso Compromisso. A International Paper acredita
que o dever de prestar contas implica em desenvolver
nossas atividades empresariais de maneira a respeitar,
proteger e preservar o meio ambiente. Estamos
comprometidos em:
• Apoiar a sustentabilidade ambiental;
• Utilizar recursos e energia de forma eficiente;

Negociações Honestas e Justas
Como acreditamos que o sucesso é o resultado de
agir com integridade, tratamos nossos fornecedores,
clientes e parceiros comerciais com honestidade,
de maneira justa e objetivamente. Nunca devemos
participar de:
• Práticas comerciais desleais ou enganosas;
• Reclamações ou anúncios deturpados ou falsos, sejam eles
sobre nossos produtos ou sobre os produtos dos nossos

• Utilizar tecnologia a fim de minimizar o impacto ambiental,

concorrentes;

onde for viável e apropriado.

• Atividades que enganem qualquer pessoa, inclusive
clientes, fornecedores ou parceiros comerciais.

Os profissionais cujo trabalho impacta o meio ambiente
devem estar totalmente familiarizados com as licenças,
exigências e procedimentos aplicáveis ao seu trabalho.
Certificação Externa. Como parte de nosso
comprometimento com o meio ambiente, seguimos
uma política de uso que reconhece certificações
externas relacionadas à fonte das fibras. Dessa forma,
sabemos que estamos utilizando árvores que foram
plantadas e colhidas com métodos que protegem
a biodiversidade, a vida selvagem, a vegetação e
a qualidade do solo e da água. Nós apoiamos a
certificação externa, de acordo com normas de
certificação reconhecidas internacionalmente,
nos países em que operamos. Estamos, ainda,
comprometidos em expandir a certificação para toda a
nossa cadeia de fornecimento.
O Resultado Final. Incentivando o manejo responsável
e sustentável de florestas, não só criamos produtos
que nossos clientes e consumidores querem e com
os quais se sentem bem, mas também perpetuamos
florestas saudáveis e abundantes para as futuras
gerações.

Nossos Fornecedores. Não apenas vivemos nossos
valores essenciais nas decisões comerciais do dia a
dia, mas também esperamos que nossos fornecedores
ajam de maneira compatível com este Código de
Conduta. Selecionamos fornecedores com base em
critérios objetivos, tais como qualidade e custo de seus
produtos e serviços e, buscamos, ainda, fornecedores
que demonstrem um alto padrão de conduta comercial
ética. Tomamos as medidas necessárias a fim de
assegurar que nossos principais fornecedores estejam
cientes dos padrões que aplicamos a nós mesmos e
do que esperamos deles. Essas normas de conduta
estão contempladas em nosso Código de Conduta do
Fornecedor.
Influenciando nossos Parceiros. Nossa estratégia
global de negócios envolve a parceria dos nossos
fornecedores, contratados, parceiros de joint ventures
e de outros negócios independentes. Procuramos
proativamente por parceiros que adotem e pratiquem
altos padrões de comportamento ético e lhes
informamos a respeito das expectativas que temos
em relação a eles. Nessas parcerias, utilizaremos
nossa influência e liderança para auxiliar nossos
parceiros na manutenção desses elevados padrões de
comportamentos éticos.

Outros Recursos
Política Corporativa: Meio Ambiente, Saúde Ocupacional e Segurança

Outros Recursos

do Trabalho (EHS-01)

Código de Conduta do Fornecedor

código de conduta
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Como caracterizar a conduta ética?
Errado

Certo
Natalia se candidata para uma vaga

Jorge não convida Lola para uma partida de

✘

golfe patrocinada pela empresa porque ele
acredita que mulheres geralmente acham

✓

golfe chato.

de operador de máquinas para a qual
nenhuma mulher já se candidatou antes.
Ela é contratada para o trabalho com base
em suas qualificações, exclusivamente.
Josef descobre que um dos fornecedores

✘

Kelly e Chris fazem piadas sobre um
colega de trabalho por causa de sua
orientação sexual.

da IP está usando trabalho infantil para

✓

produzir materiais de embalagem. Ele
relata a situação e a empresa troca de
fornecedor, mesmo que isso acarrete em
custos mais elevados.

No novo cargo de Ben, suas atribuições

Paulo remove a proteção de um equi-

✘

pamento com a finalidade de facilitar o
acesso à obstrução e a outros entraves
que possam desacelerar a produção da
máquina.

incluem descarte de resíduos, então

✓

ele conversa com seu gerente para ter
certeza de que ele está descartando os
resíduos de acordo com os requisitos da
empresa e da lei.

Excelência

Excelência
Temos orgulho da excelência
operacional e somos íntegros ao gerir
informações e bens que constituem a
essência de nossos negócios. Tratamos
adequadamente os recursos de terceiros,
demonstrando nosso comprometimento
com a excelência ética.

| excelência

Registros Precisos

Ética em Ação

Registrar, guardar e compartilhar informações precisas
e de maneira honesta é de extrema importância,
especialmente porque muitas pessoas dependem de

Meu gerente me disse para destruir documentos

nossas informações para tomar decisões empresariais

relacionados a um projeto que eu elaborei no ano

responsáveis.

passado. Agora os auditores estão me fazendo perguntas
demonstrando estarem preocupados. Eu só estava
cumprindo ordens — o que devo fazer?
Os auditores não querem causar problema a ninguém. O trabalho deles é ter certeza de que você seguiu as políticas
e o processo exigidos. Sua
responsabilidade é entender nossa
política de retenção de documentos.
Caso seu gerente tenha lhe dito para
destruir documentos que deveriam
ter sido guardados, cumprir ordens

Nossas Normas. Seguimos normas restritas de
documentação de nossos registros financeiros e

cegamente não foi a ação mais correta. Agora, entretanto, a
melhor coisa que você pode fazer é responder as perguntas
dos auditores completa e honestamente.

contábeis. Nossos livros e registros devem ser
autênticos e diretos, refletindo a real natureza das

Estouramos o orçamento em um projeto pequeno. O

nossas transações. Devemos assegurar que as

gerente do projeto, que é meu amigo, me pediu para

divulgações que fazemos em comunicados públicos
e em protocolos junto ao governo sejam completas,
imparciais, pontuais, precisas e compreensíveis. As
informações não podem ser falsificadas ou ocultadas

contabilizar os gastos de alguns materiais
desse projeto em outro projeto em
separado. O que devo fazer?
Fazer o que seu amigo pediu resultará em
falsificação dos registros da empresa. Explique a seu amigo

sob nenhuma circunstância. Qualquer profissional que

que você não pode fazer isso e por quê. Você deve, ainda,

receba instruções contrárias deve relatar a questão

discutir o pedido de seu amigo com seu gerente, de forma

e procurar orientação do Escritório Global de Ética e

que a situação possa ser tratada apropriadamente.

Compliance ou do Departamento Jurídico.
Nossa Responsabilidade. Cada um de nós possui
uma responsabilidade individual ao criar, preservar,
guardar ou descartar os registros da empresa: a
de fazê-lo de acordo com a lei, com a política de
gerenciamento de registros e com os cronogramas de
retenção aplicáveis.
Outros Recursos
Política Corporativa: Conformidade com Legislação Anticorrupção
(JUR-05)
Política Corporativa: Gestão Global de Registros
Política Corporativa: Manutenção de Livros e Registros Precisos
Manual de Política Financeira
código de conduta
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
Caso a empresa respeite a privacidade, isso significa que
ela não olha meus e-mails pessoais ou os sites que acesso
em meu laptop da IP?
Dependendo da legislação local, a empresa pode ter direito
de saber como você tem utilizado os ativos da empresa,
sejam ligações telefônicas, mensagens de texto, e-mail ou
acesso à Internet. Em alguns casos, a empresa pode ter a
obrigação legal de acessar as informações referentes aos
negócios da empresa que estejam em seu computador

Retenção de Registros Relevantes. Solicitações
de terceiros, inclusive aquelas envolvendo agências
governamentais, ações judiciais ou qualquer
matéria legal podem criar a necessidade de guardar
registros além dos prazos normais de retenção.
Devemos preservar quaisquer registros que
sejam relevantes para qualquer matéria legal ou
investigação envolvendo a empresa. Os profissionais
que recebam uma notificação de “retenção
legal” não poderão alterar ou descartar quaisquer
informações que se encontrem ali qualificadas.

pessoal ou dispositivo portátil.

Ética em Ação
Estou em uma equipe que está realizando um
trabalho de desenvolvimento único em produtos para

PRIVACIDADE
Respeitamos a privacidade e estamos comprometidos
em proteger as expectativas cabíveis de privacidade de
nossos profissionais, bem como de nossos clientes,
parceiros comerciais e visitantes de nossos websites.
Processamos dados pessoais de forma responsável e
de acordo com a lei.

embalagem. Posso discutir o trabalho que estou fazendo
em meu blog pessoal?
Você deve evitar discutir seu trabalho no projeto utilizando
qualquer meio de comunicação, exceto com os profissionais e as outras pessoas que estejam autorizadas a saber
sobre o projeto.
Eu comecei a trabalhar recentemente na IP e trouxe
comigo várias caixas de arquivos do meu antigo
empregador. Nesses arquivos há alguns bons planos de
marketing que eu desenvolvi no meu antigo trabalho.
Posso compartilhá-los com meus novos colegas?
A menos que você tenha permissão de seu antigo
empregador, você não deve compartilhá-los ou de outra
forma utilizar os arquivos em seu trabalho atual.

Proteção de Nossos Registros e
Recursos de Informação
A proteção das informações da nossa empresa é crucial
para nosso sucesso. Temos procedimentos e políticas
de gerenciamento de informações e registros coma
finalidade de assegurar que os registros da empresa
sejam mantidos, armazenados e, quando for apropriado,
destruídos em conformidade com os requisitos
regulatórios e legais, bem como com as necessidades
da empresa.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS
Exemplos de Informações Confidenciais. Nossa
propriedade intelectual e informações confidenciais
estão entre nossos ativos mais valiosos. A menos
que sejam autorizados a fazê-lo, os profissionais não
deverão compartilhar informações, seja com pessoas
externas ou com pessoas de dentro da empresa que
não tenham a necessidade de conhecê-las, sobre
nossas invenções, marcas, patentes, direitos autorais
ou segredos comerciais. Os profissionais e nossos
parceiros comerciais devem, ainda, proteger todas
as nossas informações estratégicas, confidenciais e
exclusivas, que incluem, dentre outras, estratégias de
novos produtos e de marketing, planos de precificação,
processos de produção, pesquisa e ideias para
desenvolvimento e informações sobre investimentos
em potencial.

Essa é a coisa certa a fazer?
Isso está de acordo com a política
da nossa empresa?

| excelência

Além do Trabalho. A responsabilidade de proteger
dados pessoais e informações privadas da IP se aplica
em todas as ocasiões. Ela vai além do local de trabalho
e do horário de trabalho e continua mesmo quando o
vínculo empregatício acaba.
Proteção de Informações de Terceiros. Todos
os nossos profissionais devem, ainda, proteger as

Essa é a coisa certa a fazer?
Como isso vai parecer para um
jornal, programa de notícias de TV
ou na Internet?

informações confidenciais que possam ter recebido
de fontes externas. Utilizar propriedade intelectual de
outras empresas sem a autorização apropriada pode
resultar em multas significativas, condenações penais,
processos cíveis e ao pagamento de indenizações,
tanto para a empresa quanto para pessoas físicas que
cometerem a violação.
• Informações confidenciais que novos profissionais trazem
com eles de outras fontes;
• Informações que um consultor possa vir a compartilhar
sobre outra empresa caso lhe tenham sido entregues

Ética em Ação

em sigilo, inclusive informações sobre terceiros e nossos
clientes.

Um cliente acabou de enviar um fax para mim com uma
cópia da tabela de preços do concorrente. Posso utilizá-la?

Informações Concorrenciais

Talvez, desde que você acredite que o cliente não possua

Embora sejamos participantes entusiásticos de um

nenhuma obrigação, perante o concorrente, de manter a

mercado global altamente competitivo, nós nunca
utilizamos meios ilegais ou antiéticos para obter

informação em sigilo. Sempre consulte um advogado do
Departamento Jurídico quando você receber uma informação
de preços do concorrente.

informações sobre nossos concorrentes ou sobre
produtos e serviços concorrentes. Nós respeitamos as
informações particulares de outras empresas, assim
como esperamos que elas respeitem as nossas. Nós

Um consultor entregou uma proposta
para um projeto estratégico que irá
começar em breve. Um dos fatores
que ele cita como motivo para

podemos obter informações sobre outras empresas

contratá-lo é que ele recentemente

de fontes públicas, como seus websites, arquivos de

realizou um trabalho para um concorrente.

órgãos públicos e anúncios. Entretanto, nós não:

Devo me preocupar no que tange a contratá-lo?

• Roubamos informações
• Permitimos que terceiros obtenham informações para
nós por meios antiéticos;
• Utilizamos informações comerciais de maneira
imprópria;
• Adquirimos informações internas utilizando pretextos

Sim. Não podemos permitir que o consultor divulgue para
nós informações confidenciais que ele obteve enquanto
trabalhava para nosso concorrente. Antes de contratá-lo,
você deve deixar bem claro que ele não pode nos divulgar
qualquer informação. Consulte o Escritório Global de Ética
e Compliance ou o Departamento Jurídico para orientação
adicional sobre como ter certeza de que ele não divulgará
informações de uso exclusivo.

falsos;
• Obtemos informações diretamente de um concorrente.
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Como caracterizar a conduta ética?
Errado

Certo
Luis está entrevistando uma nova

Sue, nova empregada da IP, utiliza sua

✘

antiga senha para entrar no website de
seu antigo empregador e visualizar dados
confidenciais que a ajudarão em seu novo

engenheira que quer falar sobre seu

✓

concorrente e como isso poderia ser útil
para a IP. Luis pede a ela que guarde para

trabalho.

✘

trabalho desempenhado para um

si as informações do concorrente.

Com a finalidade de atingir as metas de

O gerente de Arra pediu a ela para mudar

venda, Rita pede a um controller que

os dados de um relatório de acidente.

registre uma grande venda no último dia
do trimestre, apesar de o pedido não ter

✓

sido enviado até dois dias depois.

Ela se sente desconfortável em fazer as
alterações e pede a orientação de outro
gerente.
Ray é um novo empregado que

✘

A equipe de Ryan foi bem este trimes-

descobre que seus colegas de trabalho

tre, mas ele não tem autoridade ou

regularmente adulteram as horas

orçamento para dar a eles uma gratifi-

trabalhadas em seus cartões de ponto. Ele

cação, então ele pede a sua equipe que
inclua horas extras em seu cartão de

✓

não se sente confortável em levar o caso
aos gerentes locais, então ele entra em

ponto como recompensa por seu bom

contato com o Escritório Global de Ética

trabalho.

e Compliance ou com o HelpLine para
relatar a situação.

Recursos
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Escritório Global de
Ética e Compliance
O Escritório Global de Ética e Compliance é o
responsável por supervisionar e administrar o
programa de compliance e ética da International
Paper. O departamento funciona sob o comando
do Diretor de Ética e Compliance, com supervisão,
em última instância, do Comitê de Finanças
e Auditoria do Conselho de Administração. O
Escritório Global de Ética e Compliance:

Assessoria e Consultoria
Caso você precise de ajuda ou orientação sobre
práticas comerciais éticas, você deve começar
discutindo as questões com o supervisor que for
mais familiarizado com suas atribuições diárias.
Caso você não se sinta confortável em levar a
questão ao seu supervisor para orientação, você
deve falar com outras pessoas, incluindo:
• Outro gerente em sua localidade;
• RH - especialmente com relação a

• Oferece um canal de relato anônimo e

questões do local de trabalho;

confidencial por meio do qual os profissionais

• Gerentes de áreas de EHS&S, Finanças ou Suprimentos;

podem compartilhar suas preocupações;

• Escritório Global de Ética e Compliance;

• Supervisiona investigações éticas;

• Departamento Jurídico.

• Apoia comunicações e treinamento de compliance
• Oferece orientação sobre prioridades
e questões emergentes;
• Avalia riscos.

Educação e Aconselhamento
Para informações adicionais e orientação
sobre ética e conformidade com as leis e
as políticas corporativas, queira visitar os
seguintes websites disponíveis na IPNet:
• Escritório Global de Ética e Compliance
• http://ipnet.ipaper.com/Ethics/Ethics/index.html
• Meio Ambiente, Saúde, Segurança e
Sustentabilidade Corporativo
• http://ipnet.ipaper.com/EHS/EHS/index.html
• Recursos Humanos
• http://ipnet.ipaper.com/HR/HRWeb/index.html

O Escritório Global de Ética e Compliance está sempre
disponível para responder quaisquer perguntas
sobre o Código de Conduta e sobre as políticas de
compliance da empresa, bem como, para discutir
quaisquer preocupações que você possa ter sobre
qualquer um dos tópicos contemplados neste Código.
O Escritório Global de Ética e Compliance
pode ser contatado da seguinte forma:
Fone: 1 901 419.4878
E-mail: ethics@ipaper.com
Via Internet: www.EthicsIP.com

Ética em Ação
Sou novo no departamento e encontrei cópias do relatório
de despesas do meu antecessor. Reparei que ele utilizou

No Brasil, você encontra informações e orientações
sobre esses mesmos assuntos nas páginas
dos Departamentos Jurídico, Sustentabilidade,
Recursos Humanos e Meio Ambiente, Saúde,
Segurança do Trabalho, na Intranet.
Periodicamente, cada um desses departamentos
oferece programas de treinamento sobre
os tópicos contemplados neste Código.
Os profissionais são responsáveis por
concluir todo o treinamento designado.

seu cartão de crédito corporativo para pagar a gasolina,
comprar jóias e entradas para um jogo de baseball. Os
valores foram relativamente pequenos e ele pagou o saldo
no prazo. Não sei se essas cobranças foram autorizadas.
Devo relatar o caso?
Sim, é sua obrigação relatar essas cobranças. O valor das
cobranças ou a intenção das compras não são as questões.
Sempre que você tiver um motivo para acreditar que
alguém tenha atuado de maneira antiética, mesmo se você
vier a constatar depois que está errado, você deve relatar
a situação ao Departamento de Recursos Humanos ou ao
HelpLine.
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PERGUNTAS E RESPOSTAS
Onde eu posso encontrar as políticas corporativas de
compliance da IP e outros recursos mencionados neste

Quando Efetuar o Relato. Preferencialmente,
você deve compartilhar suas preocupações antes
dos problemas se desdobrarem. Apresentando
suas preocupações éticas, você cumpre com uma

Código?

de suas responsabilidades como empregado.

Os textos na íntegra de todas as políticas corporativas

Você também está fazendo a coisa certa.

de compliance estão disponíveis no site do Escritório
Global de Ética e Compliance em www.EthicsIP.com. Você

Nenhuma Sequência Específica é Exigida. Os

deve entender como essas políticas se aplicam a você e

profissionais que relatam preocupações éticas não têm

cumprí-las. Nós encorajamos você a discutir quaisquer
questões ou preocupações com seu líder ou a solicitar
orientação ao Escritório Global de Ética e Compliance ou ao
Departamento Jurídico.

que seguir qualquer hierarquia ou sequência específica.
Entretanto, os gerentes que recebam tais relatos
devem, normalmente, encaminhá-los ao Escritório
Global de Ética e Compliance, ou, no caso de relatos
feitos fora dos Estados Unidos, para o representante

Relatando uma Preocupação
A International Paper fornece um canal confidencial,
denominado HelpLine, para que os empregados,
contratados, representantes comerciais, fornecedores
e público em geral apresentem preocupações
relacionadas a potenciais violações de políticas
corporativas e de compliance legal. Para os
profissionais, o HelpLine foi criado para complementar
os canais de relato já existentes, não para substituí-los.
Como Efetuar o Relato. Os profissionais que
tomarem conhecimento de atividades ilegais ou
condutas antiéticas na International Paper, incluindo
quaisquer violações de políticas da empresa ou deste
Código de Conduta, têm o dever e a obrigação de
relatar o fato a um dos seguintes interlocutores:

Preocupações com Auditoria e Contabilidade. Todas
as reclamações e preocupações sobre contabilidade,
controles contábeis internos ou questões de auditoria,
independentemente de sua fonte ou relevância, devem
ser direcionadas à Auditoria Interna, ao Escritório
Global de Ética e Compliance ou ao HelpLine.
Não Retaliação. Relatar um comportamento
antiético é de vital importância para o nosso
negócio e nós levamos isso muito a sério. Os
profissionais que fizerem tais relatos de boa fé não
poderão sofrer nenhum tipo de retaliação, revide
ou efeito adverso sobre seu vínculo empregatício.

• Seu gerente imediato ou o gerente de seu gerente;

A International Paper não tolera retaliação —

• Diretor Global de Ética e Compliance

esse é o compromisso da empresa em troca das

• 1 901 419.4878;

informações prestadas por seus profissionais. Além

• Escritório Global de Ética e Compliance 		

disso, qualquer um que desencoraje ou impeça

6400 Poplar Avenue 		
Memphis, TN 38197 EUA;
• HelpLine:						
Na América do Norte: 800.443.6308		
Para fora da América do Norte, vide “Conexão
Ao Redor do Mundo” na página 47;
• Recursos Humanos, Auditoria Interna
ou Departamento Jurídico.
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do Departamento Jurídico ou de RH na sua localidade.

um colega de trabalho de realizar um relato de
boa fé estará sujeito a medidas disciplinares. Os
profissionais podem relatar quaisquer tentativas de:
• Desencorajá-los ou proibí-los de relatar
uma conduta ilegal ou antiética;
• Retaliá-los ou repreendê-los por efetuarem tais relatos.
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Caso você trabalhe com alguém que tenha

Bélgica

apresentado uma preocupação ou fornecido

Disque o código de acesso 0-800-100-10, em seguida,

informações em uma investigação, você deve continuar

disque 888-513-8198.

a tratar essa pessoa com respeito e dignidade.

Aviso: Telefones públicos requerem fichas ou cartões telefônicos.
Disponível em telefones celulares

Leis Locais. A disponibilidade e os termos de uso do
HelpLine podem ser limitados pelas leis locais. Por
exemplo, em alguns países, as ligações não podem

Brasil
0800-891-4443

ser anônimas. Na União Europeia, os profissionais

Canadá

podem utilizar o HelpLine apenas para relatar

800-443-6308

determinadas preocupações envolvendo suborno ou
má-conduta contábil ou financeira. Para relatar outras
questões devem contatar a gerência local da unidade
ou o departamento local de Recursos Humanos.
Acusações Falsas. Os profissionais que relatam
uma preocupação não precisam ter certeza dela, mas
devem honestamente acreditar que ela é legítima.
Fazer uma acusação falsa de maneira consciente, ou
não cooperar em uma investigação ética, constitui
violação aos nossos valores essenciais e a este Código.

Conexão Ao Redor do Mundo
Por Telefone. Utilize estas instruções para ligar para o
HelpLine, por telefone, nos países listados.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Caso eu entre em contato com o HelpLine, o meu relato
será tratado como confidencial?
Tentamos manter todos os relatos ao HelpLine confidenciais,
de modo compatível com a necessidade de investigar e cumprir obrigações legais, o que poderá incluir o esclarecimento
por meio de um litígio. Isso se aplica mesmo se você não
efetuou o relato anonimamente. Todos os relatos são tratados
com a maior confidencialidade possível.
O que eu devo fazer se eu não tiver acesso a todos os
fatos?
Caso você tenha conhecimento de potenciais violações legais
ou éticas, utilize o HelpLine para relatar os fatos que você
já tem. Nós entendemos que você pode não ter todas as
respostas, mas quanto mais específicas forem as informações
que você fornecer, melhor. Não tente investigar o caso por si
mesmo.
Caso meu relato dê início a uma investigação, quando vou
ficar sabendo do resultado?
Vamos fazer o acompanhamento com você, conforme se
fizer apropriado, entretanto, nossa resposta a você poderá
ser limitada por preocupações de confidencialidade ou
obrigações legais. Dessa forma, todas as medidas que a
empresa tomou para tratar de sua preocupação poderão
não estar prontamente aparentes para você. Tenha certeza
de que a empresa investiga todos os relatos recebidos pelo
HelpLine e pelo Escritório Global de Ética e Compliance.

Estados Unidos
1-800-443-6308

código de conduta

47

Diante de uma situação que
gera preocupações éticas?
Em casos assim...
•

•

Obtenha orientação — fale
com seu gerente, ou contate
alguém listado na página 45.

Determine o melhor momento
para agir, para garantir o bem
de todos os envolvidos.

Finlândia
Disque o código de acesso 0-8001-10015, em seguida,
disque 888-513-8198..
Aviso: Telefones públicos requerem fichas ou cartões telefônicos.
Disponível em telefones celulares.

França
0800-91-9183
Antilhas Francesas - Guadalupe
Disque 0-800-99-0011, em seguida, disque 888-513-8198.
Aviso: Linhas diretas dedicadas especiais nos EUA.

Alemanha
(continuação da página 47)

Chile
Opção Telmex 1: Disque o código de acesso 800-225288, em seguida, disque 877-319-0263.

Disque 0-800-225-5288, em seguida, disque 888-5138198.
Aviso: Disponível em telefones celulares.

Opção Telmex 2: Disque o código de acesso 171 00 312,

Hungria

em seguida, disque 877-319-0263.

Disque 06-800-011-11, em seguida disque 888-513-8198.

Entel: Disque o código de acesso 800-360-312, em

Aviso: Telefones públicos requerem fichas ou cartões telefônicos..

seguida, disque 877-319-0263.
Telefónica: Disque o código de acesso 800-800-288, em
seguida, disque 877-319-0263.

Índia
0008004402101

Easter Island: Disque o código de acesso 800-800-312,

Indonésia

em seguida, disque 877-319-0263.

Disque 001-801-10, em seguida, disque 877-319-0263.

Aviso: Telefones públicos requerem fichas ou cartões telefônicos.

Aviso: Não disponível em telefones celulares. Utilize telefones públicos
permitindo acesso internacional.

China
Sul – China Telecom: 10-800-110-0815.
Norte– China Netcom: 10-800-711-0891.
Colômbia
Disque 01-800-911-0011, em seguida, disque 877-3190263.

Itália
800-789341
Malásia
1800889873
México

República Tcheca
Disque o código de acesso 00-800-222-55288, em
seguida, disque 888-513-8198.
Aviso: Pode não estar disponível em todos os telefones.
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001-888-818-9374
Marocos
Disque 002-11-0011, em seguida, dique 888-513-8198.
Aviso: Exige acesso internacional.
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Países Baixos
Disque 0800-022-9111, em seguida, disque 888-5138198.
Aviso: Telefones públicos requerem fichas ou cartões telefônicos.

Polônia
0-0-800-111-1757
Rússia
Rússia: Disque 8, em seguida, disque o código de
acesso 10-800-110-1011. Na sequência, disque 888513-8198.
Moscou: Disque o código de acesso 363-2400, em
seguida, disque 888-513-8198.
Fora de Moscou: Disque 8, em seguida, disque o
código de acesso 495-363-2400. Na sequência, disque
888-513-8198.

Reino Unido

São Petersburgo: Disque o código de acesso 3632400, em seguida, disque 888-513-8198.

British Telecom: Disque 0-800-89-0011, em seguida,

Fora de São Petersburgo: Disque 8, em seguida,
disque o código de acesso 812-363-2400. Na

C&W: Disque o código de acesso 0-500-89-0011, em

sequência, disque 888-513-8198.

NTL: Disque o código de acesso 0-800-013-0011, em

Aviso: Telefones públicos requerem fichas ou cartões telefônicos
Pode não estar disponível em todos os telefones.

disque 888-513-8198.

seguida disque 888-513-8198.

seguida disque 888-513-8198.
Aviso: Pode não estar disponível em todos os telefones.
Disponível em telefones celulares.

Espanha
900-98-1039

Todos - direto para os Estados Unidos

Suiça

800-443-6308

Disque o código de acesso 0-800-890011, em seguida,
disque 888-513-8198.
Note: Telefones públicos requerem fichas ou cartões telefônicos.
Disponível em telefones celulares.

Tailândia
0018004419859

Via Internet. Acesse a página inicial de Ética e
Compliance Global para encontrar um link que
você poderá utilizar para relatar suas preocupações
on line. Você também poderá utilizar o seguinte
endereço na Internet: www.EthicsIP.com. No
Brasil você pode encontrar o link para o HelpLine

Turquia

no endereço www.internationalpaper.com.br e

00800448826842

na Intranet. Relatar uma preocupação via Internet

Ucrânia
Disque 0, em seguida, disque o código de acesso 0011. Na sequência, disque 888-513-8198.

é como fazer uma ligação para o HelpLine. Você
poderá permanecer anônimo, caso opte por isso,
e poderá acessar o site em seu idioma nativo.
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HelpLine
Preciso dizer quem eu sou?

Na América do Norte

Não. Dependendo das leis do seu país, você pode

800.443.6308

identificar-se ou permanecer anônimo.

E-mail ethics@ipaper.com

Quem atende as ligações ao HelpLine?

Via Internet www.EthicsIP.com

Profissionais treinados de uma empresa independente
atendem todas as chamadas ao HelpLine. Eles
prontamente encaminham um relatório para a
International Paper.

Quem usa a HelpLine e por quê?
Os empregados, os contratados, os fornecedores e

O que acontece após efetuar o meu relato?

o público em geral utilizam o HelpLine para relatar

A empresa investigará sua preocupação e tomará as

preocupações éticas e pedir orientação.

medidas apropriadas.

Ligar para o HelpLine vai me custar alguma coisa?

Como posso descobrir o andamento de minha

Não. As ligações para o HelpLine são gratuitas.

preocupação ou caso?
Quando apropriado, o atendente do HelpLine lhe

Quando eu posso ligar para o HelpLine?

informará uma data de retorno para que você possa

O serviço está disponível 24 horas por dia, todos os

acompanhar o andamento de seu relato.

dias do ano, para todas as localidades.
Como posso me assegurar de que meu gerente
Eu preciso falar inglês?

não me coloque em uma situação difícil por fazer

Não. Aqueles que ligarem para o HelpLine têm a opção

um relato que o envolva?

de falar em seu idioma nacional.

Nós impomos uma rígida política de “não retaliação”
que protege qualquer um que relate uma preocupação
de boa fé. Aqueles que retaliam estão sujeitos a
medidas disciplinares, inclusive a rescisão do vínculo
empregatício.
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Como o HelpLine Funciona

1

2

Você relata uma
preocupação ao HelpLine
por telefone ou por meio do
Ethicsip.com.

Caso você efetue o relato
por telefone, um atendente
registrará os dados e
ajudará a identificar o
problema. Você não precisa
revelar seu nome caso não
queira.

4

5

O Escritório Global de Ética
e Compliance designa uma
equipe de investigação.

Caso você forneça um
nome, um investigador
contatará você e tentará
resolver a situação.
Nós analisamos cada
relato.

3
Relatos efetuados por
telefone e por meio do
Ethicsip.com vão para
o Escritório Global de
Ética e Compliance para
investigação e resolução.

6
Durante o processo
de investigação, o
investigador poderá
entrevistar você e outros
profissionais ou analisar
os registros da empresa e
outras informações.

7

8

9

Caso haja uma violação
de uma política da IP, o
investigador trabalhará
com o RH para decidir qual
medida será tomada.

Caso nenhuma violação
tenha ocorrido, então o
investigador encerrará a
questão. Caso a investigação
revele um ponto fraco em
algum processo, política ou
procedimento, a IP irá tratar
o problema.

Você poderá acompanhar
seu relato por telefone ou
via Internet. Não haverá
retaliação contra qualquer
um que efetue um relato de
boa fé, mesmo se nenhuma
violação tiver realmente
ocorrido.
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Tomando Decisões Éticas
Decisões empresariais podem ser complexas e devem se
basear sempre em nossos valores essenciais. Se você estiver
diante de uma decisão que dê origem a preocupações éticas,
tome os seguintes passos:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Considere por que este caso deixa você
preocupado.
Obtenha todos os fatos e tome sua decisão com
base neles.
Identifique quem é afetado pela situação.
Consulte o Jeito IP, este Código e as políticas da
empresa.
Considere suas opções e as respectivas
consequências.
Considere o impacto de não fazer nada.
Descubra se um caso similar foi resolvido com
sucesso e de que maneira isso ocorreu.
Obtenha orientação — fale com seu gerente ou
contate alguém listado na página 45.
Determine o melhor momento para agir para obter
o melhor resultado a todos os envolvidos.

Em Nossa Essência
MAIS QUE PALAVRAS
Nossos valores essenciais devem ser mais do que palavras se
quisermos ser bem-sucedidos como uma empresa. Devemos leválos conosco por toda vida em nossas atitudes e ações. Vivê-los
é uma questão de bom comportamento e bons negócios. Nossos
clientes e parceiros comerciais querem saber que podem confiar
em nós. Mais do que isso, eles querem saber que trabalham com
pessoas em quem podem confiar. Além disso, queremos ser dignos
de confiança e esse é o motivo pelo qual vivemos esses valores
diariamente.

UMA SIMPLES MENSAGEM
A mensagem do Código de Conduta é simples: devemos
tratar uns aos outros da forma como queremos ser tratados.
Fazer isso nos transforma em uma força unificada que
entrega um valor superior a nossos clientes e impacta nossas
comunidades — e nosso mundo — para melhor.

HelpLine

ethics@ipaper.com

0800 891 4443
Normas do HelpLine
- Não haverá qualquer retaliação contra
os profissionais que utilizarem o HelpLine
- Preocupações relacionadas à contabilidade, controle interno ou questões de
auditoria serão prontamente levadas ao
comitê de finanças e auditoria do Conselho
de Administração.

Procedimentos do HelpLine
- Você poderá ligar gratuitamente em
qualquer horário (24 horas por dia, 7
dias por semana) para efetuar seu relato
- Você não precisa revelar seu nome
- Forneceremos um número de protocolo para acompanhamento, caso seja
apropriado.
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