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Mensagem do Presidente

É com satisfação que editamos o Guia de Conduta Ética da Bruno Industrial, um
instrumento que traduz os nossos valores e dá as diretrizes para as nossas ações
profissionais, de modo a garantir um relacionamento transparente e harmonioso com
sócios, clientes, fornecedores, colaboradores, governo e sociedade. O documento
mostra como os princípios que regem a nossa organização devem ser aplicados, na
prática, no exercício das relações cotidianas entre a Bruno Industrial e seus públicos.
Acreditamos que a nossa postura ética, aqui sintetizada, muito contribui para a
perpetuação da Bruno Industrial, uma vez que estabelece condutas compatíveis com a
preservação das condições que tornam possível a geração de riqueza de forma
sustentável.

Arno Rui Schaly
Presidente
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Missão

“

Princípios

Desenvolver, produzir, comercializar produtos com alta tecnologia e qualidade,
proporcionar assistência técnica superando as expectativas dos clientes, respeitando os
colaboradores, fornecedores e investidores, gerando resultados para garantir a
sustentabilidade da empresa, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade e
melhor aproveitamento dos recursos naturais de nosso país.

”

Visão

“

1. Cliente satisfeito -– Conquistar
Conquistar ee manter
manter clientes,
clientes, antecipando e superando as suas
expectativas.
expectativas.
2. Lucro,
Lucro,meio
meiode
deperpetuação
perpetuação -–OOlucro
lucroééaabase
basepara
para aa geração de empregos e riqueza,
emem
benefício
de toda
a sociedade.
benefício
de toda
a sociedade.
3. Qualidade, compromisso de todos –- Fazer
Fazer da
da qualidade, em todas as atividades,
nosso
ponto
forte,
pressuposto
queque
garante
nosso
futuro.
nosso
ponto
forte,
pressuposto
garante
nosso
futuro.

Ser reconhecida como uma empresa que atende as necessidades do mercado em que
atua, firmando-se como empresa referência nos setores florestais, de madeira, de papel e
no setor de reciclagem.

”

Valores

4. Tecnologia competitiva -– Ter
Ter postura
postura ee coragem
coragem para desenvolver, absorver e fixar
tecnologia
criativa,
inovadora
e competitiva.
tecnologia
criativa,
inovadora
e competitiva.
5. Homem
Homem valorizado
valorizado e respeitado -–Respeitar
Respeitar oo ser
ser humano como destinatário final de
tudo
o que
fazemos.
tudo
o que
fazemos.
6. Ética,
Ética,questão
questão de
de integridade e confiabilidade -–Manter
Mantertudo
tudo oo que fazemos em base
ética
elevada,
comcom
transparência
emem
todas
as nossas
atitudes
e relações.
ética
elevada,
transparência
todas
as nossas
atitudes
e relações.
7. Imagem, Responsabilidade Social e Ambiental –- ÉÉ compromisso
compromisso de
de todos,
todos no
trabalho,
nasnas
relações
sociais
e nas
relações
comcom
o meio
ambiente.
trabalho,
relações
sociais
e nas
relações
o meio
ambiente.

Respeito;
Responsabilidade;
Ética;
Humildade;
Comprometimento;
Profissionalismo.
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A seguir
A seguir
sãosão
apresentados
apresentados
ososPrincípios
Princípiosque
quenorteiam
norteiamasaspráticas
práticasda
daBruno
Bruno Industrial e
queque
sustentam
sustentam
as diretrizes
as diretrizes
éticas
éticas
deste
deste
guia:
guia:

8. A Bruno somos todos nós –- Trabalhar em parceria, com dedicação, criatividade,
competência
e espírito
dedeuma
competência
e espírito
umaorganização
organizaçãoúnica.
única.AAimagem
imagemda
da empresa
Empresa éé a nossa
imagem.
Temos
orgulho
do que
somos
e doe que
fazemos.
imagem.
Temos
orgulho
do que
somos
do que
fazemos.
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I. Premissas

II. Relações com os Sócios
Compromissos da Empresa e dos Colaboradores

a) O relacionamento entre a Bruno
Industrial e seu público interessado deve
respaldar-se na confiabilidade, no senso
de justiça, no respeito mútuo, na
valorização do ser humano, na
transparência, na motivação e no
compartilhamento de responsabilidades.
b) As atitudes devem ser isentas de
preconceitos ou discriminação.
c) As políticas da Bruno Industrial
devem ser cumpridas.
d) Liderança acentuada deve marcar
nossa presença nos mercados nos quais
atuamos.
e) O continente Latino-Americano é
nosso foco prioritário.
f) Os demais mercados serão atendidos
por nós, através de parceiros
internacionais.

h) Nossa linha de produtos deve ser
inovadora e criar demanda junto aos
nossos consumidores.
i) Nossa marca é o maior ativo da
Empresa.
j) Os serviços que prestamos devem
aumentar o valor agregado dos nossos
produtos.
k) O lucro que geramos, além de ser a
fonte básica para investimentos, também
é o principal indicador da nossa eficiência
como organização.
l) A obtenção do lucro necessário à
perpetuar a vida da Empresa, à
remuneração dos investidores e à
segurança e bem-estar das pessoas que
dela dependem é responsabilidade de
todos.

Compromissos da Empresa
a) Basear o relacionamento com os sócios em informações transparentes e confiáveis, de
modo que permitam a eles acompanhar as atividades e a performance da Empresa.
b) Prestar informações sobre negócios, resultados financeiros, mercado e outras, somente
através de pessoas autorizadas, observando as normas legais estabelecidas pelos órgãos
reguladores de mercado e as boas práticas de governança corporativa.
c) Equilibrar ganhos operacionais e financeiros, com investimentos que tragam retorno à
Empresa.
d) Manter um canal de comunicação direto para cumprimento deste Guia entre os sócios,
direção e Comitê de Ética, seguindo as recomendações do Comitê e zelando para o
cumprimento deste Guia de Conduta Ética.
Compromissos dos Colaboradores
a) Atuar sempre de forma a proteger os interesses dos sócios, certificando-se de que as
informações e os interesses dos investidores serão preservados e somente divulgados de
acordo com as disposições legais, evitando que as mesmas possam ser utilizadas em
benefício próprio ou de terceiros.
b) Utilizar somente informações disponíveis no mercado, jamais recorrendo a informações
privilegiadas.

g) Busca da melhor combinação:
qualidade e preço, sob o ponto de vista
dos nossos clientes.
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III. Relações com a Concorrência

IV. Relações com os Clientes

Compromissos da Empresa e dos Colaboradores

Compromissos da Empresa

Compromissos da Empresa

Compromissos da Empresa

a) Manter relações profissionais com os concorrentes baseadas no respeito. Essas
relações devem ser estabelecidas através de Associações de Classe, evitando-se tratar
diretamente com pessoas ligadas a tais empresas.

a) Incentivar o relacionamento duradouro e de confiança mútua com seus clientes.

b) Utilizar práticas comerciais respeitando às leis dos países onde a Bruno Industrial atua.
Compromisso dos Colaboradores
a) Respeitar as empresas concorrentes, sem cometer atos que possam denegrir a imagem
das mesmas.

b) Atender ao contratado com os clientes, respeitando seus direitos.
c) Ser pró-ativo no atendimento às necessidades dos clientes, atuando nas demandas de
forma ágil e eficaz.
d) Comercializar produtos e serviços com honestidade e transparência, respeitando os
direitos dos consumidores e prestar orientações e informações claras e confiáveis dos
produtos e serviços.
e) Buscar superar a satisfação do cliente, comprometendo-se a entregar produtos com
qualidade e especificações combinadas, segurança no fornecimento e bom atendimento.
f) Respeitar as leis e os regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e
serviços de modo que não agridam as pessoas e o meio ambiente.
g) Proteger as informações relativas à privacidade dos dados dos clientes, evitando a
veiculação de informações enganosas ou abusivas.
h) Construir relacionamentos pessoais duradouros e significativos em situações que
podem ser únicas e singulares, mobilizando suas equipes no foco do cliente em contextos
de cooperação altamente eficazes.
i) Reforçar as interfaces de mercado com o cliente a fim de gerar valor na relação entre
ambos.
j) Entender as necessidades dos clientes, atuais, potenciais e de ex-clientes, e oferecer
excelência em produtos e serviços, com agilidade, visando superar suas expectativas.
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IV. Relações com os Clientes

V. Relações com os Fornecedores

Compromissos da Empresa e dos Colaboradores

Compromissos da Empresa e dos Colaboradores

Compromissos da Empresa
k) Comunicar ao mercado nossos princípios éticos, de responsabilidade e transparência,
transmitindo credibilidade e confiança através da nossa linha de produtos e serviços,
posicionando-nos à frente da concorrência com a adoção de soluções inovadoras,
aderentes às necessidades dos consumidores.
l) Receber e tratar as solicitações, reclamações ou sugestões, formais ou informais, dos
nossos clientes, visando assegurar o pronto atendimento de suas demandas, na busca
contínua do seu encantamento, criando valor para ampliar e sustentar uma percepção
positiva da marca BRUNO.
m) As transações com os nossos clientes devem ser rápidas e eficazes, evoluindo com o
tempo para a construção de vínculos duradouros de relacionamento, criando fidelidade a
partir dos nossos valores corporativos.

a) Incentivar o relacionamento duradouro e de confiança mútua com seus fornecedores.
b) Levar em consideração não apenas os indicadores econômico-financeiros, condições
comerciais e qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, mas também o seu
comportamento ético e socialmente responsável para selecionar e manter fornecedores.
c) Relacionar-se com prestadores de serviços e fornecedores que adotam processos de
contratação imparciais e transparentes, zelando pela qualidade e viabilidade econômica
dos serviços contratados e dos produtos adquiridos.
d) Buscar parcerias estáveis, transparentes e focadas em benefícios mútuos com clientes e
fornecedores.
e) A cooperação e o espírito de corresponsabilidade devem nortear nosso relacionamento.

n) Os clientes são e sempre serão o nosso maior ativo. Eles devem ser a razão de ser do
negócio e o ponto focal de todas as ações da nossa Empresa.

f) A nossa estratégia prevê uma relação cooperativa de longo prazo.

o) Semear em cada cliente o desejo de tornar-se um defensor da marca BRUNO, tornandoo nosso maior porta-voz na indicação de novos clientes e de novas oportunidades.

g) As ações conjuntas devem ser dirigidas para a complementação, ao invés da
sobreposição das atividades.
h) Exigência de qualidade total no fornecimento de todos os produtos e serviços.
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Compromissos dos Colaboradores

Compromissos dos Colaboradores

a) Manter elevado profissionalismo e respeito no trato com o cliente, proporcionando-lhe
um serviço de atendimento e apoio, com cortesia e eficiência.

a) Obedecer a critérios técnicos, transparentes, éticos, imparciais e basear-se nas
necessidades da Empresa para escolher e contratar fornecedores.

b) Preservar a confidencialidade dos dados dos clientes da Bruno Industrial.

b) Obter autorização da diretoria correspondente para contratar fornecedores que tenham
em sua gestão ou como representante comercial, parente(s) até de segundo grau de
colaboradores da Área de Compras.
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VI. Relações com os Colaboradores
Compromissos da Empresa
Compromissos da Empresa
a) Ter relacionamento com colaboradores baseado em confiança, integridade,
comprometimento, transparência e liberdade de expressão nas relações de trabalho e no
respeito e valorização do ser humano, em sua privacidade, individualidade e dignidade.
b) Desenvolver mecanismos que propiciem segurança e saúde aos colaboradores,
fornecendo condições de trabalho seguras e saudáveis, com qualidade de vida, apoiando
o desenvolvimento profissional e pessoal de seus colaboradores e promovendo o trabalho
em equipe como fator determinante para o sucesso da Empresa.
c) Proporcionar condições para o desenvolvimento profissional e pessoal dos
colaboradores, ressaltando que a busca pelo autodesenvolvimento é responsabilidade de
cada um e reconhecendo as diferenças individuais de desempenho.
d) Proteger a confidencialidade das pessoas envolvidas em denúncias éticas, buscando
sempre a neutralidade nas decisões.
e) Estimular atitudes positivas nas relações cotidianas entre colaboradores, lideranças e
suas equipes, visando a melhoria no clima organizacional e relações éticas entre as
partes, reforçando o bom relacionamento entre lideranças e suas equipes, sem qualquer
forma de coerção ou ofensa, por ambas as partes.
f) Respeito à pessoa acima de qualquer outro fator.
g) Emprego de longo prazo fundamenta-se na performance do indivíduo orientada por
resultados, bem como nas oportunidades de ascensão profissional.
h) A cooperação, o comprometimento, o trabalho em equipe e a identificação ampla com a
Empresa são valores básicos para o relacionamento interpessoal.
i) A autonomia e a responsabilidade das pessoas é embasada no treinamento, no
autodesenvolvimento e na informação.
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VI. Relações com os Colaboradores
Compromissos da Empresa e dos Colaboradores
.j) A remuneração deve ser competitiva em relação ao mercado de referência, compondo-se
com uma parte variável.
k) A estrutura deve ter o mínimo de níveis hierárquicos, ser voltada ao cliente e ter
comunicação interativa em todos os sentidos, difundindo a cultura organizacional.
Compromissos dos Colaboradores
a) Utilizar o patrimônio e as informações da Empresa somente para fins de trabalho de
interesse da mesma. Ter responsabilidade e comprometimento com a missão, visão,
princípios e valores da Empresa.
b) Representar a Empresa junto ao público externo e na imprensa somente quando autorizado
por quem de direito, respeitando o princípio: “Imagem, Responsabilidade Social e Ambiental”.
c) Manter sigilo sobre assuntos estratégicos como: negócios, tecnologias, know-how,
informações, tanto da Empresa quanto de seus públicos interessados, evitando ferir os
interesses dos mesmos.
d) Usar o horário de trabalho em atividades de interesse da Empresa.
e) Compartilhar informações confidenciais, sigilosas e estratégicas com outros colaboradores
somente na medida em que delas precisem para desempenhar suas funções na Empresa.
f) Não utilizar o cargo, a função, a posição hierárquica ou de influência, com a finalidade de
obter qualquer favorecimento para si ou para terceiros.
g) Informar aos respectivos superiores qualquer participação societária sua e/ou de seu
cônjuge ou companheiro(a) e/ou parente(s) de primeiro grau em empreendimentos que
concorram com a Bruno Industrial, em qualquer um de seus âmbitos de atuação.
h) Exercer suas funções e relacionar-se com os demais de forma honesta, justa, digna, cortês,
com atenção às pessoas, colegas de trabalho ou público externo, respeitando todas as formas
de diferenças individuais.
Guia de
Conduta
Ética
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VI. Relações com os Colaboradores
Compromissos dos Colaboradores e Orientação

VII. Relações com Governos,
Sociedade e Estado

i) Evitar apelidos que possam ofender, constranger ou denegrir a imagem, a reputação ou a
moral dos colegas de trabalho.

Compromissos da Empresa e dos Colaboradores

j) Não culpar o superior, subordinado ou pares pelos próprios erros, assumindo as
consequências de seus atos, e não utilizar ideias ou projetos de terceiros se apropriando dos
resultados positivos do trabalho como se fossem de própria autoria.

Compromissos da Empresa

k) Não acobertar acidentes no trabalho ou problemas relativos à saúde ou segurança dos
colaboradores.

a) Manter bom relacionamento com entidades e representantes governamentais, tratando
de assuntos e interesses da organização de forma imparcial, sem qualquer conotação
político-partidária.

Orientação

b) Participar de instituições de classes de modo a contribuir com as políticas públicas locais,
bem como em nível nacional.

A contratação de parente(s) de colaboradores pode ser considerada, desde que:
a) Diretor – não poderá ter parentes de primeiro grau e/ou seu cônjuge, trabalhando nas
Bruno Industrial em cargos de gestão, a menos que haja autorização da Presidência.
b) Gerente – não poderá ter parentes de primeiro grau e/ou cônjuge trabalhando na mesma
Empresa em que atua, em cargos de gestão, a menos que haja autorização da Presidência.
c) Demais níveis de liderança – não poderão ter parentes de primeiro grau e/ou cônjuge
trabalhando na mesma área em que atuam.
d) Em todos os casos – não poderá haver parentes de primeiro grau e/ou cônjuge em
relação de subordinação, mesmo que indireta.
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c) Estabelecer parcerias com instituições de ensino, visando a empregabilidade das
pessoas.
Compromissos dos colaboradores
a) Obter autorização prévia da diretoria para manifestação pública, em nome da Bruno
Industrial.
b) Proceder de forma que não haja interferência em sua atuação profissional, em eventuais
atividades político-partidárias.
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IX. Relações com a Sociedade
VIII. Relações com o Meio Ambiente

Compromissos da Empresa e dos Colaboradores

Compromissos da Empresa e dos Colaboradores
Compromissos da Empresa
Compromissos da Empresa
a) Projetar e pôr em operação instalações e sistemas de forma a minimizar riscos e
impactos ambientais dos seus processos, através da aplicação das melhores práticas
ambientais e de segurança, atendendo ao estabelecido na legislação e normas em vigor.

a) Desenvolver ações de responsabilidade social em relação às comunidades onde atua,
estimulando a formação de cidadãos responsáveis, garantindo assim, o desenvolvimento
sustentável.
b) Ter práticas pautadas em operações economicamente viáveis e socialmente sustentáveis.

b) Exercer suas atividades visando o desenvolvimento sustentável, gerando tecnologias
que diminuam os impactos das suas atividades, buscando eficiência na utilização dos
recursos naturais.

c) Manter canais de comunicação com a comunidade, com o objetivo de monitorar os
impactos de suas atividades, bem como garantir a qualidade de vida.

Compromisso dos Colaboradores

d) Contemplar como público-alvo dos projetos sociais entidades que atuam no
desenvolvimento de crianças e adolescentes, bem como projetos ou programas que estejam
relacionados ao negócio da Empresa.

a) Agir com respeito, responsabilidade e empenho, visando preservar o meio ambiente,
conforme normas e políticas da Empresa.

e) É norma inabalável nossa submissão à ética, à legislação e aos bons costumes.
f) Todos os esforços devem ser empreendidos para que nossas atividades industriais não
tenham impactos negativos no meio ambiente.
g) Busca da interação com a comunidade, notadamente nas áreas educacional / social.
h) Disponibilidade para a comunidade, oferecendo nossa experiência como organização
comprometida com a inovação e qualidade.

Compromisso dos Colaboradores
a) Respeitar as tradições e a identidade cultural da comunidade, procurando identificar seus
legítimos interesses, colaborando para o progresso e bem-estar geral e respeitando os
interesses coletivos.
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X. Atitudes que Caracterizam
Conflito de Interesse
Interesses Particulares

Visando manter a ética e a boa conduta, desenvolvidas por meio de suas relações
comerciais com clientes, parceiros e fornecedores, a Bruno Industrial condena
determinados comportamentos por parte de seus colaboradores e administradores que
possam conflitar com os valores e princípios da Empresa.
Interesses Particulares
Os colaboradores da Bruno Industrial devem agir sempre com ética profissional, ficando
vedado, em qualquer hipótese:
a) Participar de qualquer tipo de atividade que possa comprometer a sua integridade, que
conflite com o cargo exercido na Empresa ou que prejudique seus resultados na Bruno
Industrial.
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X. Atitudes que Caracterizam
Conflito de Interesse
Segurança da informação e propriedade intelectual

Segurança da informação e propriedade intelectual
É vedado aos colaboradores da Bruno Industrial, sem autorização da Empresa:
a) Utilizar ou repassar a terceiros, informações confidenciais de propriedade imaterial,
intelectual da Bruno Industrial, de seus fornecedores ou clientes.
b) Utilizar ou repassar segredos de indústria, processos, produtos, marcas, fórmulas,
tecnologias, know-how, invenções, aperfeiçoamentos, sistemas, eletrônicos, direitos
autorais.
c) Divulgar ou utilizar inadequadamente informações privilegiadas e/ou relevantes da
Bruno Industrial com o objetivo de obter vantagem pessoal ou em benefício de terceiro.

b) Participar direta ou indiretamente em trabalhos que sejam concorrentes ou
complementares com as atividades da Empresa.

d) Repassar ou divulgar por meio de comentários ou boatos, sem ter conhecimento da
verdade dos fatos, qualquer informação que possa prejudicar a Bruno Industrial e seus
colaboradores.

c) Contratar fornecedores ou prestadores de serviços que tenham vínculo familiar de
primeiro grau com o responsável pela tomada da decisão técnica e comercial na Bruno
Industrial.

e) Expor documentos que, por sua natureza, contenham assuntos de grande interesse e
confidencialidade para a Empresa, aos quais se teve acesso em decorrência do cargo ou
função que exerce.

d) Contratar fornecedores ou prestadores de serviços que tenham colaboradores da Bruno
Industrial como sócios na empresa contratada.

f) Apresentar cases da Bruno Industrial em palestras, seminários e publicações sem a
autorização da gerência de área e da Diretoria.
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X. Atitudes que Caracterizam
Conflito de Interesse

X. Atitudes que Caracterizam
Conflito de Interesse

Patrimônio e recursos da Empresa e
Brindes, presentes, favores e outras cortesias

Doações e Patrocínios e Sigilo Profissional

Doações e Patrocínios
Patrimônio e recursos da Empresa
Em decorrência das atividades exercidas, a Bruno Industrial disponibiliza aos seus
colaboradores equipamentos para viabilizar o exercício de suas funções, ficando
expressamente vedada a utilização desses equipamentos, recursos e meios eletrônicos
(correio eletrônico, internet, etc.) da Empresa para fins não-autorizados, quando
contrariarem as políticas e normas internas da Bruno Industrial.
Brindes, presentes, favores e outras cortesias
Nenhum colaborador poderá receber doações, patrocínios ou qualquer outro tipo de
presentes de fornecedores ou concorrentes que possam ser caracterizados como meios de
concessão de vantagem ou de beneficiamento.
Em relação a brindes promocionais de fornecedores e clientes, estes deverão ser
recusados caso o seu recebimento possa gerar qualquer indício de beneficiamento ou
colocar em risco a sua integridade dentro da Empresa.
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As doações e patrocínios deverão estar diretamente ligados aos interesses da Bruno
Industrial, beneficiando a comunidade e valorizando a imagem da Empresa, sempre com
autorização da Diretoria.
Sigilo Profissional
Nenhum colaborador poderá obter vantagens em função do cargo que ocupa, sendo
expressamente vedado:
a) Simular ou vender qualquer segredo profissional que venha a ter conhecimento em
decorrência do cargo que ocupa, seja para terceiros, prestadores de serviço, fornecedores,
seja para concorrentes.
b) Tirar proveito de informações confidenciais ou de oportunidades comerciais que venha a
ter conhecimento em decorrência do cargo ocupado na Bruno Industrial.
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XI. Comitê de Ética

O Comitê de Ética é composto pelo corpo gerencial da Empresa, em segunda instância a
Diretoria Executiva e em terceira instância o Diretor Presidente. O Comitê de Ética tem as
seguintes atribuições e responsabilidades:
a) Criar regulamento e zelar, atualizar e divulgar os padrões de conduta deste guia para
todos os públicos interessados, para que seja cumprido.
b) Informar aos interessados a aplicação das orientações deste guia, bem como apurar os
fatos e tomar as medidas cabíveis quando houver violação dos princípios aqui
estabelecidos e disseminar a todos os colaboradores o guia elaborado.
c) Examinar os casos de violação ao Guia de Conduta Ética que lhe forem encaminhados.
d) Emitir orientação escrita à Diretoria da Empresa após análise de denúncias, uma vez que
o Comitê em primeira instância terá sempre caráter orientativo e nunca deliberativo.
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XII. Denúncias

XIII. Ações Disciplinares

É dever de cada colaborador levar ao conhecimento das instâncias responsáveis toda e
qualquer informação sobre violação ou suspeita de violação do estabelecido neste guia.

A Bruno Industrial espera que todos os seus colaboradores sejam pessoas íntegras e
éticas e que balizem sua atuação de acordo com este Guia de Conduta Ética.

Todas as condutas inadequadas ao ambiente de trabalho serão imediatamente
investigadas, sendo garantidos o anonimato e a confidencialidade.

O não-cumprimento das condutas éticas estabelecidas neste guia sujeitará o colaborador a
ações disciplinares, podendo resultar, inclusive, na sua demissão por justa causa e em
processo penal. As ações disciplinares dependerão das circunstâncias do fato e serão
aplicadas em conjunto pelo gestor imediato e pela Área de Recursos Humanos, com
orientação da Assessoria Jurídica.

As denúncias devem ser feitas ao gestor da Área de Recursos Humanos, que deverá
proceder da seguinte forma:
a) Levar o assunto para o gestor da pessoa envolvida, cabendo a esse atuar conforme
orientações deste guia, envolvendo outros gestores e superior imediato, se necessário.
b) Acompanhar o caso.
c) Informar ao Comitê de Ética o que for apurado. O Comitê analisará a questão e
recomendará ações de correção que julgar necessárias.
d) Dar feedback ao denunciante.
Observação: Na eventualidade do gestor se defrontar com situações que possam gerar
desconforto ou constrangimento para alguma das partes, no ato de julgar, o caso deve ser
submetido ao Comitê de Ética e, após, à Diretoria Executiva e, persistindo o impasse, ao
Diretor Presidente. Ainda não solucionado, pode-se buscar o apoio de árbitro externo.
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Glossário

Termo de Compromisso

• Comitê de Ética – formado pelos gerentes de áreas da Empresa, em segunda
instância a Diretoria Executiva e em terceira instância o Diretor Presidente.
• Conflito de interesses – toda e qualquer prática ou ato que seja incorreto, injusto,
imoral ou ilegal, ou que se sobreponha aos interesses da Bruno Industrial e da
comunidade.

Declaro ter recebido os devidos esclarecimentos sobre o Guia de Conduta Ética da Bruno
Industrial e estar de acordo, relacionando-o em todas as minhas atividades e zelando pelo
seu cumprimento.

• Ética – diretrizes pessoais e sociais de boa conduta que se aplicam a indivíduos,
grupos ou organizações.
• Gestores – Diretores, gerentes, supervisores, coordenadores, especialistas e
engenheiros.
• Parentes de primeiro grau – ascendentes (pais, avós, bisavós); descendentes (filhos,
netos, bisnetos) e irmãos.

Local e data

Nome completo

• Parentes de segundo grau – primos, tios e sobrinhos.
• Públicos interessados – sócios, clientes, fornecedores, colaboradores, governo e
sociedade.
• Subordinação indireta – pessoas hierarquicamente em nível inferior não ligadas
diretamente ao gestor.
• Know-how – conjunto de conhecimentos para o desempenho de uma função ou
atividade.

Assinatura

Bruno Industrial Ltda.
Rod. BR 282 - KM 340
Distrito Industrial
Campos Novos - SC - Brasil
CEP 89.620-000
Telefone: +55 (49) 3541 3100
bruno@bruno.com.br

www.bruno.com.br
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