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1. PALAVRA DO PRESIDENTE

A BEVAP é uma das mais modernas e eficazes empresas do setor sucroenergético tanto no que refere aos
seus processos produtivos quanto à gestão de seus negócios.

Assim, decidimos dar mais um passo em nossa governança corporativa e em nosso foco na
sustentabilidade implantando o Código de Ética e de Conduta Empresarial que irá nortear nossa gestão,
procedimentos administrativos e operacionais com a valorização do ser humano, respeito ao meio
ambiente e nossa comunidade.

Nossos acionistas, Diretores, Gerentes e demais Lideranças estão preparados para divulgar esta cultura
tanto no plano interno junto aos nossos colaboradores como no plano externo junto a toda a comunidade
que nos relacionamos.
Nossa Missão, Visão e valores descritos em nosso Direcionamento Institucional devem ser respeitados por
todos os nossos colaboradores.

Com estas medidas podemos garantir que nossas ações e decisões, em todos os níveis hierárquicos,
mantenham-se alinhadas ao nosso “jeito BEVAP” de ser e de fazer, contribuindo para um ambiente de
trabalho harmonioso onde nos sentimos respeitados e valorizados.
Ao apresentar este Código de Ética e Conduta, expresso o desejo de que todos vivenciem e compartilhem
os compromissos aqui assumidos para desenvolvimento dos nossos negócios, colaboradores e
comunidade.

Diante deste cenário podemos afirmar que a BEVAP é uma empresa que tem:

Compromisso com sua trajetória, Responsabilidade e Confiança no Presente e Futuro!

Gabriel Sustaita
Diretor Presidente
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2. INTRODUÇÃO

A essência de uma empresa se expressa na postura das pessoas que a compõe, sendo dever da organização
internalizar sua cultura e disseminar seus princípios éticos e morais.

Atos e ações cotidianos nos levam a questionar qual a melhor forma de agir em determinadas situações. A
determinação de regras e políticas nos possibilita identificar descumprimentos no modo de agir e
principalmente na forma como tratamos a todos aqueles com quem nos relacionamos. Um código de ética
e conduta é um balizador necessário às ações tomadas no dia a dia das organizações, evitando-se
circunstâncias que possam ensejar, até mesmo, a simples aparência de improbidade nas ações da Empresa.

O código de ética e conduta da BEVAP busca alcançar uma coerência entre o discurso e a prática. Neste
documento declaramos e tornamos público os valores que nos orientam e que nos norteiam quanto as
decisões e as ações de todos os envolvidos na condução de seus negócios e relações institucionais, além de
ser um compromisso público com seus padrões de integridade.

É responsabilidade de todos os colaboradores da BEVAP, em especial seus funcionários, Gerentes,
Diretores e Conselheiros (conjuntamente referidos como “Colaboradores”), apoiar, cumprir e fazer cumprir
o presente Código de Ética e Conduta em todas as situações e esferas de atuação. Quaisquer dúvidas
quanto à aplicação ou interpretação deste Código de Ética e Conduta, deverão ser encaminhadas ao Comitê
de Ética da Bevap.
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O Código de Ética e Conduta da BEVAP, não cria direitos ou privilégios em benefício de qualquer pessoa ou
entidade, bem como não pretende exaurir a matéria ou oferecer orientações pormenorizadas, mas sim
firma bases para uma cultura corporativa, e assim incentivar a postura e o comportamento ético antes da
tomada de decisões.

Lembre-se, o Código de Ética é uma referência para que o Colaborador saiba, ou busque saber, qual o
discernimento ético que dele se espera na tomada de uma decisão, o qual deverá estar em constante
melhoria e aprimoramento.
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NOSSA MISSÃO

Gerar energia limpa, produzir açúcar e etanol de fontes renováveis e de forma inovadora, gerando valor aos
acionistas, colaboradores, parceiros e sociedade.

VISÃO

Ser referencia no mercado bioenergético, utilizando-se das mais novas tecnologias para produzir energia
de forma sustentável com produtividade, qualidade e eficiência.

NOSSOS VALORES

Refletem nosso compromisso com elevados padrões éticos e morais, sempre buscando assegurar a
credibilidade e preservação da imagem da empresa. São eles:

integridade, Transparência e Ética;

Comprometimento e Trabalho em Equipe;

Valorização e Respeito aos colaboradores, parceiros e comunidade;

Garantir as melhores praticas de segurança no trabalho e saúde ocupacional aos colaboradores;

Responsabilidade Socioeconômica e Respeito ao Meio Ambiente.
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3. COMPROMISSO COM A ÉTICA PARA A BEVAP
Corresponde a uma forma de comportamento e maneira de agir e tratar aos seus colegas, familiares e
membros da comunidade, baseada em um conjunto de virtudes aplicadas a conduta diária de seus
colaboradores, tais como justiça, honestidade, imparcialidade, integridade, lealdade, confiança, espírito de
equipe, solidariedade, respeito, transparência, discrição e bom senso.

O nosso compromisso com a ética nos obriga ao estrito cumprimento das leis e regulamentos vigentes em
nossa área de atuação, assim como os nossos diretores, colaboradores, terceiros ou representantes devem
observa-las em todas as suas exigências, ninguém por mais privilegiado que seja no exercício de suas
funções esta autorizado a burlar qualquer aspecto da legislação ou regulamentações vigentes.
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3.1. COMITÊ DE ÉTICA E SUAS PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

O Comitê de Ética é composto pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Gerente Divisão Controle
Gestão e Auditoria, Gerente de Divisão da Administração e Diretor Jurídico.

São responsabilidades do Comitê de Ética: tomar conhecimento de todas as situações de violação do
código de ética e conduta; receber e analisar as denúncias informadas pela Gestão do Canal de Denuncias
Bevap, sejam as mesmas originadas através dos canais de telefone 0800.721.1432, e-mail
denunciasbevap@deloitte.com ou outro meio de comunicação, definir e aplicar as medidas disciplinares
cabíveis para cada caso; discutir e esclarecer dúvidas respeito à aplicação do código de ética e conduta;
recomendar o aperfeiçoamento e atualização deste código de ética e conduta; e registrar os debates e
decisões em ata.
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3.2. COMPROMISSO DOS COLABORADORES DA BEVAP COM O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

a) Todas as nossas decisões devem ser baseadas em critérios éticos de forma que nossas práticas sejam
condizentes com nossas ações;

b) Todos os colaboradores assim como sua direção, gerência e chefia, tem como obrigação adicional fazer
cumprir o conjunto de normas internas e devem ter pleno conhecimento do Código de Ética e Conduta da
BEVAP;

devem ter pleno conhecimento e cumprir estritamente o Código de Ética e Conduta da BEVAP;

c) Qualquer violação às normas internas e ao seu código de ética e conduta constitui razão suficiente para a
BEVAP aplicar as medidas disciplinares cabíveis, inclusive o desligamento do Colaborador, quando for o
caso;

d) Todo colaborador possui o dever de comunicar qualquer situação que possa caracterizar violação a este
código de ética e conduta, assim como quaisquer fatos ou atos considerados suspeitos, ou mesmo que
possam indicar princípios de fraudes, condutas abusivas, ilícitas ou contrárias às normas éticas da
companhia. A BEVAP proíbe qualquer tipo de retaliação e garante ao denunciante sigilo sobre a (s) fonte (s)
de Informações, bem como, uma apuração, ética, justa e imparcial dos fatos relatados;
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e) Todos os colaboradores da BEVAP devem se sentir à vontade em procurar ajuda, de forma franca e
transparente, quando se depararem com condutas preocupantes no ambiente de trabalho. Esta ajuda
poderá ser obtida através do comitê de ética, assim como qualquer fato ou ação que contrarie este código
de conduta ou normas internas poderão ser informadas/denunciadas também através dos seguintes canais:

O Canal de Denuncia Bevap através do telefone 0800.721.1432 ou via e-mail denunciasbevap@deloitte.com

, informações e identidade do denunciante serão resguardados e mantidos em total sigilo.
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4. BEVAP E SEU RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO INTERNO

4.1. AMBIENTE DE TRABALHO

A BEVAP não tolera intimidação, hostilidade, assédio ou discriminação de qualquer natureza no ambiente de
trabalho e possui o compromisso de tratar de forma justa e imparcial todos os seus colaboradores, candidatos a
emprego e o público em geral, assim como não admite trabalho infantil, trabalho forçado, e outras formas
degradantes de trabalho.

Os critérios adotados para admissão, promoção, transferência ou desligamento pela BEVAP são baseados
exclusivamente em avaliações de mérito, esforço pessoal, qualificações e pelo respeito à individualidade e à
diversidade das pessoas. É política da empresa, oferecer oportunidades profissionais justas e igualitárias, realizando
esforços para o desenvolvimento pessoal e profissional de seus colaboradores.

4.2. SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A BEVAP tem como principal valor a saúde e o bem estar de seus colaboradores, assim como a valorização
da comunidade onde atua, por conta disso possui diretrizes claras para a saúde, segurança e gestão
ambiental, objetivando alcançar os melhores resultados na gestão destas áreas.

Para isso, a BEVAP gerencia essas questões como atividades críticas de negócios, estabelecendo normas, e
metas para melhoria, avalia e divulga o desempenho externamente. Estamos sempre em busca de formas
de realizar nossas operações, produtos e serviços de maneira sustentável.

4.3. PROFISSIONALISMO

Todos colaboradores da BEVAP devem exercer suas atividades profissionais com competência, empenho,
responsabilidade e bom senso, respeitar os horários de trabalho, respeitar as normas e os procedimentos da
empresa e o cumprimento de tarefas, assim como estimular nos colegas essa postura.
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É dever de todos os colaboradores da BEVAP manter um relacionamento profissional harmonioso, baseado na
cortesia, transparência e na boa educação.

Determinantemente proibido aos colaboradores da Bevap a utilização de perfis profissionais, funções e
responsabilidades não atribuídas a seu cargo/ocupação com vista a obtenção de vantagens e favores.

4.4. PARENTESCO

Para a contratação, transferência e/ou promoção de pessoas com vínculo de parentesco fora de sua subordinação
direta ou linha hierárquica, o candidato deverá atender a todos os requisitos exigidos pela vaga, participar do
processo seletivo, ser avaliado e ter o parecer final aprovado pela área de Recursos Humanos.

4.5. CONFLITO DE INTERESSES

O conflito de interesses ocorre quando alguém ou alguma situação é beneficiado com uma decisão que não é de
natureza profissional, logo o conflito de interesse é qualquer situação onde interesses diversos são colocados, ou
pareçam ser colocados acima dos interesses da organização e do objetivo de seus negócios, seja para benefício
próprio ou de terceiros, comprometendo a transparência, a imparcialidade, a objetividade e a lealdade na condução
dos negócios da companhia.

Todos os colaboradores tem o dever de promover os interesses legítimos da empresa, devendo informar aos seus
supervisores, eventuais situações onde interesses pessoais estejam, ou pareçam estar acima dos interesses da
organização.

Se houver conflito de interesse, real ou potencial, ele deverá ser analisado pela chefia direta do colaborador e
comunicado ao comitê de ética para análise , sendo assim, qualquer atividade que seja aprovada deverá ser
documentada e encaminhada para a área de Recursos Humanos para arquivo no prontuário do colaborador.

Situações como a descrita poderão também ser informadas ou denunciadas através dos seguintes canais:

Canal de Denuncia Bevap através do telefone 0800.721.1432 ou via e-mail denunciasbevap@deloitte.com,
informações e identidade do denunciante serão resguardados e mantidos em total sigilo.
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4.6. COMERCIO E TRANSAÇÕES NA EMPRESA

As atividades tais como: Empréstimos, comércio, coletas e jogos entre colegas não são permitidas no ambiente de
trabalho da Bevap, portanto não solicite ou conceda empréstimos a colegas de trabalho. Não compre nem venda
qualquer mercadoria ou serviço, não organize ou participe de rateios ou coletas para custeio de comemorações,
doações, rifas, bolões, jogos com premiações, etc. A participação em atividades que possuam cunho social ou
filantrópico e que estejam relacionadas anteriormente deverão ser comunicadas e aprovadas pelo comitê de ética e
conduta.

4.7. FILIAÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES

A participação ou filiação em outras empresas, organizações ou entidades não constitui impeditivo na visão da
Bevap, ao contrário a Bevap apoia todo trabalho de apoio e desenvolvimento a comunidade, assim como as
iniciativas de seus colaboradores como empreendedores. Porém, a ocupação ou o trabalho desenvolvido em
outras empresas ou organizações tais como: Empreendedor, funcionário, prestador de serviço, consultor, diretor
ou conselheiro, não pode em nenhum momento conflitar com as atividades desenvolvidas na Bevap.

É importante que antes de assumir qualquer atividade em outras empresas ou organizações que o colaborador
informe a seu superior imediato e ao comitê de ética e conduta sobre sua intenção, a mesma regra também se
aplica a colaboradores que venham a desenvolver negócios próprios, empreendedorismo e desejem manter
relações comerciais com a Bevap.

A participação em outras empresas ou organizações seja como sócio, sócio-diretor ou sócio-investidor não pode
conflitar em nenhum sentido (natureza, tempo, etc.) com as atividades realizadas na Bevap. Antes de ingressar ou
assumir participações ou responsabilidades em outras empresas e organizações informe seu superior imediato e
ao comitê de ética sobre esta condição.
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4.8. DIREITO DE IMAGEM

Não é permitido o uso de bens e serviços da Bevap para fins pessoais, assim como é vedado a utilização de sua
imagem, marca, uniforme e/ou qualquer item associado a sua imagem em campanhas políticas e manifestações
públicas ou em outros locais não autorizados pela empresa.

4.9. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO

Todos os colaboradores devem adotar, em relação ao patrimônio e aos interesses da empresa, o mesmo empenho
e cuidados adotados na administração de seus bens pessoais ou de próprio interesse, utilizando os bens
patrimoniais para uso exclusivo das atividades que a empresa executa.

4.10. QUALIDADE

Cada profissional deve contribuir com o aprimoramento da qualidade do trabalho, processos e produtos,
apresentando críticas construtivas e sugestões, fornecendo informações e respostas claras, precisas e
transparentes.

4.11. PRIVACIDADE, INTIMIDADE E CONFIDENCIALIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO

A BEVAP preserva a privacidade e a intimidade de todos os seus colaboradores bem como, a confidencialidade de
suas informações.

O comportamento pessoal dos colaboradores possuirá relevância para a BEVAP somente nos casos onde possa
interferir em seu desempenho pessoal ou comprometer os padrões de ética e conduta da companhia.
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A BEVAP não admite que seus colaboradores trabalhem sob efeito de álcool ou drogas ilegais, assim como
também não admite que as mesmas sejam portadas ou mantidas nas áreas da empresa. A empresa não admite
nenhuma conduta de ameaça, agressão, porte ou uso de armas, e quaisquer outras formas de condutas
potencialmente lesivas à integridade física e psicológica das pessoas.

4.12. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES

Os colaboradores da BEVAP devem zelar pela confidencialidade de todas as informações que lhes são confiadas
pela empresa ou por seus parceiros de negócios, mesmo após o rompimento do vínculo com a organização.

Os representantes da BEVAP devem preservar e adotar medidas para proteção de arquivos ou documentos
contendo informações da empresa, inclusive adotando medidas para evitar seu extravio, o que no caso de
ocorrência deverá ser imediatamente comunicada a Diretoria. Deve-se ainda evitar discutir qualquer tipo de
assuntos de interesse da empresa em locais públicos.

Todas as informações não públicas que no caso de reveladas, possam ocasionar prejuízos à empresa ou aos seus
colaboradores ou parceiros de negócios deverão ser tratadas internamente por todos que integram a empresa
como confidenciais e, portanto deverão ser protegidas, exemplos destas são: Informações financeiras,
administrativas, contábeis e fiscais, informações de negócios e de preços, relação de clientes, estratégias de
marketing e design, segredos de indústria, métodos e processos, informações inerentes à vantagens competitivas,
registro de invenções, relatórios técnicos, dados sobre funcionários, sistemas de informação etc.

É política da BEVAP a utilização de meios lícitos para buscar informações de mercado, clientes, fornecedores e
concorrentes.

Código de Ética e Conduta



5. BEVAP E SEU RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO
∗
5.1. INTEGRIDADE NOS NEGÓCIOS

A BEVAP apoia e privilegia parceiros de negócios que operam com padrões éticos compatíveis com os padrões da
companhia. Apoia e privilegia parceiros que tratem colaboradores com dignidade e respeito e que sigam as leis
pertinentes às relações de trabalho e não se utilizem da exploração de menores, de regime de trabalho forçado ou
quaisquer outras formas degradantes de trabalho.

A BEVAP não realiza negócios com possíveis fornecedores/parceiros ou prestadores de serviços com reputação
duvidosa.

A BEVAP valoriza relacionamentos de longo prazo, primando pela negociação justa e transparente com
fornecedores, clientes e parceiros de negócios.
Não faz parte da política da companhia denegrir a imagem de empregados, ex-empregados ou colaboradores em
geral, ou ainda, dos serviços ou produtos de concorrentes e de prestadores de serviços.

Os fornecedores/parceiros/prestadores serão selecionados com base em critérios objetivos relacionados aos
negócios da organização, tais como: qualidade, excelência, técnica, custo e serviço.

Não poderá haver conflito de interesses na contração ou gestão dos fornecedores/parceiros ou prestadores de
serviço sobre sua responsabilidade.

Nenhum representante da BEVAP deverá usar de seus cargos para obter favorecimentos pessoais ou considerações
especiais para si ou para outrem.

As negociações com clientes, prestadores de serviços, fornecedores, parceiros e outros deverão ser realizados
seguindo estritamente os procedimentos e normas internas e realizadas pelos setores autorizados,
preferencialmente deveram ser realizados nas dependências da Bevap.
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5.2. CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

A Bevap atende a legislação vigente, portanto não realiza nenhuma contribuição de caráter político para agente
público, entidade, partido, candidato ou pessoas e entidades relacionadas a fim de obter uma vantagem indevida.

5.3. PRESENTES E CORTESIAS

Presentes, cortesias, convites para eventos são utilizados frequentemente para fortalecer relacionamentos
comerciais. Os colaboradores da BEVAP não devem aceitar qualquer presente ou favor que seja oferecido com a
intenção ou a perspectiva de exercer influência na tomada de decisões.

Podem ser aceitos ou oferecidos presentes, cortesias o convites para eventos desde que apropriados aos
relacionamentos de negócios e jamais devem ser excessivos em relação às práticas locais, sendo de valor modesto
e em quantidades e frequências razoáveis, que não infrinjam a política da empresa do destinatário ou do ofertante,
assim como também, não sejam considerados inadequados as práticas comerciais e sociais, mesmo assim deve ser
comunicado ao comitê de ética.

É inaceitável solicitar presentes, favores ou quaisquer vantagens pessoais, assim como, é vedado receber ou
oferecer presentes em dinheiro ou equivalente.

Ao aceitar ou oferecer um presente, uma cortesia ou um convite para um evento, certifique-se do impacto de tal
conduta nas relações de negócio e à vista de terceiros.

Na dúvida sob a conveniência ou não em aceitar ou oferecer um presente ou cortesia, consulte o Comitê de Ética,
quando necessário, decline educadamente do que lhe foi ofertado, mencionando as restrições do Código de Ética e
Conduta da BEVAP. Caso não seja possível devolver o que foi recebido, o bem deverá ser colocado à disposição do
Comitê de Ética para sorteio entre os funcionários.
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5.4. A BEVAP E SEU RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

A BEVAP atua de forma responsável e sustentável junto à sociedade e comunidade, assim como trabalha na
manutenção de diálogo e projetos com as comunidades vizinhas, instituições e entidades da sociedade civil, órgãos
governamentais, sindicatos, segmentos empresariais e público em geral. Preocupada com o desenvolvimento
sustentável, a companhia respeita a natureza e o equilíbrio socioambiental, desenvolvendo ações que vão além do
desempenho de atividades técnicas e operacionais, exigindo o mesmo de seus colaboradores.

A BEVAP não tolera e não adota ou compartilha com práticas ou comportamentos que visam a obtenção de
vantagens, logo somos terminantemente contra a corrupção, não oferecemos e tão pouco aceitamos qualquer
tipo de vantagem ou suborno, assim como não induzimos ou permitimos que qualquer pessoa, instituição ou
empresa ofereça ou receba suborno em nosso nome. A BEVAP Apoia esforços para erradicar a corrupção e o crime
financeiro.

Alguns canais de comunicação garantem a interação com a sociedade: a linha externa 0800.721.1432, o endereço
eletrônico denunciasbevap@deloitte.com e a correspondência em envelope fechado (com ou sem identificação
do remetente).

5.5. ACIONISTAS, INVESTIDORES POTENCIAIS, BANCOS E CORRETORAS

A BEVAP é uma companhia comprometida com as boas práticas de governança corporativa procurando assegurar 
elevados padrões de transparência e equidade de tratamento com os investidores e mercado em geral e cumpre de 
forma rigorosa a legislação e às regulamentações pertinentes.
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O relacionamento da BEVAP com acionistas, investidores potenciais, analistas de bancos e corretoras baseia-se na
comunicação tempestiva e transparente, respeitando e possibilitando a todos o acesso as informações.

A BEVAP também possui políticas de Divulgação de forma a garantir a integridade e confidencialidade absoluta das
informações que ainda não sejam de conhecimento público e que possam interferir na cotação de ações ou
influenciar as movimentações do mercado e/ou decisões de investimento.

A BEVAP preza pela agilidade, veracidade e presteza das informações necessárias ao acompanhamento do
desempenho da companhia.

É vedado aos colaboradores, gestores e direção da BEVAP em qualquer atividade ou negócios que possam implicar
em conflito de interesses sob pena de sofrer as sanções legais, assim como aquelas previstas neste código de ética.

Constitui-se compromisso da BEVAP garantir aos seus acionistas confiabilidade na gestão, transparência nas
informações, fidelidade dos registros contábeis.
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6. INFORMAÇÕES , TRANSPARÊNCIA E PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

A BEVAP mantém um compromisso com a transparência, a precisão e a integridade de seus registros
contábeis de cuja escrituração, obedecem a rígidos procedimentos internos, elaborados de uma maneira
precisa e completa e dotados do grau de detalhamento necessário, refletindo a transparência e a
confiabilidade das operações.

Os lançamentos corresponderão sempre à respectiva documentação de suporte, obedecendo aos
princípios de segregação para aprovação de quaisquer transações. Todas as operações são devidamente
lançadas em registros oficiais que ficam à disposição de seus acionistas, publico interessado entre eles:
auditores externos, s autoridades fiscais e agentes financeiros.

As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com a lei e com os princípios fundamentais de
contabilidade, representando adequadamente a situação financeira da empresa.

A BEVAP não aceita a manutenção de registros falsos, incompletos, inexatos, inidôneos ou intempestivos.

Os procedimentos de auditoria devem confirmar a eficácia dos controles internos e do cumprimento da
legislação.

Código de Ética e Conduta



6.1. IMPRENSA

O contato com a imprensa será promovido, exclusivamente, por porta-vozes designados pela empresa, sua
Direção, Comitê de Gestão ou pela assessoria de imprensa da BEVAP.

É vedado a qualquer colaborador realizar contato com a imprensa em nome da empresa, bem como
promover a divulgação de informações sigilosas ou inverídicas. Comunicações ou informações inadequadas
podem resultar em sérios danos ao nome e à imagem da companhia.

Caso algum colaborador seja contatado pela imprensa, este deve informar que somente a assessoria de
imprensa da BEVAP está autorizada a fornecer qualquer tipo de informação. É vedado fornecer
informações ou dar entrevistas sem a autorização prévia da Diretoria da companhia.
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A Bevap tem uma preocupação constante em relação as suas ações e atuações junto a seu público e a
comunidade e por conta disso criou este código de ética que norteará suas ações e comportamento de
seus colaboradores.

Para a Bevap é de grande importância que toda ação realizada que se desvie minimamente do que aqui foi
estabelecido seja de pronto comunicado ao comitê de ética, para isso foram criados canais exclusivos com
a finalidade de ouvir, avaliar e corrigir alguma possível falha. Esses canais estão disponíveis à todos que
desejem reportar alguma situação ou comportamento inadequado, são eles:

Canal de Denúncia Bevap telefone 0800.721.1432 

e-mail: denunciasbevap@deloitte.com

Antecipadamente os membros da família Bevap, agradece.
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7. PROTEÇÃO A DENUNCIANTES 

7.1. Todo e qualquer denunciante deve ter garantido o direito ao anonimato e não sofrer retaliação e/ou
qualquer tipo de sanção por qualquer denúncia.

7.2Administradores e colaboradores não podem praticar atos de Retaliação contra aquele que, de boa-fé:
(i) denunciar ou manifestar queixa, suspeita, dúvida ou preocupação relativas a possíveis violações à este
código; (ii) fornecer informações ou assistência nas apurações relativas a tais possíveis violações.

7.3.: Administradores e colaboradores devem preservar a confidencialidade das informações relativas às
apurações de possíveis violações ao código.

7.4: Manifestações anônimas devem ser aceitas pelos Canais de Denúncia e o anonimato deve ser
preservado.

7.5: Sanção disciplinar deve ser aplicada a administradores ou colaboradores que tentarem ou praticarem
retaliação contra quem, de boa-fé, comunicar possíveis violações a este código.

7.6: Sanção disciplinar deve ser aplicada a administradores ou colaboradores que, comprovadamente,
utilizarem de má-fé ao comunicarem possíveis violações à este código ou fatos sabidamente falsos.
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8. VIOLAÇÕES AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

8.1. COMUNICAÇÃO

Qualquer violação ou suspeita de violação ao Código de Ética e Conduta deve ser comunicado através do
telefone 0800.721.1432 ou via e-mail denunciasbevap@deloitte.com,.

8.2. SIGILO E POLÍTICA DE NÃO-RETALIAÇÃO

O canal de denúncias é um mecanismo sigiloso de acesso restrito à alta direção da BEVAP.

A direção da BEVAP assegura que nenhum profissional sofrerá qualquer tipo de retaliação por denúncias
realizadas através do canal proposto.

8.3. MEDIDAS DISCIPLINARES

Eventuais denúncias serão investigadas e infrações comprovadas serão punidas de acordo com sua
gravidade, podendo chegar ao desligamento do profissional, encerramento do contrato comercial e
denúncia às autoridades competentes para que tomem as providências cabíveis.
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9. DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Declaro que nesta data que tomei conhecimento sobre o Código de Ética e Conduta da Bevap e que
eventuais dúvidas existentes foram devidamente esclarecidas pelo meu gestor e as pessoas a quem
este designou para esclarecimento, não havendo portanto nenhuma dúvida em relação ao
documento citado.

a) Declaro ainda que recebi cópia integral em formato eletrônico do Código de Ética e Conduta
Profissional da Bevap em / / , o qual estou ciente observância e cumprimento em todas as
situações e circunstâncias que estejam, direta ou indiretamente, dispostas no meu contrato de
trabalho;
b) Situações não previstas neste código referente a condutas desejadas frente a determinadas
situações deverão ser informadas imediatamente por mim ao superior da minha área de atuação,
este por sua a vez encaminhará ao Comitê de Ética;
c) Sempre que necessário, este código será revisado, de forma que esteja sempre atualizado e
coerente com as politicas e estratégias da BEVAP e com a legislação vigente. Caso alterações serão
comunicadas aos colaboradores.
d) Revisão Julho/2017.

Nome:
Matricula: Cargo:
Empresa:
Local e Data: / /
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