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I - SOBRE O CÓ DIGO DE CONDUTA E 
ÉTICA 
 
 O Código de Conduta e Ética do BANCO DA 
CHINA BRASIL S.A. (“BANCO”) deve ser 
compreendido como um guia de orientação 
para as atividades diárias, refletindo os 
princípios e valores do BANCO.  
 
O Código de Conduta e Ética aplica-se a 
todas as pessoas do BANCO, cabendo a 
cada um agir com integridade e 
transparência, cumprindo as disposições 
deste Código, das Políticas do BANCO e de 
toda legislação aplicável em nossos 
relacionamentos comerciais e na tomada 
de decisões.  
 
Para que o objetivo deste Código seja 
alcançado, é preciso que todos atuem com 
bom senso e sempre em busca de 
orientação, portanto, caso você tenha 
dúvidas sobre a interpretação ou aplicação 
do Código de Conduta e Ética, alguma 
Política ou procedimento adotado pelo 
BANCO, procure se informar diretamente 
com a gerência ou, ainda, junto ao 
Departamento de Recursos Humanos e o 
Departamento Jurídico e de Compliance.  
 
Estamos à disposição para prestar 
esclarecimentos e até mesmo receber 
sugestões de assuntos a serem inseridos 
neste Código. Nenhuma ação prejudicial 
será tomada contra aquele que relatar 
participar ou auxiliar na investigação de 
uma suspeita de violação ao Código de 
Conduta e Ética, salvo no caso de falsas 
denúncias que o BANCO vier a tomar 
conhecimento. Na medida do possível, o 
BANCO tratará as reclamações de forma 
confidencial.  

I - ABOUT THE CODE OF CONDUCT AND 

ETHICS 

 The Code of Conduct and Ethics of BANCO 
DA CHINA BRASIL S.A. (“BANK”) should be 
understood as a guideline for daily 
activities, reflecting the BANK's principles 
and values. 

The Code of Conduct and Ethics applies to 
all BANK employees, and it is up to each 
one to act with integrity and transparency, 
complying with the provisions of this Code, 
the BANK's Policies and all applicable 
legislation in our business relationships and 
in decision-making. 

 

For the purpose of this Code to be 
achieved, it is necessary for everyone to act 
with common sense and always in search 
of guidance, therefore, if you have doubts 
about the interpretation or application of 
the Code of Conduct and Ethics, any Policy 
or procedure adopted by the BANK, look 
for information directly with the 
management or, also, with the Human 
Resources Department and the Legal and 
Compliance Department. 

We are available to provide clarifications 
and even receive suggestions for matters to 
be included in this Code. No harmful action 
will be taken against anyone who reports 
participating in or assisting in the 
investigation of a suspected violation of the 
Code of Conduct and Ethics, except in the 
case of false reports that the BANK 
becomes aware of. As far as possible, the 
BANK will treat complaints in a confidential 
manner. 
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II - NOSSO RELACIONAMENTO COM OS 
COLEGAS 
 
O BANCO acredita que a formação de uma 
equipe é essencial para proporcionar um 
ambiente de trabalho saudável e construir 
um BANCO com forte atuação no mercado. 
 
O relacionamento entre os colegas de 
trabalho é de extrema importância e 
reflete diretamente nos resultados do 
BANCO. Nossas relações devem ser 
pautadas no respeito, confiança, boa 
comunicação, dedicação e colaboração.  
 
Dessa forma, o BANCO não admite que 
seus colaboradores, em qualquer nível 
hierárquico, dirijam-se a seus colegas, 
superiores ou subordinados utilizando-se 
de palavras de baixo calão, ofensivas ou 
apelidos pejorativos.  
 
Quaisquer agressões físicas ou verbais são 
passíveis de punições, a fim de evitar a 
prática de assédio moral.  
 
Ademais, é expressamente vedado a todos 
os colaboradores constranger subordinado 
com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se da 
sua condição de superior hierárquico ou 
ascendência inerente ao exercício de 
emprego, cargo ou função, estando o 
infrator sujeito a demissão por justa causa.  
 

III - NOSSO RELACIONAMENTO COM O 
BANCO  
 
Como colaboradores do BANCO, devemos 
ter em mente a confiança que é depositada 
em nós, vez que ao fornecer serviços 

II - OUR RELATIONSHIP WITH 
COLLEAGUES 
 

The Bank believes that the formation of a 
team is essential to provide a healthy work 
environment and build a BANK with a 
strong presence in the market. 

The relationship between co-workers is 
extremely important and reflects directly 
on the BANK's results. Our relationships 
must be based on respect, trust, good 
communication, dedication and 
collaboration. 

Thus, the BANK does not allow its 
employees, at any hierarchical level, to 
address their colleagues, superiors or 
subordinates using bad words, offensive or 
pejorative nicknames. 

 

Any physical or verbal aggressions are 
punishable in order to avoid the practice of 
moral harassment. 

Furthermore, it is expressly forbidden to all 
employees to embarrass subordinates in 
order to obtain sexual advantage or favor, 
taking advantage of their condition of 
superior hierarchy or ancestry inherent in 
the exercise of a job, position or function, 
the offender being subject to dismissal. 

 

III - OUR RELATIONSHIP WITH THE 
BANK 

As BANK’s employees, we must keep in 
mind the trust that is placed on us, since 
when providing banking services to the 
public, we deal with confidential 
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bancários ao público, lidamos com 
informações confidenciais.  
 
A reputação do BANCO é construída com 
base no relacionamento entre seus 
colaboradores e clientes, portanto, para o 
crescimento profissional as seguintes 
diretrizes devem ser observadas:  
 

1. DIREITOS INDIVIDUAIS  
 

O BANCO respeita a dignidade da pessoa 
humana e o direito à igualdade de 
oportunidades.  
 
O BANCO valoriza a diversidade nas 
relações de trabalho, devendo manter 
tratamento respeitoso e justo, 
independentemente do cargo ocupado. 
 
Em nossas relações, devemos respeitar as 
diferenças, sendo que o BANCO não admite 
discriminação ou preconceito de nenhuma 
natureza, seja de raça, origem, cor, religião, 
classe social, estado civil ou familiar, faixa 
etária, sexo, convicção política, orientação 
sexual, condição física ou quaisquer outros.  
 

2. ASSINATURA EM NOME DO 
BANCO  
 

Alguns colaboradores estão autorizados a 
assinar documentos em nome do BANCO, 
com base no Estatuto Social ou em 
Procuração. Se nos foi dada essa 
autoridade, devemos ser diligentes ao ler, 
entender o teor dos documentos, de 
acordo com os poderes outorgados pelo 
BANCO.  

3. CONDUTA ANTIÉTICA E OUTRAS 
  

Devemos sempre desempenhar nossas 

information. 

 

The Bank's reputation is built based on the 
relationship between its employees and 
customers, therefore, for professional 
growth, the following guidelines must be 
observed: 

1. INDIVIDUAL RIGHTS 

The BANK respects the dignity of the 
human person and the right to equal 
opportunities. 

 

The BANK values diversity in work relations 
and must maintain respectful and fair 
treatment, regardless of the position held. 

 

In our relationships, we must respect 
differences, since the BANK does not admit 
discrimination or prejudice of any kind, 
whether of race, origin, color, religion, 
social class, marital or family status, age 
group, sex, political conviction, sexual 
orientation , physical condition or any 
other. 

2. SIGNING ON BEHALF OF THE BANK 

 

Some employees are authorized to sign 
documents on behalf of the BANK, based 
on the Bylaws or Power of Attorney. If we 
have been given this authority, we must be 
diligent when reading, understanding the 
content of the documents, in accordance 
with the powers granted by the BANK. 

3. UNETHICAL CONDUCT AND OTHER 

We must always carry out our professional 
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atividades profissionais com ética. Assim, 
se tomarmos conhecimento de 
comportamento antiético, ilegal ou 
desonesto no ambiente de trabalho, temos 
a responsabilidade de reportar esta 
suposta violação ao Código de Conduta e 
Ética.  
O Capítulo VI deste Código trata dos 
procedimentos e formas de comunicação 
destas ocorrências.  
 

3.1 Proibição de Falsificação e 
Alteração de Arquivos 
Comerciais 
 

Todas as instituições e seus funcionários 
devem estritamente cumprir as exigências 
locais, os requisitos de gerenciamento de 
arquivos do Banco, regulamentos 
relacionados ao negócio e seus 
procedimentos, documentar todos os tipos 
de arquivos comerciais e de prevenção à 
lavagem de dinheiro com precisão, e dar 
especial atenção à autenticidade das 
informações dos clientes e dos documentos 
comerciais. Qualquer alteração não 
autorizada ou a falsificação e alteração de 
arquivos são proibidos. 
Funcionários que extraviarem arquivos ou 
adulterarem arquivos em violação às regras 
e regulamentos serão responsabilizados de 
forma séria. Em casos graves, tais 
irregularidades podem resultar em 
responsabilização legal. 
 

3.2 Proibição da Facilitação do 
Cometimento de 
Irregularidades por Clientes 
 

Os funcionários devem agir com ética 
profissional, não adotar qualquer 
comportamento prejudicial ao interesse do 

activities with ethics. Therefore, if we 
become aware of unethical, illegal or 
dishonest behavior in the workplace, we 
have a responsibility to report this alleged 
violation of the Code of Conduct and Ethics. 

Chapter VI of this Code deals with the 
procedures and ways of reporting these 
occurrences. 

 

3.1 Prohibition of Counterfeiting and 
Alteration of Commercial Archives 

 

All institutions and their employees must 
strictly comply with local requirements, the 
Bank's file management requirements, 
regulations related to the business and its 
procedures, accurately document all types 
of commercial and anti-money laundering 
files, and give special attention to the 
authenticity of customer information and 
business documents. Any unauthorized 
alteration or falsification and change of 
files is prohibited. 

Employees who misdirect files or tamper 
with files in violation of the rules and 
regulations will be held seriously 
accountable. In serious cases, such 
irregularities can result in legal liability. 

 

 

3.2 Prohibition of Facilitating the 
Commitment of Irregularities by 
Customers 

Employees must act with professional 
ethics, do not adopt any behavior 
prejudicial to the Group's interest and do 
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Grupo e não adotar práticas em conluio 
com qualquer cliente. 
Funcionários do setor bancário devem 
atuar com diligência na luta contra a 
lavagem de dinheiro e devem tratar o 
trabalho com prudência. Instituições e 
indivíduos podem ser responsabilizados 
juridicamente por situações de lavagem de 
dinheiro causadas por imprudência, 
imperícia, negligência ou dolo. 
 

4. COMPORTAMENTO E 
APARÊNCIA  
 

O ambiente corporativo exige postura e 
aparência adequada, portanto, os 
colaboradores do BANCO devem vestir-se e 
adotar uma conduta profissional 
apropriada, respeitando a imagem e a 
reputação do BANCO.  
 
O quadro masculino deve sempre se 
apresentar com trajes formais: calça social 
e camisa. O uso de terno e gravata se faz 
necessário quando for participar de alguma 
reunião ou visitar clientes. O quadro 
feminino deve se apresentar com roupas 
sociais que mantenham o bom decoro.  
Excepcionalmente, às sextas-feiras, será 
permitida a prática do “casual day”, 
quando os colaboradores que não forem 
participar de reuniões, poderão utilizar 
calças jeans, camisas de mangas curtas ou 
camisas polo.  
 
Em nenhuma hipótese será admitido o uso 
de camisetas ou agasalhos esportivos, 
bermudas, moletons, shorts, minissaias, 
roupas com decote exagerado ou que 
deixem a barriga de fora, chinelos, bem 
como qualquer peça de vestuário que não 
seja condizente com um ambiente 

not adopt practices in collusion with any 
client. 

BANK’s employees must act diligently in 
the fight against money laundering and 
must treat work with caution. Institutions 
and individuals can be held legally 
responsible for money laundering 
situations caused by recklessness, 
malpractice, negligence or deceit. 

4. BEHAVIOR AND APPEARANCE 

 

The corporate environment requires 
proper posture and appearance; therefore, 
BANK’s employees must dress and adopt 
appropriate professional conduct, 
respecting the BANK's image and 
reputation. 

The male staff must always present 
themselves in formal attire: dress pants 
and shirt. The use of a suit and tie is 
necessary when attending a meeting or 
visiting clients. The female staff must 
present themselves with social clothes that 
maintain good decorum. 

Exceptionally, on Fridays, the practice of 
"casual day" will be allowed, when 
employees who are not going to participate 
in meetings, may wear jeans, short-sleeved 
shirts or polo shirts. 

 

Under no circumstances will the use of 
sports shirts or tracksuits, shorts, 
sweatshirts, miniskirts, clothes with an 
exaggerated neckline or that leave the belly 
out, slippers, as well as any garment that is 
not in accordance with a professional 
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profissional.  
 

5. ASSÉDIO PESSOAL E ABUSO DE 
PODER  
 

O assédio configura-se por uma conduta 
abusiva, manifestando-se, sobretudo por 
comportamentos, palavras, atos, gestos ou 
escritos que possam trazer dano à 
personalidade, à dignidade ou à 
integridade física ou psíquica de uma 
pessoa, pôr em perigo seu emprego ou 
degradar o ambiente de trabalho.  
 
O BANCO não admite o assédio, seja 
sexual, econômico, moral ou de qualquer 
outra natureza, nem mesmo situações em 
que se verifique desrespeito, intimidação 
ou ameaças no relacionamento entre 
colaboradores, independente do nível 
hierárquico.  
 
Caso o colaborador se sinta discriminado, 
humilhado, em situação de desrespeito e 
caso se sinta constrangido em tratar o 
assunto com seu superior hierárquico, 
pode realizar a denuncia através do Canal 
de Denuncias, conforme item 12 deste 
Código de Conduta e Ética, via endereço 
eletrônico: canaldedenuncias@boc-
brazil.com, ou presencialmente a qualquer 
um dos membros do Comitê de Ética 
(formado pelos Departamentos de 
Recursos Humanos, Juridico e de 
Compliance e Risco), o qual orientará sobre 
os procedimentos necessários. Toda a 
informação relativa a uma queixa de 
assédio pessoal é mantida confidencial, 
salvo se a divulgação for necessária para 
sua investigação.  
 

6. LIBERDADE DE EXPRESSÃO  

environment will be allowed. 

5. PERSONAL HARASSMENT AND 
MISFEASANCE 

Harassment is characterized by abusive 
conduct, manifesting itself, above all 
through behavior, words, acts, gestures or 
writings that may harm a person's 
personality, dignity or physical or 
psychological integrity, endanger their 
employment or degrade the work 
environment. 

The BANK does not admit harassment, 
whether sexual, economic, moral or of any 
other nature, or even situations in which 
there is disrespect, intimidation or threats 
in the relationship between employees, 
regardless of hierarchical level. 

 

If the employee feels discriminated, 
humiliated, in a situation of disrespect and 
if he feels embarrassed to deal with the 
matter with his superior, he can make the 
complaint through the Reporting Channel, 
according to item 12 of this Code of 
Conduct and Ethics, via electronic address : 
canaldedenuncias@boc-brazil.com, or in 
person to any of the members of the Ethics 
Committee (formed by the Human 
Resources, Legal and Compliance and Risk 
Departments), which will advise on the 
necessary procedures. All information 
regarding a personal harassment complaint 
is kept confidential, unless disclosure is 
necessary for his investigation. 

 
 

6. FREEDOM OF SPEECH 

mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
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Temos a liberdade de expressar nossos 
pontos de vista publicamente, no entanto, 
devemos ter em mente que a proteção da 
imagem do BANCO é responsabilidade de 
todos os seus colaboradores.  
Devemos agir de acordo com os princípios 
e valores adotados pelo BANCO, mesmo 
em ambientes virtuais, como redes sociais, 
blogs e/ou sites pessoais que permitam a 
identificação do colaborador e ou 
mencionem o BANCO.  
Caso seja verificado que a divulgação de 
qualquer informação ou opinião cause 
danos à imagem ou prejuízos ao BANCO ou 
a terceiros, o fato será analisado e os 
colaboradores serão responsabilizados.  
 

7. FÉRIAS  
 

O período de férias é o descanso 
determinado pela legislação brasileira em 
benefício do colaborador após um ano de 
trabalho. Assim, nos dias em que o 
colaborador estiver em gozo de férias, não 
haverá prestação de serviços ao BANCO.  
 
O mesmo ocorrerá quando o colaborador 
estiver ausente por motivo de licença, seja 
qual for sua razão.  
 
Portanto, nos períodos de férias e de 
licença, o colaborador terá seu acesso ao 
prédio do BANCO vedado, bem como seu 
acesso aos Sistemas Operacionais e e-mail 
serão bloqueados. Caso o colaborador 
possua aparelho telefônico, notebook ou 
quaisquer outros recursos de tecnologia da 
informação de propriedade do Banco sob 
sua posse, estes deverão ser entregues ao 
Departamento de Tecnologia da 
Informação antes de iniciado o período de 

We are free to express our views publicly, 
however, we must keep in mind that the 
protection of the BANK's image is the 
responsibility of all its employees. 

We must act in accordance with the 
principles and values adopted by the BANK, 
even in virtual environments, such as social 
networks, blogs and / or personal sites that 
allow the identification of the employee 
and or mention the BANK. 

If it is found that the disclosure of any 
information or opinion causes damage to 
the image or losses to the BANK or to third 
parties, the fact will be analyzed and the 
employees will be held responsible. 

7. VACATION 

 

The vacation period is the rest determined 
by Brazilian law for the benefit of the 
employee after one year of work. Thus, on 
the days when the employee is on 
vacation, there will be no provision of 
services to the BANK. 

The same will occur when the employee is 
absent due to leave, for whatever reason. 

Therefore, during vacation and leave 
periods, the employee will have his access 
to the BANK building prohibited, as well as 
his access to the Operating Systems and e-
mail will be blocked. If the employee has a 
telephone device, notebook or any other 
information technology resources owned 
by the Bank in his possession, these must 
be handed over to the Information 
Technology Department before the 
vacation or license period begins and for its 
entire duration or, if it is not possible to 
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férias ou licença e por toda a sua duração 
ou, na impossibilidade de sua entrega 
prévia, deve ser efetuada tão logo o 
colaborador esteja em condições de fazê-
lo.  
 

8. USO DOS RECURSOS DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 

Os recursos da tecnologia da informação 
são todos os equipamentos de informática, 
sejam de propriedade do BANCO ou 
locados, dispositivos portáteis, servidores 
de rede, acesso à Internet e à Intranet, bem 
como dispositivos de acesso ao e-mail. 
Também se inclui neste rol, o Correio de 
voz e outros sistemas, aparelhos de fax, 
telefones, mensagens instantâneas e 
informações obtidas ou baixadas na 
Internet.  
Devemos utilizar os recursos da tecnologia 
da informação do BANCO com 
responsabilidade e de acordo com o 
disposto neste Código.  
Todos os recursos são de propriedade do 
BANCO inclusive as informações criadas, 
armazenadas ou transmitidas por meio do 
uso desses recursos. As únicas informações 
que não são consideradas propriedade do 
BANCO são aquelas legalmente 
consideradas como não sendo de sua 
propriedade, de acordo com a legislação 
vigente.  
O uso de recursos da tecnologia da 
informação do BANCO são proibidos para 
os seguintes fins:  
 

 Mensagens de assédio, 
discriminação, difamação, 
mensagens fraudulentas ou 
ameaçadoras, inclusive as que se 
referem ofensivamente à raça, 

deliver it beforehand, it must be carried 
out as soon as the employee is in a position 
to do so.  

 

8. USE OF INFORMATION TECHNOLOGY 
RESOURCES 

Information technology resources are all 
computer equipment, whether owned by 
the BANK or leased, portable devices, 
network servers, Internet and Intranet 
access, as well as e-mail access devices. 
This list also includes Voicemail and other 
systems, fax machines, telephones, instant 
messages and information obtained or 
downloaded on the Internet. 

We must use the BANK's information 
technology resources responsibly and in 
accordance with the provisions of this 
Code. 

All resources are owned by the BANK 
including information created, stored or 
transmitted through the use of these 
resources. The only information that is not 
considered to be the BANK's property is 
that which is legally considered not to be 
its property, in accordance with current 
legislation. 

The use of BANK's information technology 
resources are prohibited for the following 
purposes: 

 

• Messages of harassment, discrimination, 
defamation, fraudulent or threatening 
messages, including those that refer 
offensively to race, sex, age, sexual 
orientation, religion, political ideology, 
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sexo, idade, orientação sexual, 
religião, ideologia política, país de 
origem, incapacidade física, etnia ou 
outras características amparadas 
pela legislação;  

 Envio acesso e armazenamento de 
qualquer tipo de comunicação ou 
material ofensivo, obsceno, racista 
ou qualquer outro que viole a 
legislação em vigor no País, a moral, 
os bons costumes e a ordem 
pública;  

 Distribuição não autorizada de 
segredo comercial ou informações 
exclusivas e confidenciais via 
Internet ou e-mail;  

 Causar ou permitir violação da 
segurança ou interrupção da 
comunicação, revelação de senha 
ou permissão para que outros 
utilizem senhas;  

 Violação dos direitos de privacidade 
de qualquer indivíduo;  

 Utilizar software pirata;  

 Usar qualquer tipo de conexão para 
cometer ou ser cúmplice de atos de 
violação, assédio sexual, 
perturbação, logro, manipulação ou 
supressão de direitos autorais ou 
propriedade intelectual sem a 
devida autorização legal do titular;  

 Obter acesso não autorizado a 
outro computador, servidor ou 
rede;  

 Interromper um serviço, servidores 
ou rede de computadores através 
de qualquer método ilícito ou não 
autorizado;  

 Burlar quaisquer sistemas de 
segurança;  

 Acessar informações confidenciais 

country of origin, physical disability, 
ethnicity or other characteristics supported 
by legislation; 

 

• Sending access and storage of any type of 
communication or offensive, obscene, 
racist or any other material that violates 
the legislation in force in the country, 
morals, good customs and public order; 

• Unauthorized distribution of trade 
secrets or exclusive and confidential 
information via the Internet or e-mail; 

• Cause or allow breach of security or 
interruption of communication, disclosure 
of password or permission for others to use 
passwords; 

• Violation of the privacy rights of any 
individual; 

• Use pirated software; 

• Use any type of connection to commit or 
to be complicit in acts of violation, sexual 
harassment, disturbance, deception, 
manipulation or suppression of copyright 
or intellectual property without the proper 
legal authorization from the owner; 

• Obtain unauthorized access to another 
computer, server or network; 

• Interrupt a service, servers or computer 
network using any illegal or unauthorized 
method; 

 

• Bypass any security systems; 

• Access confidential information without 
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sem explícita autorização do 
proprietário;  

 Vigiar, secretamente, outrem por 
meio de dispositivos eletrônicos ou 
softwares, como por exemplo, 
analisadores de pacotes (sniffers);  

 Divulgar sua identificação e sua 
senha de acesso para qualquer 
pessoa ou através de qualquer meio 
eletrônico, escrito ou falado. Estas 
informações são de caráter pessoal, 
intransferível e confidencial;  

 Divulgar informações não 
autorizadas ou imagens de tela, 
sistemas, documentos e afins sem 
autorização expressa e formal 
concedida pelo proprietário da 
informação;  

 Utilizar os serviços e recursos da 
rede para fins comerciais ou 
políticos, tais como: mala direta e 
propaganda política, salvo aqueles 
de interesse do BANCO;  

 Desperdiçar os recursos do BANCO;  

 Download (baixar arquivos) de 
qualquer natureza na rede mundial 
de computadores ou qualquer outra 
fonte senão com devida solicitação 
formal e autorização expressa do 
BANCO;  

 Informações confidenciais de 
clientes não devem, em hipótese 
alguma, ser enviadas via Internet ou 
e-mail, exceto se expressamente 
autorizado pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação e por um 
diretor do BANCO, devidamente 
criptografadas;  

 
O BANCO reserva-se o direito de monitorar 
equipamentos, telefonemas, sistemas e 

explicit authorization from the owner; 

• Secretly watch over others through 
electronic devices or software, such as, for 
example, packet analyzers (sniffers); 

• Disclose your identification and password 
to any person or through any electronic, 
written or spoken means. This information 
is personal, non-transferable and 
confidential; 

• Disclose unauthorized information or 
screen images, systems, documents and 
the like without express and formal 
authorization granted by the information 
owner; 

 

• Use the network's services and resources 
for commercial or political purposes, such 
as: direct mail and political advertising, 
except those of interest to the BANK; 

• Waste the BANK's resources; 

• Download (download files) of any nature 
on the world wide web or any other source 
except with due formal request and 
express authorization from the BANK; 

• Confidential customer information must 
under no circumstances be sent via the 
Internet or e-mail, unless expressly 
authorized by the Information Technology 
Department and a BANCO director, duly 
encrypted; 

 

 

The BANK reserves the right to monitor 
equipment, phone calls, systems and 
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atividades de rede, inclusive e-mail, correio 
de voz, uso da Internet e informações 
armazenadas, em circunstâncias 
apropriadas e de acordo com a lei.  
Além disso, o BANCO reserva-se o direito 
de cancelar o acesso de qualquer usuário 
aos recursos, a qualquer momento, com ou 
sem notificação prévia, caso seja verificado 
o descumprimento das normas de uso, 
estando o infrator sujeito à advertência 
disciplinar até demissão.  
 

9. DIREITOS DE PROPRIEDADE  
 

São propriedades do BANCO suas 
instalações, materiais, sistemas e dados. É 
nosso dever evitar o mau uso ou abuso por 
qualquer pessoa a qualquer momento. 
Portanto, os códigos de acesso para 
equipamentos de informática, cofres e 
áreas restritas devem ser mantidas 
estritamente confidenciais. O cartão de 
acesso ao BANCO deve ser guardado com 
segurança contra perda e uso indevido. Se 
a perda ou uso indevido ocorrer, é 
importante informar todos os detalhes 
para o Departamento Administrativo e 
Departamento de Recursos Humanos 
imediatamente.  
 
Por fim, importante destacar que até 
mesmo os materiais desenvolvidos no 
desempenho das funções no BANCO são de 
sua propriedade, sendo proibida sua 
reprodução ou cópia sem autorização 
prévia do BANCO, de acordo com a 
legislação de propriedade intelectual, Lei nº 
9.610/1998.  
 

10. SAÚ DE, SEGURANÇA E 
RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL. 

network activities, including e-mail, 
voicemail, Internet usage and stored 
information, in appropriate circumstances 
and in accordance with the law. 

In addition, the BANK reserves the right to 
cancel any user's access to the resources, 
at any time, with or without prior 
notification, in case of non-compliance with 
the rules of use, the violator being subject 
to disciplinary warning until dismissal. 

9. PROPERTY RIGHTS 

BANK's properties are its facilities, 
materials, systems and data. It is our duty 
to avoid anyone's misuse or abuse at any 
time. Therefore, access codes for computer 
equipment, safes and restricted areas must 
be kept strictly confidential. The BANK 
access card must be kept safe from loss and 
misuse. If the loss or misuse occurs, it is 
important to report all details to the 
Administrative Department and Human 
Resources Department immediately. 

 

 

 

Finally, it is important to highlight that even 
the materials developed in the 
performance of the functions at the BANK 
are owned by them, and their reproduction 
or copying without prior authorization by 
the BANK is prohibited, in accordance with 
the intellectual property legislation, Law 
No. 9,610 / 1998. 

10. HEALTH, SAFETY AND SOCIO-
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY. 
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O BANCO pretende desempenhar suas 
atividades para atender plenamente seus 
clientes, a saúde e segurança dos 
colaboradores, a preservação do meio 
ambiente, a prática da responsabilidade 
social e a legislação pertinente, gerando os 
melhores resultados.  
Os colaboradores devem exercer suas 
atividades e conduzir os negócios do 
BANCO com transparência e estrita 
observância à lei, respeito aos direitos 
humanos, ao meio ambiente e aos 
princípios adotados pelo BANCO.  
 
Visando, ainda, o bem-estar, a segurança e 
a produtividade dos colaboradores, não são 
permitidos no ambiente de trabalho a 
posse e/ou o consumo de drogas ilícitas e 
álcool, bem como o porte de armas, exceto 
por profissionais expressamente 
autorizados, responsáveis pela segurança 
patrimonial e colaboradores do BANCO.  
O equilíbrio do meio ambiente e segurança 
são de fun damental importância para a 
atividade e imagem do BANCO.  
 

11. CONFLITOS DE INTERESSES  
 

Conflito de interesses, em matéria de 
desempenho, diz respeito à política de “se 
retirar” ou “se distanciar” de certas 
situações para evitar conflitos de interesses 
e para evitar situações envolvendo relações 
familiares ou qualquer outra situação que 
possa comprometer o cumprimento de 
deveres de forma imparcial, em se tratando 
de assuntos pessoais e do cumprimento 
dos deveres dos funcionários. 
Todas as instituições devem seguir o 
documento Measures of Avoidance of 
Conflicted Family Relationships of 

 

The BANK intends to carry out its activities 
to fully serve its customers, the health and 
safety of employees, the preservation of 
the environment, the practice of social 
responsibility and the relevant legislation, 
generating the best results. 

Employees must exercise their activities 
and conduct the BANK's business with 
transparency and strict observance of the 
law, respect for human rights, the 
environment and the principles adopted by 
the BANK. 

Also aiming at the well-being, safety and 
productivity of employees, possession and 
/ or consumption of illicit drugs and 
alcohol, as well as the possession of 
weapons, are not allowed in the work 
environment, except by expressly 
authorized professionals, responsible for 
property security and BANCO employees. 

The balance of the environment and safety 
are of fundamental importance for the 
BANK's activity and image. 

11. CONFLICTS OF INTEREST 

Conflict of interests, in terms of 
performance, concerns the policy of 
“withdrawing” or “distancing” from certain 
situations to avoid conflicts of interest and 
to avoid situations involving family 
relationships or any other situation that 
may compromise the fulfillment of duties 
of impartially, when it comes to personal 
matters and the fulfillment of the duties of 
employees. 

All institutions must follow the document 
Measures of Avoidance of Conflicted Family 
Relationships of Employees of Bank of 
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Employees of Bank of China, que não 
permite a alocação de funcionários que 
possuem relacionamentos familiares (de 
acordo com as exigências de tais diretrizes) 
em um mesmo departamento durante o 
recrutamento e seleção. Para tais 
funcionários, que inclusive estejam 
trabalhando no mesmo departamento, ou 
nos casos em que venha a ser estabelecido 
o relacionamento pessoal e familiar em 
razão de matrimônio, os funcionários 
devem mudar de posição e assim por 
diante, de modo que a alteração seja 
realiza em tempo hábil a se evitar o conflito 
de interesses. 
 
Em atividades como recrutamento, 
avaliação, promoção, aplicação de 
penalidades, nomeação, demissão, 
benefícios, aprovação de viagens de 
negócios, avaliação de projetos, alocação 
de recursos financeiros, distribuição de 
despesas, supervisão e auditoria, caso os 
funcionários ou familiares apresentem 
conflito de interesse em tal atividade, tais 
indivíduos devem ser retirados do processo 
de tomada de decisões, das discussões, dos 
exames e investigações relacionadas, de 
forma que não possam exercer influência 
de forma alguma. 
 
Quando o  funcionário estiver envolvido em 
alguma trasação importante para o Banco e 
esta possuir relação com seus interesses 
pessoais, interesses de algum parente ou 
ainda, qualquer outro tipo de relação onde 
haja o benefício do próprio colaborador ou 
de alguém próximo a ele, este deve, por 
iniciativa própria, não só reportar tais 
circunstâncias, bem como pedir o seu 
afastamento da trasação para que não 
exerça qualquer tipo de influência sobre 

China, which does not allow the allocation 
of employees who have family 
relationships (according to the 
requirements of such guidelines) in the 
same department during recruitment and 
selection. For such employees, who are 
even working in the same department, or 
in cases where the personal and family 
relationship is established due to marriage, 
the employees must change their position 
and so on, so that the change is carried out 
in time to avoid conflict of interest. 

 

 

In activities such as recruitment, 
evaluation, promotion, application of 
penalties, appointment, dismissal, benefits, 
approval of business trips, evaluation of 
projects, allocation of financial resources, 
distribution of expenses, supervision and 
audit, in case employees or family 
members present conflict of interest, in 
such an activity, such individuals must be 
removed from the decision-making 
process, discussions, examinations and 
related investigations, so that they cannot 
exercise influence in any way. 

When the employee is involved in an 
important transfer to the Bank and it has a 
relationship with his personal interests, the 
interests of a relative or even, any other 
type of relationship where there is the 
benefit of the employee himself or 
someone close to him, he must, on his own 
initiative, not only to report such 
circumstances, but also to ask for his 
removal from the transfer so that he does 
not exert any influence on it. Employees 
who are in such a situation and do not 
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ela. O colaborador que estiver em tal 
conjuntura e não solicitar seu afastamento 
das negociações, considerando a natureza 
da violação de regras, deve ser penalizado 
em concordância com as normas internas 
do Banco entre eles, aquele 
que  propositadamente ocultar as relações 
do Banco e não reportar tal situação por 
iniciativa própria, deve receber uma 
penalização ainda mais severa. 
 
Devemos evitar situações em que o nosso 
interesse pessoal possa ser conflitante com 
o do BANCO ou dos nossos clientes. Se um 
colaborador se envolver em uma situação 
onde ele/ela não tenha certeza se um 
conflito pode existir ou pareça existir, o 
empregado deve discutir a situação com 
seu/sua supervisor (a), a fim de obter 
esclarecimentos e assistência e, se 
necessário, a aprovação.  
 

12. CANAL DE DENUNCIAS 
 

Com o objetivo de garantir a conformidade 
com a legislação, normas e regulamentos, e  
assegurar que este código seja exercido por 
todos os colaboradores do BANCO, 
disponibilizamos um Canal de Denuncias 
onde quaisquer dúvidas quanto à 
interpretação ou omissão de assuntos 
tratados neste Código de Conduta e Ética 
assim como a comunicação de quaisquer 
violações podem ser realizadas, ao qual 
certificamos  o total anonimato. Veja 
abaixo: 
Endereço eletrônico: 
canaldedenuncias@boc-brazil.com 
Presencialmente: A qualquer um dos 
membros do Comitê de Ética, o qual 
orientará sobre os procedimentos 
necessários. 

request their withdrawal from the 
negotiations, considering the nature of the 
violation of rules, should be penalized in 
accordance with the internal rules of the 
Bank among them, those who intentionally 
hide the Bank's relations and not report 
such situation on his own initiative, he 
should receive an even more severe 
penalty. 

We must avoid situations in which our 
personal interest may conflict with that of 
the BANK or our customers. If an employee 
becomes involved in a situation where he / 
she is unsure whether a conflict may exist 
or appears to exist, the employee should 
discuss the situation with his / her 
supervisor in order to obtain clarification 
and assistance and, if necessary , the 
approval. 

 

12. REPORTING CHANNEL 

In order to ensure compliance with 
legislation, rules and regulations, and to 
ensure that this code is exercised by all 
BANK’s employees, we provide a Reporting 
Channel where any doubts regarding the 
interpretation or omission of matters dealt 
within this Code of Conduct and Ethics as 
well as the communication of any 
violations can be carried out, to which we 
certify the total anonymity. See below: 

E-mail address: canaldedenuncias@boc-
brazil.com 

In person: To any members of the Ethics 
Committee, who will advise on the 
necessary procedures. 

 

mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
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13. CONFIDENCIALIDADE E DEVER 
DE SIGILO  
 

É muito importante para todos os 
colaboradores do BANCO entender que a 
maioria das informações que mantemos no 
BANCO sobre os clientes e seus negócios é 
confidencial.  
O BANCO mantém informações sigilosas 
dos clientes e do próprio BANCO. Estamos 
sujeitos à legislação que determina o dever 
de manter a confidencialidade de tais 
informações, seja uma correspondência, 
material impresso, informações 
eletrônicas, documentos ou registro de 
qualquer espécie, bem como o 
conhecimento de processos específicos que 
são de propriedade do BANCO.  
 
Nunca devemos utilizar tais dados para fins 
pessoais ou divulgá-los sem autorização do 
BANCO.  
 
Ainda, caso você se desligue do quadro de 
colaboradores do BANCO, a obrigação de 
proteger os segredos comerciais e outras 
informações exclusivas do BANCO 
subsistirá, pois eventual quebra de sigilo 
constitui crime, nos termos da Lei 
Complementar nº 105/2001.  
Os dados de pessoas naturais, tais como os 
de nossos clientes e colaboradores serão 
protegidos. Nesse contexto, e com a 
finalidade de afirmar o nosso compromisso 
e respeito para com as regras de 
privacidade e de proteção de dados 
pessoais recolhidos, no estrito respeito e 
cumprimento da legislação aplicável nesse 
âmbito, o BANCO rege-se pela Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais - LGPD 
(13.709/2018). 

 

13. CONFIDENTIALITY AND DUTY OF 
SECRECY 

 

It is very important for all BANK’s 
employees to understand that most of the 
information we keep at the BANK about 
customers and their businesses is 
confidential. 

The BANK maintains confidential 
information about customers and the BANK 
itself. We are subject to legislation that 
determines the duty to maintain the 
confidentiality of such information, 
whether it is correspondence, printed 
material, electronic information, 
documents or records of any kind, as well 
as knowledge of specific processes that are 
owned by the BANK. 

We must never use such data for personal 
purposes or disclose it without the BANK's 
authorization. 

In addition, if you leave the BANK, the 
obligation to protect BANK's trade secrets 
and other exclusive information will 
remain, as any breach of confidentiality 
constitutes a crime, under the terms of 
Complementary Law No. 105/2001. 

The data of natural persons, such as that of 
our customers and employees, will be 
protected. In this context, and in order to 
affirm our commitment and respect for the 
rules of privacy and protection of personal 
data collected, in strict respect and 
compliance with the applicable legislation 
in this area, the BANK is guided by the 
General Law on Data Protection. Personal 
Data - LGPD (13,709 / 2018). 
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13.1 Proibição do Uso de 
Informações Privilegiadas para 
Fins Lucrativos 
 

Informação privilegiada refere-se a 
qualquer informação não divulgada ao 
público, que esteja relacionada às 
operações e a posição financeira do banco 
ou possam ter um impacto significativo 
sobre os preços do mercado de valores 
mobiliários sobre o Banco. A divulgação de 
informações privilegiadas ou a exploração 
de informações privilegiadas para obtenção 
de lucro é uma violação às leis e 
regulamentações de valores mobiliários. 
As instituições e seus funcionários devem 
cumprir as disposições das leis de valores 
mobiliários locais relevantes e o 
documento Management Measures of 
Insiders of the Bank. Antes da divulgação 
de informações, quaisquer informações 
consideradas privilegiadas não devem ser 
divulgadas, utilizadas durante negociações 
ou para a sugestão de títulos para 
negociação, ou para fins de geração de 
lucros para os próprios indivíduos que 
divulgaram as informações, seus familiares 
ou terceiros. 
 

IV - NOSSO RELACIONAMENTO COM 
CLIENTES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 
Os colaboradores, como representantes do 
BANCO devem atuar de forma profissional 
e ética em todas suas relações. As 
informações sobre nossos produtos e 
serviços devem ser oferecidas de forma 
clara e verdadeira. Ainda, importante 
reiterar o dever de sigilo bancário em 
nossas relações.  
Todas as instituições devem respeitar 
rigorosamente as leis locais e os requisitos 

 

13.1 Prohibition on the Use of Privileged 
Information for Profit Purposes 

 

Privileged information refers to any 
information not disclosed to the public, 
which is related to the BANK's operations 
and financial position or may have a 
significant impact on the securities market 
prices on the Bank. The disclosure of 
privileged information or the exploitation 
of privileged information for profit is a 
violation of securities laws and regulations. 

Institutions and their employees must 
comply with the provisions of the relevant 
local securities laws and the document 
Management Measures of Insiders of the 
Bank of China. Prior to the disclosure of 
information, any information considered 
privileged should not be disclosed, used 
during negotiations or for the suggestion of 
securities for trading, or for the purpose of 
generating profits for the individuals who 
disclosed the information, their family 
members or third parties. 
 

IV - OUR RELATIONSHIP WITH CLIENTS 
AND SERVICE PROVIDERS 

Employees, as representatives of the BANK, 
must act in a professional and ethical 
manner in all their relationships. 
Information about our products and 
services must be offered in a clear and 
truthful manner. Still, it is important to 
reiterate the duty of banking secrecy in our 
relations. 

All institutions must strictly respect local 
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normativos relacionados à proteção dos 
direitos dos consumidores, respeitar e 
proteger os direitos dos consumidores, de 
acordo com a lei e evitar danos aos direitos 
dos consumidores. 
Todas as instituições devem efetivamente 
implementar medidas para a proteção dos 
direitos dos consumidores em cada 
processo de negócios, tais como na 
elaboração e desenvolvimento de produtos 
e serviços financeiros, a elaboração de 
contratos, a aprovação de acesso, 
marketing e promoção, e gestão de pós-
venda, além de fornecer aos consumidores 
produtos financeiros e serviços de acordo 
com a aceitação de risco dos consumidores 
de forma apropriada, realizando 
totalmente a obrigação de informar os 
consumidores e não devem se recusar a 
prestar serviços aos consumidores de 
forma injustificada. Todas as instituições 
devem otimizar o mecanismo de 
processamento de reclamações e disputas 
dos consumidores e lidar com tais queixas 
e litígios corretamente. 
Em relação aos prestadores de serviços, 
devemos sempre nos certificar que não 
façam uso de trabalho infantil, escravo ou, 
ainda, que estejam envolvidos em casos de 
corrupção ou outras irregularidades.  
Os contratos no qual o BANCO seja parte 
devem estar escritos da forma mais precisa 
possível, não deixando margem para 
interpretações dúbias, evitando assim, 
eventuais discussões.  
Assim, o BANCO orienta seus 
colaboradores a:  
 

 Não oferecer ou aceitar presentes 
inadequados;  

 Não oferecer ou aceitar 
pagamentos ou outro tipo de 

laws and regulatory requirements related 
to the protection of consumer rights, 
respect and protect the rights of 
consumers, in accordance with the law and 
avoid damage to consumer rights. 

All institutions must effectively implement 
measures for the protection of consumer 
rights in each business process, such as in 
the preparation and development of 
financial products and services, the 
elaboration of contracts, the approval of 
access, marketing and promotion, and post 
management. -sale, in addition to providing 
consumers with financial products and 
services in accordance with consumers' risk 
acceptance in an appropriate manner, fully 
fulfilling the obligation to inform 
consumers and should not refuse to 
provide services to consumers without 
justification. All institutions must optimize 
the mechanism for processing consumer 
complaints and disputes and deal with such 
complaints and disputes correctly. 

In relation to service providers, we must 
always make sure that they do not use 
child, slave or even that they are involved 
in cases of corruption or other 
irregularities. 

The contracts to which the BANK is a party 
must be written as precisely as possible, 
leaving no scope for dubious 
interpretations, thus avoiding any 
discussions. 

Thus, the BANK advises its employees to: 

 

• Not offering or accepting inappropriate 
gifts; 

• Not offering or accepting payments or 
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benefício que influencie decisões 
comerciais.  
 

Caso você receba um presente cujo valor 
estimado o seja maior que R$ 100,00, ou o 
equivalente em dólar, entre em contato 
com o Departamento Jurídico e de 
Compliance para obter aprovação.  
Lembre-se que você só pode aceitar um 
presente de uma única fonte, uma vez por 
ano. Se for constrangedor para o BANCO 
que você não aceite um determinado 
presente que exceda tal valor simbólico, 
após seu recebimento, o Departamento 
Jurídico e de Compliance deverá ser 
informado que o presente foi aceito e o 
Departamento ajudará a determinar a 
destinação apropriada. 
Esta regra não inclui eventuais refeições de 
negócios que possam ser retribuídas, 
presentes de valor puramente simbólico ou 
brindes fornecidos pelo BANCO.   
Você deve estar ciente de que existem 
normas especiais que determinam a 
conduta adequada a ser adotada nas 
relações com órgãos do Governo Federal, 
estadual, municipal e representações do 
governo estrangeiro que diferem daquelas 
que regulamentam as relações com 
empresas não governamentais.  
 

V - NOSSO RELACIONAMENTO COM O 
GOVERNO E LEGISLAÇÃO  
 
O BANCO está sujeito às leis brasileiras e 
regulamentação específica do Conselho 
Monetário Nacional, Banco Central, 
Sistema Financeiro Nacional.  
Dentre as Leis de relevante aplicação, 
ressaltamos:  
 

1. Prevenção Contra Lavagem de 

other benefits that influence business 
decisions. 

If you receive a gift whose estimated value 
is greater than R $ 100.00, or the dollar 
equivalent, contact the Legal and 
Compliance Department for approval. 

Remember that you can only accept a gift 
from a single source, once a year. If it is 
embarrassing for the BANK that you do not 
accept a particular gift that exceeds that 
symbolic value, upon receipt, the Legal and 
Compliance Department should be 
informed that the gift has been accepted 
and the Department will assist in 
determining the appropriate destination. 

This rule does not include any business 
meals that may be reciprocated, gifts of 
purely symbolic value or gifts provided by 
the BANK. 

You should be aware that there are special 
rules that determine the proper conduct to 
be adopted in relations with federal, state, 
municipal and foreign government agencies 
that differ from those that regulate 
relations with non-governmental 
companies. 

 

V - OUR RELATIONSHIP WITH 
GOVERNMENT AND LEGISLATION 

The BANK is subject to Brazilian laws and 
specific regulations of the National 
Monetary Council, Central Bank, National 
Financial System. 

Among the relevant laws of application, we 
highlight: 

1. Prevention of Money Laundering (Law 
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Dinheiro (Lei nº 9.613/1998 e Lei nº 
12.683/2012)  
 

O BANCO está sujeito ao mecanismo de 
controle à lavagem de dinheiro, portanto 
todos os colaboradores devem monitorar 
as operações realizadas. Na hipótese de 
irregularidades na transferência de valores 
ou quando o cliente demonstrar falta de 
integridade, havendo indícios de 
movimentação que possa configurar 
lavagem de dinheiro, os colaboradores do 
BANCO devem imediatamente comunicar o 
Departamento de Compliance. 
Nos termos da legislação, temos 24 horas 
para informar o COAF inclusive tentativa de 
operação suspeita sob pena de multa, 
cassação da autorização de funcionamento, 
portanto, este é um trabalho conjunto.  
 

2. Lei Anticorrupção (Lei nº 
12.846/2013)  
 

Os colaboradores não devem oferecer ou 
prometer qualquer vantagem indevida, 
direta ou indiretamente, com o fim de 
induzir qualquer indivíduo a praticar ou 
omitir ato em violação ao seu dever, pois a 
Lei prevê sanção de multa além da 
reparação do dano causado.  
Da mesma forma, os colaboradores não 
devem aceitar vantagens indevidas, caso 
venham a receber ofertas deste tipo, 
devem informar diretamente o 
Departamento de Compliance.  
 

VI - RESPONSABILIDADE PELA 
CONFORMIDADE COM AS NORMAS 
 

1. GESTÃO DO CÓ DIGO  
 

A aprovação do Código e suas atualizações 

No. 9,613 / 1998 and Law No. 12,683 / 
2012) 

The BANK is subject to the money 
laundering control mechanism, so all 
employees must monitor the operations 
carried out. In the event of irregularities in 
the transfer of values or when the 
customer demonstrates a lack of integrity, 
with signs of movement that may 
constitute money laundering, BANK’s 
employees must immediately report to the 
Compliance Department. 

Under the terms of the law, we have 24 
hours to inform COAF including attempted 
suspicious operation under penalty of fine, 
revocation of the authorization to operate, 
so this is a joint effort. 

 

2. Anticorruption Law (Law 12.846 / 2013) 

Employees must not offer or promise any 
improper advantage, directly or indirectly, 
in order to induce any individual to practice 
or omit an act in violation of their duty, as 
the Law provides for a penalty to be 
imposed in addition to the reparation of 
the damage caused. 

Likewise, employees must not accept 
undue advantages, if they come to receive 
offers of this type, they must inform the 
Compliance Department directly. 

 

VI - RESPONSIBILITY FOR COMPLIANCE 
WITH THE STANDARDS 

1. CODE MANAGEMENT 

The approval of the Code and its updates 
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são de responsabilidade da alta diretoria do 
BANCO. Os Diretores de cada 
Departamento devem garantir que os 
colaboradores conheçam e apliquem os 
valores contidos neste Código. 
A comunicação de qualquer infração ao 
presente Código de Conduta e Ética é 
fundamental. Denúncias de fraude, 
apropriação indébita, suborno em atos ou 
transações comerciais que envolvam 
colaboradores ou prestadores de serviços 
devem ser comunicadas e, se possível, 
acompanhadas de provas. 
Toda e qualquer sugestão, dúvida de 
interpretação ou ainda casos não previstos 
neste Código deve ser encaminhada 
diretamente ao Departamento de 
Compliance ou Recursos Humanos ou 
através do e-mail codigodeetica@boc-
brazil.com.  
 

2. POLÍTICA ANTIRETALIAÇÃO  
 

O BANCO adota a “Política Antiretaliação”, 
ou seja, nenhum colaborador que de boa fé 
fizer a denúncia sofrerá retaliação, assédio 
ou consequências adversas de trabalho.  
O BANCO proíbe retaliação contra aquele 
que reportar uma possível violação ao 
Código, podendo o descumprimento ser 
mediante advertência disciplinar até 
demissão.  
Nenhuma disposição deste Código 
pretende limitar os direitos ou qualquer 
proteção legal que possa ser aplicada em 
relação à comunicação de potenciais 
violações.  
 
 

3. RESPONSABILIDADE DE REPORTAR  
 

O BANCO tem uma “política de porta 

are the responsibility of the BANK's senior 
management. The Directors of each 
Department must ensure that employees 
know and apply the values contained in this 
Code. 

Reporting any breach of this Code of 
Conduct and Ethics is essential. Reports of 
fraud, embezzlement, bribery in acts or 
business transactions involving employees 
or service providers must be 
communicated and, if possible, 
accompanied by evidence. 

Any and all suggestions, doubts about 
interpretation or cases not provided for in 
this Code must be sent directly to the 
Compliance or Human Resources 
Department or by e-mail 
codigodeetica@boc-brazil.com.  
 

2. ANTIRETALIATION POLICY 

The BANK adopts the “Anti-Retaliation 
Policy”, that is, no employee who in good 
faith makes the report will suffer 
retaliation, harassment or adverse work 
consequences. 

The BANK prohibits retaliation against 
anyone who reports a possible violation of 
the Code, and non-compliance can be 
through disciplinary warning until 
dismissal. 

No provision of this Code is intended to 
limit the rights or any legal protection that 
may be applied in relation to the reporting 
of potential violations. 

3. RESPONSIBILITY TO REPORT 

BANCO has an “open door policy” and 

mailto:codigodeetica@boc-brazil.com
mailto:codigodeetica@boc-brazil.com
mailto:codigodeetica@boc-brazil.com
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aberta” e encoraja seus colaboradores a 
compartilhar suas dúvidas, preocupações, 
sugestões ou reclamações. É 
responsabilidade de todos os 
colaboradores relatarem quaisquer 
preocupações a respeito de informações 
manuseadas de forma diversa das 
disposições aqui estabelecidas.  
A criação deste Código é exatamente para 
atuar preventivamente, pois eventuais 
violações a este Código podem constituir 
violações à lei, podendo resultar em 
penalidades civis e criminais.  
 

4. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 

O BANCO, comprometido com o tema de 
Violência Doméstica / Violência contra a 
mulher, se utiliza deste meio para repudiar 
qualquer ato de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, e por esta razão 
abrange seu Canal de Denuncias divulgado 
neste código canaldedenuncias@boc-

brazil.com para estes casos de abusos 
sofridos por suas colaboradoras. Também é 
possível solicitar apoio pessoalmente ao 
Departamento de Recursos Humanos que 
cuidará do sigilo e tratará o tema com a 
mais absoluta confidencialidade, 
assegurando que as denúncias recebidas 
sobre este tema serão devidamente 
tratadas e, sendo constatado qualquer 
indício de violência contra qualquer 
colaboradora, poderá tomar as seguintes 
medidas protetivas para o resguardo da 
saúde física e mental da colaboradora: 
 

 Oferecimento de mudança de 
horário de entrada/saída, a fim de 
que o agressor não tenha 
conhecimento de sua rotina; 

 Encaminhamento do caso à 

encourages its employees to share their 
doubts, concerns, suggestions or 
complaints. It is the responsibility of all 
employees to report any concerns 
regarding information handled in a manner 
different from the provisions set forth 
herein. 

The creation of this Code is exactly to act 
preventively, as any violations of this Code 
may constitute violations of the law, which 
may result in civil and criminal penalties. 

 

4. VIOLENCE AGAINST WOMEN 

The BANK, committed to the theme of 
Domestic Violence / Violence against 
women, uses this means to repudiate any 
act of domestic and family violence against 
women, and for this reason it covers its 
Reporting Channel published in this code 
canaldedenuncias@boc-brazil.com for 
these cases of abuse suffered by its 
employees. It is also possible to request 
support in person from the Human 
Resources Department, which will take 
care of the confidentiality and treat the 
issue with the utmost secrecy, ensuring 
that complaints received on this topic will 
be properly dealt with and, if any evidence 
of violence against any employee is found, 
you can the following protective measures 
to safeguard the employee's physical and 
mental health: 
 
 
• Offering a change of entry / exit time, so 
that the aggressor is not aware of her 
routine; 

• Referral of the case to the Women's 

mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
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Delegacia da Mulher; 

 Encaminhamento do caso à 
Defensoria Pública; 

 Indicação de grupo de apoio 
voluntário externo (ONG, Igrejas, 
etc.) que possam prestar 
orientações sobre o tema. 
 

Abrangem violência doméstica / violência 
contra a mulher as violências físicas, 
morais, patrimoniais, psicológicas, sexuais 
e virtuais. 
O BANCO não poderá ser responsabilizado 
por qualquer dano decorrente de ato de 
violência doméstica contra a colaboradora 
que porventura tenha acionado o canal de 
denúncia aqui previsto. 
 

5. TRATAMENTO DAS DENÚ NCIAS  
 

O BANCO tratará junto ao Comitê de Ética, 
todas as denúncias de forma confidencial, 
mantendo sigilo da identidade, exceto se 
esta divulgação for exigida por lei. Nesse 
caso, o indivíduo que apresentar a 
denúncia será previamente informado. As 
investigações serão conduzidas tão 
rapidamente quanto possível, tendo em 
conta a natureza e a complexidade da 
matéria e os problemas levantados. 
 

Police Station; 

• Referral of the case to the Public 
Defender's Office; 

• Indication of an external voluntary 
support group (NGO, Churches, etc.) that 
can provide guidance on the topic. 

Domestic violence / violence against 
women includes physical, moral, 
patrimonial, psychological, sexual and 
virtual violence. 

The BANK cannot be held responsible for 
any damage resulting from an act of 
domestic violence against the employee 
who may have activated the reporting 
channel provided here. 

5. TREATMENT OF COMPLAINTS 

The BANK will deal with the Ethics 
Committee, all denunciations in a 
confidential manner, maintaining identity 
confidentiality, except if this disclosure is 
required by law. In this case, the individual 
who lodges the complaint will be informed 
in advance. Investigations will be 
conducted as quickly as possible, taking 
into account the nature and complexity of 
the matter and the problems raised. 

 

 

 


