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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A presente Política de Gestão do Canal de Denúncia (“Política”) do Banco da China 

Brasil S.A. (“BOC Brasil”) tem o objetivo de garantir a conformidade com a legislação, 

normas e regulamentos sobre a disponibilização de um canal para comunicação de 

indícios e suspeitas de ilicitude, abusos, irregularidades e fraudes relacionados às 

atividades de instituições financeiras, conforme previsão da Resolução CMN Nº 4.859, 

do Banco Central do Brasil. 

 

O BOC Brasil está comprometido com a utilização de meios de comunicação 

adequados na forma aqui estabelecida, confidenciais e gratuitos por meio dos quais 

seus colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores possam reportar, 

sem a necessidade de se identificarem, quaisquer situações com indícios de ilicitude, 

de qualquer natureza, relacionadas às atividades do BOC Brasil ou exercidas no BOC 

Brasil, sejam por seus meios físicos ou eletrônicos.  

 

2. CONCEITOS 

 

2.1. Canal de Denúncia: Ferramenta disponibilizada pelo BOC Brasil para a realização 

de denúncias. 

2.2. Denúncia: Ato de informar, via Canal de Denúncia ou outro meio possível, a 

ocorrência de ilícitos de qualquer natureza, direta ou indiretamente relacionados às 

atividade do BOC Brasil e/ou de seus colaboradores, clientes, usuários, parceiros 

ou fornecedores. 

2.3. Denunciante de Boa-fé: Colaborador, cliente, usuário, parceiro ou fornecedor que, 

de boa-fé, reporte informações relevantes sobre a ocorrência de ilícitos envolvendo 

o BOC BR. 

2.4. Não retaliação: Princípio que visa proteger o denunciante de boa-fé de possíveis 

retaliações futuras por conta de denúncia realizada ao BOC Brasil. 

 
3. CONTEÚDO DAS DENÚNCIAS 

 

Os denunciantes poderão comunicar, de forma anônima ou não, qualquer violação 

iminente ou conduta suspeita dentro do BOC Brasil que já tenha ocorrido, que esteja 

ocorrendo ou que poderá vir a ocorrer no futuro, incluindo, mas não se limitando a: 

 

 Legislação vigente, regulamentações ou regras de órgãos fiscalizadores e 

reguladores aplicáveis ao BOC Brasil; 

 Normas, políticas e/ou procedimentos internos do BOC Brasil; 

 Código de Conduta e ética; 
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 Fraudes e/ou atos ilícitos incluindo, mas não se limitando, lavagem de dinheiro, 

financiamento ao terrorismo, abuso de mercado, conflito de interesses, uso de 

informação privilegiada, quebra do sigilo de informações de clientes ou de 

acordos de confidencialidade, roubos, furtos, corrupção, suborno, vazamento 

de dados pessoais, falsificação e alteração de arquivos comerciais, facilitação 

do cometimento de irregularidades, etc.; 

 Comportamentos reprováveis e/ou antiéticos, quaisquer modalidades de 

assédio, seja ela assédio moral e/ou sexual, quaisquer outras formas de 

discriminação, como racismo, injúria racial, xenofobia, etc.; 

 Má conduta profissional; 

 Uso indevido dos recursos da tecnologia da informação; 

 Violência doméstica/ violência contra a mulher. 

 

Os denunciantes poderão comunicar quaisquer suspeitas de irregularidades por meio 

do endereço eletrônico: canaldedenuncias@boc-brazil.com, ou, se preferirem, 

pessoalmente a um representante do Departamento Jurídico e de Compliance e/ou 

do Departamento de Recursos Humanos. 

 

O Canal de Denúncia possui caráter sigiloso, gratuito e imparcial, de modo que as 

denúncias poderão ser feitas com anonimato e todas as informações fornecidas serão 

tratadas com a mais absoluta confidencialidade pelo BOC Brasil e seus responsáveis 

envolvidos na análise das condutas comunicadas. 

 

4. TRATAMENTO DAS DENÚNCIAS RECEBIDAS NO CANAL DE DENÚNCIA E 

OUTROS CANAIS: 

 

 O Departamento Jurídico e de Compliance primeiramente irá avaliar os e-mails 

recebidos no Canal de Denúncia; 

 Caso o Departamento Jurídico e de Compliance tome conhecimento de que há uma 

reclamação já registrada na Ouvidoria e/ou no Sistema de Registro de Demandas 

do Cidadão (RDR) com o mesmo teor, as áreas responsáveis devem se alinhar 

previamente para esclarecer o tema de acordo com as responsabilidades 

determinadas em cada política antes de responder ao denunciante/ reclamante.  

 

5. DENUNCIANTES 

 

As denúncias poderão ser realizadas pelas seguintes pessoas: 

 

 Colaboradores, em todos os níveis hierárquicos; 

 Clientes; 

 Parceiros; 

mailto:canaldedenuncias@boc-brazil.com
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 Fornecedores do BOC Brasil; ou 

 Qualquer pessoa que tenha conhecimento de fatos denunciáveis. 

 

Os colaboradores do BOC Brasil que realizarem quaisquer comunicações sobre 

supostas irregularidades também deverão manter em absoluto sigilo o fato de terem 

feito a denúncia, assim como os detalhes da comunicação e o eventual retorno que 

lhes foi dado acerca do caso pelo responsável pelo Canal de Denúncia, sendo 

garantido aos denunciantes de boa-fé a não retaliação por parte de seus superiores 

hierarquicos, ou seja, nenhuma medida disciplinar poderá ser aplicada contra o 

denunciante de boa-fé, gozando este de proteção do BOC Brasil com relação as fatos 

denunciados. 

 

Os denunciantes de má-fé, ou seja, que sabidamente realizarem denúncias no intuito 

de prejudicar outrem, poderá sofrer alguma das medidas disciplinares previstas na 

Política de Medidas Disciplinares, caso comprovada sua má-fé. 

 

6. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

O BOC Brasil, comprometido com o tema de Violência Doméstica/ Violência contra a 

mulher, assegura que as denúncias recebidas sobre este tema serão devidamente 

tratadas e, sendo constatado qualquer indício de violência contra qualquer colaboradora, 

podendo, mas não se limitando a violência física, moral, patrimonial, psicológica, sexual 

e virtual, irá tomar medidas protetivas para o resguardo da saúde física e mental da 

colaboradora, como: 

 

 Oferecer a mudança de horário de entrada/saída, a fim de que o agressor não 

tenha conhecimento de sua rotina; 

 Encaminhar o caso à Delegacia da Mulher; 

 Encaminhar o caso à Defensoria Pública; e 

 Indicar grupo de apoio voluntário externo (ONG, Igrejas, etc.) que possam 

prestar orientações sobre o tema. 

 

O BOC Brasil 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. 

 

7. RELATÓRIO DE DENUNCIAS RECEBIDAS 

 

O Departamento Jurídico e de Compliance, deverá elaborar relatório semestral, 

referenciado nas datas-base de 30 de junho e 31 de dezembro, contendo, no mínimo: 
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I - o número de comunicações recebidas; 

II - a natureza das comunicações; 

III - as áreas competentes pelo tratamento da situação; 

IV - o prazo médio de tratamento; e 

V - as medidas adotadas pela instituição. 

 

Observação: Os relatórios deverão ser aprovados pelo Conselho de Administração do 

BOC Brasil e mantido à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 

cinco anos. 

 

8. ARQUIVO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CANAL DE DENÚNCIA 

 

Todos os documentos que fazem parte do Canal de Denúncia, bem como das 

investigações internas envolvendo as condutas reportadas e o relatório aprovado pelo 

Conselho de Administração, serão arquivados pelo prazo de 5 (cinco) anos pelo 

departamento responsável, de forma que possibilite a reconstrução completa do 

processo para atender as solicitações de autoridades competentes, órgãos 

reguladores e auditoria interna e externa. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O BOC Brasil se reserva o direito de aditar a presente política a qualquer momento, 

sem a necessidade de prévia e expressa comunicação. 

 

Esta Política foi discutida e aprovada pela Diretoria do BOC Brasil, sendo que a sua 

vigência e eficácia são imediatas. 

 

Esta Política está disponível para consulta na Divulgação Interna do BOC Brasil e no 

sítio eletrônico: http://www.bankofchina.com/br/pt/index.html . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankofchina.com/br/pt/index.html
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1. GENERAL PROVISIONS 

 

This Whistleblowing Channel Management Policy (“Policy”) of Banco da China Brasil 

SA (“BOC Brasil”) aims to ensure compliance with legislation, rules and regulations on 

the provision of a channel for reporting and suspicions of illegality, abuse, irregularities 

and fraud related to the activities of financial institutions, as provided for in Resolution 

CMN No. 4,859, of the Central Bank of Brazil. 

 

BOC Brasil is committed to the use of adequate means of communication, as 

established herein, confidential and free of charge, through which its employees, 

customers, users, partners or suppliers can report, without the need to identify 

themselves, any situations with indications of illegality, of any nature, related to the 

activities of BOC Brasil or carried out in BOC Brasil, whether by physical or electronic 

means. 

 

2. CONCEPTS 

 

2.1. Whistleblowing Channel: Tool made available by BOC Brasil for making 

complaints. 

2.2. Whistleblowing: Act of reporting, via the Whistleblowing Channel or any other 

possible means, the occurrence of illicit acts of any nature, directly or indirectly related 

to the activities of BOC Brasil and/or its employees, customers, users, partners or 

suppliers. 

2.3. Whistleblower in Good Faith: Employee, customer, user, partner or supplier who, 

in good faith, reports relevant information about the occurrence of illicit acts involving 

BOC BR. 

2.4. Non-retaliation: Principle that aims to protect the whistleblower in good faith from 

possible future retaliation on account of a whistleblower made to BOC Brasil. 

 

3. CONTENT OF THE COMPLAINTS 

 

Whistleblowers may report, anonymously or otherwise, any imminent violation or 

suspicious conduct within BOC Brasil that has already occurred, is occurring or may 

occur in the future, including, but not limited to: 

 

 Current legislation, regulations or rules of inspection and regulatory bodies 

applicable to BOC Brasil; 

 BOC Brasil's internal rules, policies and/or procedures; 

 Code of Conduct and Ethics; 

 Fraud and/or illicit acts including, but not limited to, money laundering, terrorist 

financing, market abuse, conflict of interest, use of privileged information, 
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breach of confidentiality of customer information or confidentiality agreements, 

theft, theft, corruption, bribery, leakage of personal data, falsification and 

alteration of commercial files, facilitating the commission of irregularities, etc.; 

 Reprehensible and/or unethical behavior, any forms of harassment, whether 

moral and/or sexual harassment, any other forms of discrimination, such as 

racism, racial slurs, xenophobia, etc.; 

 Professional misconduct; 

 Misuse of information technology resources; 

 Domestic violence / violence against women. 

 

Whistleblowers may report any suspected irregularities through the electronic address: 

canaldedenncias@boc-brazil.com, or, if they prefer, in person to a representative of the 

Legal and Compliance Department and/or the Human Resources Department. 

 

The Whistleblower Channel is confidential, free and impartial, so that reports can be 

made anonymously and all information provided will be treated with the utmost 

confidentiality by BOC Brasil and those responsible for analyzing the reported conduct. 

 

4. TREATMENT OF COMPLAINTS RECEIVED ON THE COMPLAINT CHANNEL 

AND OTHER CHANNELS: 

 

 The Legal and Compliance Department will first evaluate the emails received in the 

Whistleblower Channel; 

 If the Legal and Compliance Department becomes aware that there is a complaint 

already registered with the Ombudsman and/or the Citizen's Demand Registration 

System (RDR) with the same content, the responsible areas must align themselves 

in advance to clarify the matter of accordance with the responsibilities set forth in 

each policy before responding to the whistleblower/complainant. 

 

5. WHISTLEBLOWERS 

 

Complaints may be made by the following persons: 

 

 Employees at all hierarchical levels; 

 Customers; 

 Partners; 

 BOC Brazil suppliers; or 

 Anyone who has knowledge of reportable facts. 

 

BOC Brasil employees who make any communications about alleged irregularities 

must also keep the fact that they made the complaint, as well as the details of the 
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communication and any feedback given to them about the case by the person 

responsible for the Complaint Channel, in absolute secrecy, whistleblowers in good 

faith are guaranteed not to retaliate by their hierarchical superiors, that is, no 

disciplinary measure can be applied against the whistleblower in good faith, who enjoys 

the protection of BOC Brasil in relation to the reported facts. 

 

Whistleblowers in bad faith, that is, those who knowingly make complaints with the 

intention of harming others, may suffer any of the disciplinary measures provided for 

in the Disciplinary Measures Policy, if their bad faith is proven. 

 

6. VIOLENCE AGAINST WOMEN 

 

BOC Brasil, committed to the issue of Domestic Violence/Violence against women, 

ensures that complaints received on this issue will be properly dealt with and, if any 

evidence of violence against any employee is found, which may, but not be limited to 

physical violence, moral, patrimonial, psychological, sexual and virtual, will take 

protective measures to protect the physical and mental health of the employee, such 

as: 

 

 Offer to change the entry/exit time, so that the aggressor is not aware of your 

routine; 

 Forward the case to the Women's Police Station; 

 Forward the case to the Public Defender's Office; and 

 Indicate an external voluntary support group (NGOs, Churches, etc.) that can 

provide guidance on the topic. 

 

BOC Brasil cannot be held responsible for any damage resulting from an act of 

domestic violence against the employee who may have triggered the Whistleblower 

Channel provided herein. 

 

7. REPORT OF COMPLAINTS RECEIVED 

 

The Legal and Compliance Department must prepare a semi-annual report, referenced 

on the base dates of June 30 and December 31, containing, at least: 

 

I. the number of communications received; 

II. the nature of the communications; 

III. the areas responsible for handling the situation; 

IV. the average treatment period; and 

V. the measures adopted by the institution. 
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Note: The reports must be approved by the Board of Directors of BOC Brasil and kept 

at the disposal of the Central Bank of Brazil for a minimum period of five years. 

 

8. FILE OF DOCUMENTS RELATED TO THE COMPLAINT CHANNEL 

 

All documents that are part of the Whistleblower Channel, as well as internal 

investigations involving the reported conduct and the report approved by the Board of 

Directors, will be filed for a period of 5 (five) years by the responsible department, in a 

way that allows the complete reconstruction of the process to meet the requests of 

competent authorities, regulatory bodies and internal and external audit. 

 

9. FINAL PROVISIONS 

 

BOC Brasil reserves the right to amend this policy at any time, without the need for 

prior and express communication. 

 

This Policy was discussed and approved by the Board of Directors of BOC Brasil, and 

its effectiveness and effectiveness are immediate. 

 

This Policy is available for consultation on BOC Brasil's Internal Disclosure and on the 

website: http://www.bankofchina.com/br/pt/index.html  

 

http://www.bankofchina.com/br/pt/index.html

