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Nos orientam em como criar um local de trabalho onde todos, 
incluindo aqueles com quem trabalhamos, sintam-se 
respeitados e confiantes em falar cajo vejam algo que possa 
contradizer o nosso código... e não toleraremos retaliações 
contra ninguém que manifeste alguma preocupação.

O compromisso do nosso pessoal todos os dias e, ver como 
nos esforçamos sempre por sermos melhores é justamente o 
que me faz sentir tão orgulhoso de usar a cor laranja da BHP. 

Mensagem do CEO
Agir com integridade
Nosso objetivo é congregar pessoas e recursos para construir 
um mundo melhor. E como fazemos isso, é importante. 

Nossas decisões e ações são orientadas pelos valores da 
Nossa Carta de Princípios. Na verdade, foi o compromisso da 
BHP com estes valores o que me levou a trabalhar aqui há 
mais de duas décadas. 

Nosso código dá vida a estes valores. Ele nos lembra porque 
os valores são importantes e nos ajuda a entendê-los na 
prática.

Não é apenas para nós. Usamos nossos valores e o Código de 
Conduta para gerar os melhores resultados possíveis para 
todos. Orientam nossas parcerias com as comunidades nas 
quais operamos em todos os aspectos, até o modo como 
trabalhamos com nossos clientes em todo o mundo. E, para 
nós, esses valores são inegociáveis. 

Mike Henry
CEO
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O comportamento coerente com os princípios da Carta de Valores 
cultiva a lealdade e a confiança mútua e em nossas partes interessadas. 

É por isso que adotamos o Nosso Código. Ele orienta nosso trabalho 
diário, nos ajudando a pensar em não somente no que fazemos, mas 
na maneira como executamos o trabalho. Ele demonstra como aplicar 
os princípios da Carta de Valores de maneira prática e reflete muitos de 
nossos requisitos, bem como das normas e procedimentos locais. 

Como uma Empresa globalizada, cumprimos com as leis e 
regulamentações aplicáveis dos países nos quais atuamos. Apoiamos as 
normas e diretrizes internacionais, incluindo o nosso compromisso com 
a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas e com 
os Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos.

Onde houver diferenças entre o Nosso Código e costumes, normas, leis 
ou regulamentações locais, aplicaremos o requisito que apresentar o 
mais elevado padrão de procedimento. 

Atuar com integridade é responsabilidade de todos. Cada seção do 
Nosso Código explica nossos princípios e nossas expectativas em 
relação aos nossos colaboradores e aos outros prestadores de serviços 
que trabalham conosco. 

Nosso Código não abordará ou antecipará todas as situações de 
conflito, porém ele nos mostrará onde podemos obter mais suporte, 
além de citar exemplos e recursos para guiar nosso bom senso. 

Como trabalhamos na BHP
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Caso não tenha certeza sobre como interpretar Nosso Código ou em caso de dúvidas sobre como ele é aplicado, 
fale com o seu líder direto, o gerente acima do seu chefe, o departamento de recursos humanos, o departamento de 
ética e conformidade, o departamento jurídico ou entre em contato com o serviço de aconselhamento EthicsPoint. 
Outros prestadores de serviços que trabalham conosco ou que estejam associados à nossa empresa, podem acessar 
o serviço de aconselhamento EthicsPoint. 

Site 

Você pode acessar Nosso Código  
on-line.

http://www.bhp.com/our-approach/our-
company/our-code-of-conduct 

Serviço de aconselhamento EthicsPoint por telefone

Nossa equipe do 
departamento de ética
Você pode entrar em contato com nossa 
equipe do departamento de ética para 
obter suporte ou para comunicar algo.

Endereço de e-mail 
Ethics.Team@bhp.com 

Correspondência 
BHP Ethics Team, 171 Collins Street 
Melbourne 
Victoria 3000, Australia

Serviço de aconselhamento 
EthicsPoint
O serviço de aconselhamento 
EthicsPoint é um serviço global 
que pode ser contatado caso 
deseje comunicar algo ou para o 
esclarecimento de dúvidas. O serviço 
de aconselhamento EthicsPoint pode 
ser acessado on-line ou por telefone 
disponível 24 horas por dia e você pode 
optar por permanecer no anonimato.

Site do serviço de aconselhamento 
EthicsPoint 
www.BHPBbusinessconduct.
ethicspoint.com

*No caso de localidades sem um número disponível para chamada gratuita, será fornecido um número para discagem direta, o qual incorrerá em uma 
cobrança mínima para a conexão com a Austrália. O tempo de conexão leva normalmente de um a dois minutos. Uma vez efetuada a conexão, a chamada 
não incorrerá em despesas adicionais.

Contatos e Recursos

Austrália e Ásia

Austrália 

China  

Índia 

Japão        

Malásia        

Filipinas

 
 

Cingapura

Europa

Suíça  

Reino Unido   

Região das Américas e Caribe

Brazil           

Canadá 

Chile

Colômbia

Equador 
 

 

 

México

Peru*

Trinidad/Tobago* 

Estados Unidos  

África

Argélia* 

África do Sul

Guiné* 

Chamada gratuita 1800 423 473

Chamada gratuita 1080 0610 0462

Chamada gratuita 1080 0261 1385

Chamada gratuita 000 800 610 1130

Chamada gratuita 0034 800 40 1212

Chamada gratuita 1800 817 565

Chamada gratuita 1800 1852 0032 

Acessível em dispositivos móveis e da SUN 
Cellular, linhas fixas empresariais e telefones 
públicos

Chamada gratuita 1800 8798 9937 

Acessível via dispositivos Globe

Chamada gratuita 800 616 7080

Chamada gratuita 0800 562 876

Chamada gratuita 0800 0015 314

Chamada gratuita 0800 892 3110

Chamada gratuita 1 844 297 4027

Chamada gratuita 123 0020 1359

Chamada gratuita 01 800 915 5860

1. De uma linha externa, disque o número 
de acesso direto que corresponda à sua 
localização: 

Equador: 1-800-225-528 
Equador (operadora em espanhol): 1-999-119

2. Após o atendimento em inglês, digite:  
877 281 5508

Chamada gratuita 001844 763 3254

(código de salida del país) 1 503 906 8492

Discagem direta 011 61 3 9639 1234

Chamada gratuita 1 844 801 7783

(código de salida del país) 1 503 906 8492

Chamada gratuita 0800 998 230

Discagem direta 00 61 3 9639 1234
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Caso não tenha se sentido à vontade ou tenha tido dificuldade em responder 
qualquer pergunta do Teste Rápido, você deverá comunicar a situação. 

Teste rápido da BHP

Meios de comunicação
Caso a história aparecesse na 

imprensa, me sentiria à vontade 
com a decisão?

Família
Que conselho eu daria ao meu 

parceiro, pai, mãe, filho ou 
amigo?

Percepção
Qual a minha intuição ou 

pressentimento a respeito 
disso? Se me sinto mal, então, 

provavelmente a situação é ruim.

Segurança
O fato poderia, direta ou 

indiretamente, colocar alguém 
em perigo ou causar dano físico 

ou mental a alguém?

Legislação
O fato é considerado legal ou 
está de acordo com nossas 
políticas e procedimentos?

Consciência
Isso está de acordo com meus 

valores pessoais?

Valores

Isso está de acordo com 
os princípios da Carta 
de Valores?

Em caso de dúvidas sobre se deve ou não comunicar 
uma determinada situação, experimente fazer o 
Teste Rápido.
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O que acontece quando você comunica uma situação de conflito? 
Todas as questões serão levadas a sério, de maneira respeitosa e nosso objetivo é o de oferecer uma resposta 
em tempo hábil.

Comunicar uma situação de conflito protege a todos
Se achar que uma decisão ou ação não esteja refletindo os princípios da 
Carta de Valores ou que não esteja de acordo com o Nosso Código, é de sua 
responsabilidade relatar a situação. Você não precisa ser diretamente afetado por 
um problema para expô-lo.

Quando ocorre um levantamento de questões, isso nos ajuda a identificar e a 
tratar do assunto, melhorando a forma como trabalhamos. 

Sabemos que para relatar uma situação de conflito é preciso ter coragem e 
integridade e respeitamos isso, tratando sua questão de forma confidencial e nos 
comprometendo a investigar quando for o caso. 

Nossos colaboradores são o nosso ativo mais importante e queremos que 
percebam nosso apoio ao comunicarem uma determinada situação de conflito. 
Há várias formas de fazer isso.

Se uma pessoa que não faça parte da Empresa comunicar uma situação de 
conflito, nos comprometemos a tratar da questão com respeito. Ao relatar uma 
situação de conflito, as pessoas ajudam na melhoria de nossa Empresa e na 
criação de uma relação de confiança junto às comunidades nas quais atuamos. 

Comunicando uma 
situação de conflito

seu líder 
direto

o gerente acima 
do seu chefe

recursos 
humanos

depto. ética e 
conformidade

jurídico

EthicsPoint
de forma anônima, 

24h/dia

Suporte
Caso haja preocupação durante 
qualquer estágio do processo, fale com 
seu líder direto, ou com o gerente acima 
do seu chefe, ou com o representante 
de recursos humanos, ou com o 
departamento de ética e conformidade 
ou com o serviço de aconselhamento 
EthicsPoint (consulte Contatos e 
Recursos). Lembre-se que o programa 
de assistência ao colaborador está 
disponível 24h por dia, caso precise 
de qualquer suporte, orientação ou 
aconselhamento.

Situação levantada
Seja aberto, honesto 
e forneça a maior 
quantidade possível 
de informações. Caso 
exponha uma situação 
por meio do serviço 
de aconselhamento 
EthicsPoint, é possível 
optar por permanecer no 
anonimato.

Investigações
Todas as questões serão levadas 
a sério e nosso objetivo é o de 
investigar a situação em tempo 
hábil. As investigações podem 
ser realizadas por um líder, pelo 
departamento de RH ou por um 
investigador independente.

Resolução
Em alguns casos, o 
aconselhamento, o suporte e a 
orientação poderão ajudá-lo a 
resolver sua situação.

Resultado
Quando uma investigação for 
realizada, serão fornecidas as 
informações de contato para 
que você possa se comunicar 
com o investigador e solicitar 
atualizações. Quando o 
investigador finalizar o processo, 
você receberá uma notificação 
informando os resultados.

Não há nada em Nosso Código, Nossos Requisitos e em nenhum outro documento ou procedimento da BHP que o 
impeça de se manifestar ou que exija aprovação para comunicar à devida autoridade governamental o que você, 
pela lógica, acredite ser uma violação da lei ou que ainda o impeça de buscar aconselhamento jurídico em relação 
aos seus direitos sobre a divulgação de informações. 
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Confidencialidade e anonimato
Sempre que uma situação de conflito for comunicada, as informações fornecidas 
serão tratadas com confidencialidade. Caso deseje permanecer no anonimato, 
serão tomados todos os devidos procedimentos para reduzir o risco de que 
você seja identificado como resultado da resposta à sua questão. Isso significa 
que as informações fornecidas serão compartilhadas quando forem necessárias 
aos propósitos da investigação e serão tomadas medidas que protejam sua 
identidade, sempre que possível. É possível comunicar uma situação de conflito 
de forma anônima, acessando o serviço de aconselhamento EthicsPoint on-line 
ou por telefone. 

Resultados de investigações
As violações ao Nosso Código comprometem a Carta de Valores e nossa cultura 
de zelo e confiança. Em caso de violação às normas descritas em Nosso Código, 
você poderá sofrer medidas disciplinares, incluindo:

• aconselhamento verbal junto ao seu líder direto ou gerente acima do seu chefe;

• advertências verbais;

• advertências por escrito ou advertência final por escrito; e

• rescisão do contrato de trabalho.

Em alguns casos, uma conduta que viole Nosso Código pode também constituir 
uma violação da lei e acarretar em penalidades civis ou em processos criminais 
para você e a Empresa.

On-line
Nosso Código está disponível on-line no site: bhp.com/ourcode. Nosso recurso 
on-line fornece informações adicionais, vídeos e outras ferramentas úteis. 
Revisamos e atualizamos regularmente Nosso Código, por isto você deve acessar 
o site para consultar a última versão.

Feedback
Estamos sempre buscando maneiras de melhorar Nosso Código e agradecemos 
por seu feedback e suas ideias para aprimoramento. Agradecemos o feedback de 
todos e não apenas de colaboradores.

Para dar seu feedback, envie um e-mail para Ethics.Team@bhp.com ou acesse 
bhp.com/ourcode. 

Tolerância zero à retaliação
Para nós é importante que você se sinta 
autoconfiante e protegido(a), seja para 
buscar assistência ou comunicar uma 
situação de conflito.

Não permitimos qualquer forma 
de punição, medida disciplinar ou 
retaliatória que seja tomada contra 
qualquer pessoa que tenha comunicado 
uma situação de conflito ou cooperado 
com uma investigação.

As retaliações podem ocorrer de várias 
formas, incluindo ameaças, intimidação, 
assédio, exclusão ou humilhação. 
Também pode incluir comportamentos 
sutis, tais como negar o fornecimento 
de informações ou deixar de fornecer 
trabalhos importantes. Consideramos 
todas as formas de retaliação como uma 
violação do Nosso Código. 

Caso sinta que tenha sofrido retaliação 
por ter comunicado uma situação de 
conflito, você deve comunicar o fato 
imediatamente ao seu líder direto ou 
ao gerente acima do seu chefe, ou ao 
departamento de recursos humanos, 
ou ao departamento de ética e 
conformidade, ou ao departamento 
jurídico ou ainda ao serviço de 
aconselhamento EthicsPoint.
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O que esperamos da sua parte
Todos temos a responsabilidade de trabalhar de acordo com os princípios da nossa Carta de Valores, bem como 
dentro da lei. É fundamental que você compreenda o Nosso Código e como ele se aplica a você. 

Sempre que referirmos ao termo “você”, isso incluirá colaboradores, diretores e membros do conselho de 
administração. Também esperamos que terceiros, consultores e outros profissionais que possam ser 
temporariamente contratados para executar trabalhos ou serviços para a nossa Empresa, sigam o Nosso Código em 
relação ao trabalho prestado para nós. 

A Empresa espera que você: 

• tome decisões e aja de acordo com a Carta de Valores;
• aja sempre de acordo com Nosso Código;
• compreenda Nossos Requisitos, normas e procedimentos locais que se apliquem à maneira que atuamos;
• saiba como e quando relatar uma situação de conflito; e
• saiba que não toleramos retaliações contra qualquer pessoa por ter tido a coragem de se manifestar.

Todos temos a responsabilidade compartilhada de tornar nossa Empresa um grande local de trabalho e criar uma 
cultura de confiança e zelo entre todos. 

O que esperamos dos líderes
Sabemos que o padrão que utilizamos é o padrão que aceitamos. É por isso que se você é responsável por liderar 
colaboradores na BHP, é importante que você seja um exemplo dos princípios da Carta de Valores ao:

• demonstrar comportamentos positivos descritos em Nosso Código;
- recompensar os colaboradores por seguir os princípios da Carta de Valores;

- responsabilizar aqueles que violarem o Nosso Código;

• ajudar todos os membros da equipe a compreender as expectativas e aplicações práticas do Nosso Código,
Nossos Requisitos e as normas e procedimentos locais;
- informar novos membros da equipe sobre as expectativas em Nosso Código;

- incorporar Nosso Código as atividades diárias e nos processos em vigor;

• tomar decisões que representem os melhores interesses da BHP;

• incentivar uma cultura de inclusão na qual todos se sintam à vontade para comunicarem problemas ou fazerem
perguntas sem medo de sofrerem retaliações;
- saber como responder adequadamente às preocupações; e

- aplicar tolerância zero ante qualquer forma de retaliação.

Em consistência com os valores do Nosso Código e da Carta de Valores, nossos líderes têm a capacidade de 
melhorar o desempenho de suas equipes por meio de aconselhamentos regulares e feedbacks construtivos 
proporcionados de forma respeitosa. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham conosco
Queremos que todos os terceiros com os quais lidamos, incluindo nossos fornecedores, contratados, clientes, 
parceiros das comunidades e governos, compreendam nossas expectativas. As seções relevantes do Nosso 
Código incluem um tópico feito sob medida sobre nossas expectativas em relação aos terceiros que trabalham 
conosco.

Incentivamos as nossas joint-ventures não operadas pela BHP, participações minoritárias e associações setoriais a 
manterem padrões de conduta semelhantes. Esperamos que nossos colaboradores trabalhem com terceiros 
garantindo que estes atuem com responsabilidade. 

Nossas expectativas
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Cuidando de nossos 
colaboradores
Nossos colaboradores são o nosso recurso mais importante e são 
fundamentais para o sucesso da BHP. Nosso objetivo é oferecer um local de 
trabalho saudável, seguro e inclusivo, livre de assédio e “bullying”. Queremos 
que todos os nossos colaboradores sejam tratados de forma honesta, 
respeitosa e com dignidade e que se sintam seguros para comunicar conflitos.
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Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento de Saúde, Segurança e 
Meio ambiente

Departamento de Recursos Humanos

Programa de Assistência ao 
Colaborador 

Pelo Serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos de Saúde 

Nossos Requisitos de Segurança e 
Nossos Requisitos para Comunicações 
sobre Saúde, Segurança, Meio 
Ambiente e Comunidade

Nossos Requisitos de Gestão de 
Segurança e Emergências

Nossos Requisitos de Aviação

Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial (consultar Viagens de 
negócios)

Plano de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente de sua unidade

Programa contra Drogas e Álcool em 
sua Unidade

A saúde e a segurança são responsabilidade de todos e todos nós temos que 
cuidar do bem-estar físico e mental uns dos outros. Como parte do nosso 
compromisso com o bem-estar mental, a BHP oferece acesso ao Programa Local 
de Assistência ao Colaborador (EAP) em todas as suas filiais. 

Como parte do nosso compromisso com a saúde e a segurança, todos os locais 
de trabalho devem proibir o uso de álcool, drogas ilícitas e o uso indevido de 
outras substâncias. Não deverá ser oferecido nem consumido álcool em nenhum 
local de trabalho da BHP Billiton sem aprovação prévia do superior que patrocina 
o evento.

O uso de cigarros, incluindo cigarros eletrônicos, deve ser limitado a áreas 
designadas. 

O que esperamos da sua parte
As práticas de saúde e segurança são regidas por Nossos Requisitos de Saúde, 
Nossos Requisitos para Comunicações sobre Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e Comunidade, bem como por normas e procedimentos locais. Para que 
possamos garantir um local de trabalho seguro, é preciso que você adote todos 
os requisitos relevantes.

Nossos líderes são responsáveis pela implementação desses requisitos e pela 
garantia de que os sistemas de suporte estejam disponíveis. Nossos líderes 
devem oferecer um ambiente onde todos se sintam seguros para comunicar 
quaisquer ameaças à sua própria segurança ou à dos outros. 

É responsabilidade de todos evitar e comunicar lesões e doenças que estejam 
relacionadas ao local de trabalho. 

Uma vez que o consumo de álcool e drogas é proibido, você está sujeito a um 
teste aleatório de teor de drogas e álcool, obrigatório a todos. Exigimos que 
sejam observadas todas as restrições referentes ao fumo. 

Compreendemos que alguns colaboradores possam sofrer de doenças 
associadas à dependência de drogas ou álcool. Caso precise de apoio para se 
tratar de uma dependência de álcool ou drogas ou caso se estiver preocupado 
com um colega, entre em contato com o Programa Local de Assistência ao 
Colaborador (EAP).

Existem requisitos adicionais de saúde e segurança que precisam ser 
considerados antes de sua viagem a destinos considerados de risco alto ou 
extremo. Consulte Viagens de Negócios para mais informações.

Saúde e segurança
Nos comprometemos a oferecer condições de trabalho saudáveis e 
seguras. Somente seremos bem-sucedidos quando todos voltarem para 
casa em segurança, se sentindo bem todos os dias e vivendo uma vida 
livre de doenças causadas por exposições no local de trabalho. 

Saúde e segurança
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- Cumpra com os requisitos relevantes de saúde e 
segurança e utilize equipamentos de proteção individual, 
além de ajudar aqueles que trabalham conosco a fazerem 
o mesmo.

- Coopere com os programas de testes de teor de álcool  
e drogas.

- Identifique, avalie e tome medidas para controlar os riscos 
à saúde e segurança. 

- Interrompa imediatamente qualquer trabalho que aparente 
ser inseguro ou caso o equipamento de proteção individual 
exigido não esteja sendo usado.

- Fale com seu líder direto ou o gerente acima do seu chefe 
em caso de quaisquer preocupações sobre a sua aptidão 
ao trabalho ou a de um colega ou ainda sobre a habilidade 
de executar de modo seguro os trabalhos que foram 
atribuídos.

- Manuseie e descarte todos os materiais corretamente, com 
segurança e legalmente.

- Esteja preparado para emergências ao assegurar que 
você e seus visitantes tenham familiaridade com os 
procedimentos de emergência.

- Reporte ao seu líder direto ou gerente acima do seu chefe 
sobre quaisquer acidentes, lesões, doenças, condições 
inseguras ou insalubres, incidentes, vazamentos ou 
descarte de materiais no meio ambiente. 

- Procure ajuda caso você ou um colega sejam dependentes 
de drogas ou álcool. 

- Aja em relação às reclamações ou aos avisos que forem 
comunicados a você.

- Execute tarefas a menos que esteja treinado, tenha as 
devidas competências, um atestado médico de aptidão, 
esteja descansado o suficiente e em alerta para  
executá-las.

- Compareça ao local de trabalho se tiver consumido 
qualquer tipo de bebida alcoólica. 

- Execute tarefas ou participe de um evento corporativo  
se estiver sob a influência de drogas (legais, prescritas  
ou ilícitas). 

- Tome drogas, prescritas ou não, sem entender e nem 
declarar o impacto causado em sua capacidade de 
executar seu trabalho de modo seguro.

- Consuma álcool em unidades da BHP, a menos que um 
evento tenha sido pré-aprovado.

- Fume em áreas proibidas pela unidade.

- Porte drogas ilícitas nas unidades e propriedades da BHP.

- Traga armas de fogo para as dependências da BHP sem 
um plano aprovado de gestão de armas de fogo que esteja 
em conformidade com Nossos Requisitos de Gestão de 
Segurança e Emergências.

- Pressuponha que outra pessoa irá comunicar um risco de 
segurança ou uma situação de conflito.

- Se esqueça do nosso compromisso com a saúde e 
segurança sempre que consumir álcool em um evento da 
Empresa, em que o consumo de bebidas alcoólicas tiver 
sido autorizado.

Sempre Nunca

Saúde e segurança

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Qualquer pessoa que visite a unidade da BHP deve estar em conformidade 
com todos os procedimentos relevantes de saúde e segurança. É importante 
que se familiarizem com esses procedimentos antes de chegarem à unidade. 
As informações serão fornecidas pelo contato principal do visitante e estão 
disponíveis no site: http://www.bhp.com/our-approach/our-company/governance. 

Espera-se que nenhum visitante porte nem consuma álcool e drogas. Portanto, 
todos os visitantes poderão estar sujeitos a um teste aleatório de teor de álcool e 
drogas. Os visitantes terão ainda que observar todas as restrições ao fumo. Para 
mais informações, fale com seu contato principal da BHP.
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Pergunta 
Me pediram para concluir uma tarefa de manutenção antes 
do final do dia, que é fundamental para garantir que nossas 
metas diárias de produção sejam alcançadas. A tarefa vem 
com uma instrução de trabalho que requer o uso de uma 
ferramenta específica durante a execução da manutenção. 
A ferramenta não está disponível na área de trabalho e meu 
líder direto me falou para executar o trabalho mesmo assim.  
O que devo fazer?

Responda  
Todos os nossos procedimentos de segurança são necessários 
e jamais deverão ser comprometidos. Você não deverá 
iniciar a tarefa até que um sistema seguro de trabalho seja 
estabelecido e que você tenha acesso às devidas ferramentas 
e equipamentos. Caso não consiga resolver a questão com 
seu líder direto, entre em contato com o gerente acima do seu 
chefe ou com o departamento de saúde, segurança e meio 
ambiente. 

Pergunta 
Recentemente fui diagnosticado com depressão e meu 
médico prescreveu uma medicação para me ajudar a tratar 
dessa condição. Será que preciso informar meu líder direto?

Responda 
Você deve falar com seu médico para entender se o seu 
medicamento ou a sua condição afetarão sua capacidade de 
executar seu trabalho de modo seguro. Caso sua aptidão para o 
trabalho possa estar prejudicada de alguma forma, será preciso 
avisar seu líder direto ou gerente acima do seu chefe, de 
acordo com os procedimentos seguidos em sua unidade, sobre 
álcool, drogas e aptidão ao trabalho. A BHP reconhece que 
doenças de ordem mental são uma questão real e importante 
para todos nós, tanto dentro quanto fora do trabalho. Seu líder 
direto ou gerente acima do seu chefe trabalharão em conjunto 
com você para assegurarem que receba apoio no local de 
trabalho. Você também terá acesso ao Programa de Assistência 
ao Colaborador. Nosso objetivo é que você vá para casa 
diariamente se sentindo bem e seguro.

Saúde e segurança

Alguns exemplos
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Sempre contrataremos, desenvolveremos e promoveremos colaboradores com 
base em méritos e não serão toleradas quaisquer formas ilícitas de 
discriminação. Fica proibida a discriminação ilegal contra uma pessoa com base 
em atributos pessoais não relacionados ao desempenho no trabalho, tais como 
raça, identidade sexual, orientação sexual, estado intersexual, deficiência física 
ou mental, estado de relacionamento, religião, opinião política, gravidez, 
amamentação ou responsabilidades familiares. 

Nós buscamos tratar todos os atuais e potenciais colaboradores de forma justa e 
avaliá-los de acordo com suas competências, qualificações e habilidades. Os 
relacionamentos pessoais não devem influenciar a decisão de quem 
contratamos ou promovemos. Nossos sistemas, processos e práticas apoiam o 
tratamento justo. 

O que esperamos da sua parte
Você deve se esforçar para sempre estar aberto à inclusão, colaboração e ao 
apoio. Você deve considerar o impacto que suas ações podem causar aos outros e 
tratar todos de maneira justa e com respeito. 
Tenha sempre em mente as considerações culturais relevantes e demonstre 
respeito ao trabalhar com colegas de origens culturais diversas ou ao viajar para 
locais diferentes. 
Também é importante apoiar seus colegas a reportarem uma situação, caso 
acreditem ser vítimas de assédio sexual, outro tipo de assédio ou “bullying”. Caso 
testemunhe esse tipo de comportamento, você tem a responsabilidade de 
comunicar a situação. 

Igualdade e inclusão 
no local de trabalho
Nosso desejo na BHP é que você esteja envolvido, capaz de alcançar seu 
potencial e que receba o apoio de seus colegas e líderes. Nós não 
toleramos assédio sexual, qualquer outro tipo de assédio ou “bullying”. 

Onde obter ajuda
eu líder direto ou gerente do 
Departamento de recursos humanos 
acima do seu chefe  

rograma de Assistência ao 
Colaborador EthicsPoint 

Ferramentas e recursos
Nossos requisitos na área de recursos 
humanos

Nossos requisitos de conduta 
empresarial (nota de orientação sobre 
retaliações) 

Pelo programa de assistência ao 
colaborador

Igualdade e inclusão no local de trabalho

O que é assédio sexual, outros tipos de 
assédio e “bullying”?
O assédio é uma ação ou um comportamento razoavelmente 
visto como indesejável, humilhante, intimidante ou ofensivo.
  
O assédio sexual engloba abordagem sexual indesejada, 
solicitação indesejada de favores sexuais ou outra conduta 
indesejada de natureza sexual que pode fazer a pessoa sentir-se 
ofendida, humilhada e/ou intimidada. O assédio pode incluir 
toques indesejáveis, piadas ou comentários sugestivos, insultos 
e/ou atos não consensuais de natureza sexual, envio de 
mensagens ou e-mails explícitos. Serão considerados o impacto 
da ação e o comportamento gerado sobre a vítima, e não apenas 
a intenção do ato, ao determinarmos se a ação ou 
comportamento se tratam ou não de assédio.
 
O assédio sexual nem sempre é óbvio, recorrente ou contínuo. 
Embora o “bullying” seja caracterizado por um comportamento 
recorrente, o assédio sexual pode ser um incidente único.

O “bullying” é um comportamento irracional e repetitivo dirigido 
a um trabalhador 

(ou grupo de trabalhadores) que cria um risco à saúde e à 
segurança. O comportamento irracional é o tipo de 
comportamento que uma pessoa sensata, após ter considerado 
as circunstâncias, julgaria inadequado, além de um 
comportamento vitimizante, humilhante, intimidante, ofensivo ou 
ameaçador.  
Nos casos em que as leis locais entrem em conflito com nossas 
normas, os líderes precisam fornecer instruções claras sobre 
comportamentos aceitáveis e a aplicação de leis. Em alguns 
casos, as leis terão precedência sobre nossas normas.

O que esperamos por parte de terceiros que 
trabalham conosco 

Todia devem respeitar o fato de que a BHP valoriza um local de 
trabalho diversificado e inclusivo. Esperamos que todos que 
trabalhem na BHP sejam tratados com respeito.
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- Demonstre uma atitude correta, de confiança e respeitosa
com todas as suas relações de trabalho.

- Apoie rotinas de trabalho flexíveis, equilibrando os
negócios, a equipe e as necessidades pessoais.

- Oponha-se a comportamentos inadequados de
exclusão ou discriminação, sejam eles intencionais ou
não.

- Tome decisões relacionadas à empregabilidade, que
incluem recrutamento, promoção, treinamento,
desenvolvimento e remuneração sem preconceitos.

- Respeite os direitos humanos de nossos força de trabalho e 
daqueles com os quais trabalhamos, incluindo 
fornecedores.

- Comunique diretamente o serviço de aconselhamento
EthicsPoint qualquer questão relacionada aos direitos
humanos, incluindo tratamento desumano, tais como
trabalho infantil ou escravo.

- Trate a todos com igualdade, independentemente da
associação das pessoas a setores da indústria ou da
participação ou não destas em atividades setoriais.

- Comporte-se de uma maneira que possa ser razoavelmente
considerada como ofensiva, insultante, intimidadora,
maliciosa ou humilhante.

- Faça piadas ou comentários sobre características
individuais, incluindo raça, gênero, etnia, religião,
orientação sexual, idade, aparência física, deficiência ou
outro atributo pessoal.

- Distribua ou exponha qualquer material ofensivo,
incluindo fotos ou quadrinhos inapropriados.

- Participe nem facilite hospitalidades ou entretenimentos
de natureza indevida (por exemplo, de orientação sexual)
ou que ocorram em locais inapropriados. Isso inclui
aceitar ou facilitar presentes de natureza indevida.

- Se envolva em comportamentos intimidantes de ordem
física ou social.

- Pqratique discriminação ilícita, a favor ou contra uma
pessoa, com base em atributos pessoais não relacionados
às competências ou desempenho no trabalho.

Sempre Nunca

Pergunta
Um membro de minha equipe fez várias piadas grosseiras em 
nossa última reunião de equipe. Achei as piadas ofensivas e às 
vezes até culturalmente inapropriadas, porém todos os outros 
pareceram achar graça. Não tenho certeza sobre o que fazer e 
nem mesmo se deveria fazer alguma coisa.  

Resposta
Considere mencionar ao seu colega, em particular, sobre o seu 
desconforto em relação às piadas ofensivas. Caso não se sinta 
à vontade para conversar, ou caso ouça seus colegas 
repetirem tais piadas, você deve falar com seu líder direto, 
com o gerente acima do seu chefe, ou com o departamento de 
recursos humanos ou ainda com o serviço de aconselhamento 
EthicsPoint. A criação de uma cultura de inclusão é 
responsabilidade de todos.

Pergunta
Estou recrutando para uma vaga que envolve várias 
viagens. Um dos candidatos é pai/mãe solteiro(a) e apesar 
de ter excelente experiência e qualificações, não creio que 
o candidato conseguirá lidar com todas as viagens. Será que 
devo só entrevistar o candidato por cortesia ou devo excluí-
lo da lista de entrevistas? 

Resposta
Ao fazer essa suposição, você está violando o Nosso Código e, 
em muitas localidades, possivelmente violando a lei. Você não 
deve discriminar nem fazer suposições sobre candidatos com 
base em atributos pessoais, tais como suas responsabilidades 
familiares. Na BHP todos têm a mesma oportunidade de 
emprego e, em todos os casos, o objetivo é o de tomar 
decisões baseadas em mérito. Nesse caso, você deve fornecer 
a todos os candidatos as informações relacionadas às 
exigências de viagem que o cargo envolve. A decisão se eles 
podem atender a tais exigências deve ser tomada pelo próprio 
indivíduo. 

Alguns exemplos

Igualdade e inclusão no local de trabalho
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Ao viajar a negócios, se o seu trabalho envolver negociações comerciais com 
outros países, você deve sempre respeitar as leis e os costumes de tais países. 
Você deve garantir que o seu comportamento sempre projete tanto a sua própria 
reputação como a reputação da BHP de forma positiva. 

Uma viagem de negócios pode ser estendida para fins pessoais, desde que seja 
aprovada por seu líder direto antes da viagem. Viagens pessoais, exceto aquelas 
que sejam extensões de viagens de negócios, não podem ser reservadas através 
do prestador de serviços de viagem designado pela BHP e nem ser debitadas dos 
cartões de débito corporativos da BHP. Benefícios oferecidos por programas de 
milhas aéreas podem ser utilizados pelos colaboradores para viagens pessoais.

Não fornecemos aos colaboradores ajudas de custo para viagens (diárias). 

O que esperamos da sua parte
Antes de viajar, você deve entender os riscos associados à saúde, à segurança 
e à proteção e seguir as exigências locais pré-aprovadas, incluindo aquelas 
referentes às aeronaves fretadas, detalhadas em nossos requisitos de aviação. 
Certifique-se de seguir todas as recomendações de vacinação ou outros 
medicamentos de viagem e observe a classificação de risco de segurança de 
seus destinos planejados.

Você nunca deve aceitar ofertas de viagens ou acomodação pagas. Caso haja um 
propósito comercial válido para a participação em um evento, a BHP pagará por 
qualquer despesa de viagem e acomodação. 

Viagens de negócios 
Nosso objetivo é o de assegurar a saúde, a segurança e o bem-estar de 
nossos colaboradores durante viagens relacionadas à BHP.

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Pela International SOS (mencionar 
o número de associado 
12ACMA000050)

Departamento de Saúde, Segurança e 
Meio ambiente

Departamento de Recursos Humanos 

Pelo serviço de aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial 

Nossos Requisitos de Aviação

Para conhecer a lista completa das 
localidades da International SOS 
acesse: 
internationalsos.com/locations 

Gestão de despesas de colaboradores 
(link SharePoint)

Viagens de negócios 
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- Tenha sua viagem aprovada antes de partir.

- Use o prestador de serviços de viagem contratado pela 
BHP para todas as reservas de viagens de negócios.

- Prepare-se para uma viagem internacional buscando 
conselhos sobre saúde e segurança específicas do destino.

- Solicite reembolso apenas de despesas comerciais 
legítimas que sejam comprovadas por recibos ou notas 
fiscais.

- Siga as regras globais de imigração em viagens 
internacionais, assegurando que seus subordinados 
também as sigam.

- Familiarize-se com os comportamentos, as práticas 
e os costumes locais e fique atento às ações ou aos 
comportamentos que possam ser aceitáveis em uma 
cultura, porém não em outra.

- Verifique se os serviços de transporte solidário de seu 
destino estão de acordo com a lei.

- Rebaixe a classe da passagem aérea de um colaborador a 
fim de adquirir, às custas da BHP, uma passagem para uma 
pessoa que não trabalhe na empresa (como um membro 
da família).

- Ofereça nem aceite compensação financeira de uma 
companhia aérea para mudar o voo ou para rebaixar a 
classe da tarifa. No entanto, se houver um atraso durante 
a noite devido a problemas com a companhia aérea, é 
aceitável receber ofertas de acomodação e traslados pela 
companhia aérea, a fim de compensar a necessidade de 
estadia à noite para embarcar no próximo voo disponível.

- Viaje caso tenha uma condição médica que proíba viagens, 
incluindo gravidez, a menos que tenha obtido antes da 
viagem uma autorização por escrito do seu próprio médico 
ou da equipe médica da BHP.

- Entregue ou aprove o relatório de despesas de um 
colaborador sem um recibo para cada item.

- Autorize suas próprias despesas ou as de um colaborador 
em cargo sênior superior ao seu, a menos que tenha sido 
delegada uma autoridade financeira específica para você.

- Pague pelas despesas de um colaborador em cargo sênior 
superior ao seu, a menos que tenha sido delegada uma 
autoridade financeira específica para você.

Pergunta 
Farei uma viagem internacional para apresentar uma 
conferência e formar uma rede de contatos pessoais. 
Enquanto estiver formando minha rede de contatos, meu 
plano é trabalhar em uma de nossas unidades internacionais. 
A minha expectativa é de que a Empresa cubra as despesas 
do voo, já que irei trabalhar em um escritório da BHP.

Responda  
Você deverá solicitar a aprovação do seu líder direto antes 
de fazer qualquer reserva. A viagem deverá ter um propósito 
comercial. Embora não exista problema em estender uma 
viagem de negócios para viagem pessoal com aprovação, deve 
haver uma clara necessidade comercial para que a viagem 
seja considerada como uma atividade relacionada ao trabalho. 
Viagens pessoais, exceto aquelas que sejam extensões de 
viagens de negócios, não devem ser reservadas pelo prestador 
de serviços de viagem designado pela BHP e nem pagas com 
cartões de crédito da BHP.

Pergunta 
Enquanto aguardava meu voo para Melbourne no aeroporto, 
a companhia aérea me avisou que irão me transferir da 
classe executiva para a econômica. Posso solicitar alguma 
compensação da companhia aérea?

Responda 
Quando se tratar de viagens, queremos garantir que você viaje 
de modo confortável e consiga descansar. Em vez de solicitar 
uma compensação, você deve conversar com a companhia 
aérea e pegar o próximo voo na classe executiva. Caso isso 
não seja possível, você deverá então falar com seu líder direto 
sobre tirar uns dias de folga no retorno para poder se recuperar. 
Você não deve aceitar nenhuma compensação oferecida pela 
companhia aérea.

Alguns exemplos

Sempre Nunca

Viagens de negócios 



18  BHP Código de Conduta

Cuidando da 
sociedade
O valor da sustentabilidade na Carta de Valores relembra que coloquemos 
a saúde e a segurança em primeiro lugar, para sermos ambientalmente 
responsáveis e oferecermos suporte às nossas comunidades. O respeito 
pelos direitos humanos é fundamental para a sustentabilidade de nossos 
negócios e do nosso setor.
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Devemos respeitar e trabalhar para que possamos defender e promover o 
avanço dos direitos humanos em tudo o que fazemos. Reconhecemos que 
nossas atividades têm o potencial de causar impacto nos direitos humanos 
e gerenciamos isso por meio de nossas principais práticas de negócios. Isso 
inclui levar em consideração saúde, segurança e condições trabalhistas no 
local de trabalho, atividades das forças de segurança, acesso e uso da terra e da 
água, impactos sobre os direitos e bem-estar dos povos indígenas e de outras 
comunidades que vivem próximas às nossas operações e impactos em áreas de 
reassentamento e em programas comunitários locais.

Em todas as nossas negociações, pretendemos construir relacionamentos 
mutuamente benéficos com todas as partes interessadas potencialmente 
impactadas por nossas operações, incluindo colaboradores, empreiteiros e 
membros das comunidades nas quais atuamos. 

O que esperamos da sua parte
Nossos Requisitos para Comunicações, Comunidade e Envolvimento externo e 
Nossos Requisitos para Grandes Projetos de Capital - Requisitos de Fase exigem 
uma auditoria para avaliação de riscos aos direitos humanos. Como parte da 
gestão de riscos, você deverá identificar quaisquer riscos aos direitos humanos 
que possam surgir por meio das atividades comerciais, eventos e processos a 
fim de reduzir ou sempre que possível, eliminar tais riscos. Caso seja necessário 
o reassentamento da comunidade, este deverá ser realizado de acordo com o 
Padrão de Desempenho 5 da instituição “International Finance Corporation (IFC)”: 
Aquisição de terras e reassentamento involuntário.

Você nunca deve ameaçar, punir ou adotar medidas disciplinares contra qualquer 
pessoa, seja dentro ou fora da BHP, pelo fato de terem instigado ou ajudado a 
resolver uma questão envolvendo direitos humanos.  
 
 
Povos indígenas 
Reconhecemos os direitos tradicionais dos povos indígenas e seus direitos em 
manter sua cultura, identidade, tradições e costumes. Você deve ter sensibilidade 
cultural e reconhecer e respeitar locais, áreas, estruturas e objetos que sejam 
considerados culturalmente ou tradicionalmente importantes.

Em relação a novas operações ou a grandes projetos de capital que estejam 
localizados em terras tradicionalmente pertencentes aos povos indígenas, ou 
sob uso habitual deles, temos que estar em conformidade com a Ddeclaração 
de pPosicionamento sobre Ppovos Iindígenas e Mmineração do órgão ICMM 
ao completarmos os processos regulatórios do governo onde atuamos ou 
ao cumprirmos com as leis locais a fim de que estejam consistentes com os 
objetivos da declaração de posicionamento do ICMM.

Respeitando os direitos 
humanos
Nos comprometemos a operar de maneira consistente com:

A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas  
Os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos

Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento de Assuntos 
Corporativos 

Departamento Jurídico

Departamento de Recursos Humanos

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Por meio dos processos de 
reclamações e queixas locais

Onde obter ajuda

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos de Gestão de 
Segurança e Emergências 

Nossos Requisitos para Comunicações, 
Comunidade e Envolvimento externo 

Requisitos Funcionais do Departamento 
de Assuntos Corporativos

Nossos Requisitos para Grandes 
Projetos de Capital – Requisitos de fase

Nossos Requisitos para Suprimentos 

Nossos Requisitos para Gestão de 
Riscos 

Nossos Requisitos de Saúde 

Nossos Requisitos de Segurança 

Nossos Requisitos para a Gestão 
Ambiental e Mudanças Climáticas 

Nossos Requisitos na Área de Recursos 
Humanos 

Estratégia da BHP para Povos Indígenas

Relatório de Sustentabilidade da BHP

Respeitando os direitos humanos
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- Considere as implicações aos direitos humanos que 
possam ser causadas por atividades da empresa.

- Identifique e resolva riscos aos direitos humanos e 
impactos adversos a partir da perspectiva da pessoa que 
detém o direito. 

- Realize auditorias junto aos nossos fornecedores para 
avaliar o alinhamento deles com os direitos humanos.

- Comunique evidências de quaisquer questões 
relacionadas aos direitos humanos ao seu líder direto 
ou gerente acima do seu chefe por meio do Serviço de 
Aconselhamento EthicsPoint ou por meio do Processo de 
Reclamações e Queixas de seu escritório local da BHP.

- Assegure que as questões e reclamações ligadas aos 
direitos humanos sejam investigadas e resolvidas, se 
aplicável, e, que os resultados sejam comunicados às 
devidas partes interessadas.

- Contrate prestadores de serviços de segurança pública 
ou privada para fornecerem serviços de segurança à 
uma unidade da BHP sem antes confirmar se estão em 
conformidade (para prestadores de serviços de segurança 
privada) ou se intencionam operar de forma contínua 
(para prestadores de serviços de segurança pública) com 
os requisitos e as intenções dos Princípios Voluntários de 
Segurança e Direitos Humanos.

- Ameace, castigue, adote medidas disciplinares nem faça 
retaliações contra qualquer pessoa, seja dentro ou fora da 
BHP, pelo fato de terem instigado ou ajudado a resolver 
uma questão envolvendo direitos humanos.

Segurança e proteção dos colaboradores
Ao contratar um prestador de serviços de segurança, você deverá comunicar por escrito o 
nosso compromisso em relação aos Princípios Voluntários de Segurança e Direitos Humanos e 
nossas expectativas a respeito, além de oferecer um treinamento caso necessário. Caso contrate 
prestadores de serviços de segurança privada, eles devem assinar ou concordar por escrito para se 
alinharem ao Código Internacional de Conduta para Prestadores de Serviços de Segurança Privada. 

Mecanismos para queixas e remediação
Em caso de quaisquer impactos adversos aos direitos humanos que possam ser causados ou 
tenham contribuição da BHP, entre em contato com o Serviço de Aconselhamento EthicsPoint ou 
com o escritório local da BHP para obter informações sobre o Processo de reclamações e queixas. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham conosco
Esperamos que nossos fornecedores apliquem nossos requisitos de tolerância zero relacionados 
aos direitos humanos, em relação ao trabalho infantil, tratamento desumano de colaboradores, 
trabalho forçado ou obrigatório, à não-discriminação e diversidade, liberdade de associação, 
salários dignos, local de trabalho saudável e seguro e ainda em relação à interação com a 
comunidade.

Incentivamos nossas joint ventures não operadas pela BHP e participações minoritárias a adotarem 
princípios e normas semelhantes aos da BHP.

Sempre Nunca

Nos comprometemos a operar de maneira consistente com:

• A Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas (ONU);

• Os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos;

• Os Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas; 

• A declaração de posição sobre povos indígenas e mineração do 
Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM); 

• Os Princípios Voluntários sobre Segurança e Direitos Humanos.

Respeitando os direitos humanos
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Pergunta 
Estou ciente de que a comunidade indígena local possui 
fortes ligações com a terra em que atuamos, porém, não 
parece haver qualquer compromisso ativo para garantir 
que seus locais de importância estejam sendo efetivamente 
identificados e administrados. Levantei essa questão com 
minha equipe e parece que eles acham que não precisam se 
preocupar com isso. Isso está certo?

Responda  
Todos os nossos recursos devem implementar uma estrutura 
para identificar, documentar e gerenciar os aspectos de 
significado cultural. Você deve comunicar a situação junto 
ao seu líder direto ou gerente acima do seu chefe, utilizar o 
Processo de Reclamações e Queixas Locais ou entrar em 
contato com o Serviço de Aconselhamento EthicsPoint.

Pergunta 
Visitei a fábrica de um de nossos fornecedores para fazer 
inspeção de alguns equipamentos que a BHP planeja adquirir. 
Enquanto estava lá, uma funcionária do fornecedor se 
aproximou e disse que a gerente da fábrica havia retido seu 
passaporte e estava insistindo que a funcionária trabalhasse 
horas extras por um salário mínimo. Isso está certo? O que 
devo fazer?

Responda 
O trabalho forçado é uma violação do direito humano básico 
de escolher livremente seu trabalho. O principal elemento em 
muitas situações de trabalho forçado é a coerção, que consiste 
em forçar as pessoas a trabalhar sem o livre consentimento 
delas. Trabalhadores imigrantes podem ser coagidos através da 
retenção de seus passaportes ou documentos de identidade. 
Caso tome qualquer ciência de trabalho forçado em 
qualquer fornecedor da BHP, você deve comunicar a questão 
imediatamente ao seu líder direto, ou gerente acima do seu 
chefe, ou utilizar o Processo de Reclamações e Queixas Locais 
ou ainda entrar em contato com o Serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint. A BHP possui requisitos de tolerância zero para 
fornecedores em relação ao trabalho forçado ou obrigatório.

Alguns exemplos

Respeitando os direitos humanos
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Trabalhamos com respeito junto às partes interessadas da comunidade a fim de 
identificarmos e resolvermos impactos e expectativas, e colaboramos com as 
comunidades na identificação de oportunidades que atendam às necessidades 
locais. Fazemos parceria com organizações na realização de projetos 
comunitários, utilizando um processo sólido e coerente para o monitoramento 
de progressos e desempenhos. Nossas atividades e programas comunitários 
são executados em várias fases de nossos projetos e são criados para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas nas comunidades onde atuamos, de uma forma 
sustentável.  

O que esperamos da sua parte
Caso seja responsável pelo trabalho com as partes interessadas de nossa 
comunidade, por projetos de desenvolvimento comunitário ou doações, você 
precisará ler e compreender Nossos Requisitos para Comunicações, Comunidade 
e Envolvimento Externo e, ainda adotar os processos de aprovação. Você deverá 
realizar a devida diligência (due diligence) e obter aprovação prévia antes de 
contratar qualquer parceiro ou agência para a implementação de um programa. 
Essa parte está detalhada em Nossos Requisitos de Conduta Empresarial. Utilize 
dados sociais e pesquisas para garantir que a diversidade de nossas partes 
interessadas seja compreendida, incluindo aquelas que possam estar em 
desvantagem e que são consideradas vulneráveis. Você deverá se envolver 
regularmente, de forma aberta e honesta, com as pessoas impactadas por nossas 
operações e levar em consideração suas opiniões durante a tomada de decisões.

Quando se envolver com povos indígenas presentes na comunidade em que 
atuamos, você deverá estar ciente da estratégia da BHP para povos indígenas e 
participar de um treinamento sobre conscientização cultural.  

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Ao trabalhar em nome da BHP e das comunidades em que atuamos, o mesmo 
nível de respeito é esperado em suas interações. Você deverá se familiarizar com 
todos os requisitos da BHP ao lidar com as comunidades nas quais atuamos.

Apoio às comunidades 
Desempenhamos um importante papel nas economias em desenvolvimento 
e na melhoria dos padrões de vida. Como parte de uma contribuição valiosa 
ao atuarmos como parceiros da comunidade, buscamos relacionamentos 
significativos de longo prazo que respeitem as culturas locais e criem 
benefícios duradouros. 

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe 

Departamento de Assuntos 
Corporativos 

Departamento de Ética e 
Conformidade 

Pelo Serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint 

Apoio às comunidades 



23  BHP Código de Conduta

Pergunta 
Nossa equipe comunitária decidiu financiar um programa 
local de treinamento para capacitação profissional. Os 
relatórios da imprensa sugerem que um dos participantes é 
a filha de um ancião indígena com o qual negociamos sobre 
os direitos de acesso à terra. Não tenho certeza se possuo 
qualquer base para sugerir que eles estejam fazendo algo 
errado. O que devo fazer? 

Responda  
Infelizmente até mesmos os projetos comunitários bem-
intencionados podem às vezes oferecer um benefício pessoal 
diretamente a funcionários públicos ou a pessoas que 
representem outras (por exemplo, os líderes indígenas) ou 
ainda aos seus parentes, visando influenciar suas ações. De 
acordo com as leis anticorrupção isso é considerado ilegal. 
Pode ou não ser o caso dessa situação, porém, a questão deve 
ser comunicada ao Serviço de Aconselhamento EthicsPoint. Os 
projetos de desenvolvimento comunitário ou doações devem 
ser aprovados seguindo o fluxo de aprovação do departamento 
de Conformidade. 

Pergunta 
Um membro da comunidade disse que estão descontentes 
com o nível de barulho de nossas operações à noite. Como 
devo responder a eles? 

Responda 
É importante compreender as preocupações das comunidades 
nas quais atuamos. As preocupações da comunidade são 
apresentadas em vários e diferentes fóruns e nossas equipes 
devem responder de forma apropriada conforme elas surgem. 
Todas as nossas operações precisam ter mecanismos locais 
em vigor para o registro de reclamações e queixas e para que 
sejam resolvidas em tempo hábil e de modo efetivo. Neste 
exemplo, você deverá aceitar as preocupações e direcionar o 
membro da comunidade ao representante comunitário de sua 
operação para que ele possa responder.

Alguns exemplos

Sempre Nunca
- Respeite as culturas e costumes das comunidades e países 

nos quais operamos, desde que não entrem em conflito 
com Nosso Código ou com a lei. 

- Leve em consideração as opiniões e expectativas de todas 
as partes interessadas na tomada de decisões. 

- Investigue questões e reclamações e comunique os 
resultados às partes interessadas. 

- Divulgue a natureza e o propósito das solicitações de 
financiamentos de forma precisa e verdadeira, além 
do perfil do risco associado ao financiamento e da 
possibilidade de quaisquer conflitos de interesse que 
possam existir.

- Ao se comprometer com um projeto de desenvolvimento 
comunitário ou doação, certifique-se de que: 
o no acordo, haja obrigações claras e distintas e os 

principais indicadores de desempenho; 
o as disposições adequadas de governança e proteções 

contratuais estejam em vigor; 
o as contribuições não beneficiem indevidamente 

qualquer funcionário público ou parente próximo de um 
funcionário do governo; 

o o projeto de desenvolvimento comunitário ou doação 
seja autorizado por meio do fluxo de trabalho para 
aprovação da conformidade. 

- Ofereça, prometa ou aprove gastos de um projeto de 
desenvolvimento comunitário, patrocínio ou doações para 
ou em nome da BHP, onde você esteja envolvido em um 
conflito de interesse omitido. 

- Favoreça intencionalmente indivíduos de um grupo 
político, religioso ou étnico, com base na participação 
desse grupo. Será aberta uma exceção quando tal ação 
apoiar um programa aprovado da BHP ou legalmente 
exigido de discriminação positiva (como por exemplo, 
para ajudar grupos historicamente desfavorecidos na 
comunidade). 

- Contribua com qualquer organização religiosa para fins 
religiosos em nome da BHP. 

- Forneça uma contribuição financeira para um indivíduo ou 
grupo de indivíduos, exceto em casos de programas de 
bolsas na área de educação que tenham sido aprovadas 
pela BHP. 

- Implemente um projeto de desenvolvimento comunitário 
que tenha a intenção ou a probabilidade de substituir, 
assumir ou desestabilizar a autoridade de qualquer nível  
de governo. 

Apoio às comunidades 
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Nossa abordagem a respeito da gestão ambiental baseia-se na identificação, 
avaliação e controle de riscos em todas as fases, desde a exploração até o 
desenvolvimento, operação e encerramento.  

O que esperamos da sua parte
Você deverá entender os impactos ambientais potenciais das tarefas executadas 
e pensar em maneiras capazes de evitar, minimizar e reabilitar impactos causados 
ao ar, águas, terras e à biodiversidade, incluindo emissões de gases de efeito 
estufa de acordo com nNossos Requisitos para a Gestão Ambiental e Mudanças 
Climáticas. Caso ocorram incidentes ambientais ou derramamentos, potenciais 
ou reais, você deverá comunicá-los, independentemente da gravidade. Caso 
permaneçam resíduos dos impactos ambientais na biodiversidade e em 
ecossistemas importantes, você deverá implementar ações compensatórias.

Se tiver sugestões de como podemos melhorar a gestão ambiental responsável 
e podermos contribuir na preservação dos benefícios ambientais, converse com 
seu líder direto ou gerente acima do seu chefe. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Todos aqueles que trabalham conosco devem cumprir com nossos requisitos 
ambientais. Consulte Nossos Requisitos para a Gestão Ambiental e Mudanças 
Climáticas (versão externa) ou fale com seu contato principal para mais 
informações sobre nossos requisitos ambientais.

Meio ambiente
Todos precisamos demonstrar nossa responsabilidade com o meio 
ambiente ao entendermos e minimizarmos os impactos e ao contribuirmos 
com benefícios ambientais duradouros em cada fase de nossas operações.

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento de Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente 

Departamento Jurídico 

Departamento de Recursos Humanos

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para a Gestão 
Ambiental e Mudanças Climáticas

Nossos Requisitos para Comunicações 
sobre Saúde, Segurança, Meio 
Ambiente e Comunidade

Relatório de Sustentabilidade da BHP

Meio ambiente
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- Identifique, avalie e tome medidas para evitar e minimizar 
os impactos ambientais associados ao seu trabalho.

- Identifique e comunique as oportunidades de redução de 
emissões de gases de efeito estufa, incluindo melhoria da 
eficiência energética.

- Identifique e comunique as oportunidades de melhoria 
da gestão de águas, incluindo a eficiência da água e a 
redução da poluição.

- Interrompa imediatamente qualquer trabalho que possa 
contribuir para um incidente ambiental ou comunitário 
significativo.

- Comunique ao seu líder direto ou gerente acima do seu 
chefe sobre qualquer impacto real ou potencial ao meio 
ambiente ou às comunidades, decorrente de um acidente, 
incidente, derramamento ou descarte de material.

- Incentive nossos fornecedores, parceiros de joint ventures, 
clientes e outros terceiros a minimizarem os impactos 
ambientais.

- Ignore um incidente ambiental potencial ou real nem 
suponha que alguém irá comunicar o problema.

- Realize um trabalho que tenha o potencial de causar 
impacto sobre o meio ambiente, a menos que você seja 
treinado e competente para fazê-lo e que haja controles 
em vigor para a minimização dos impactos ambientais.

- Envolva empreiteiros, fornecedores, clientes ou parceiros 
de joint ventures, sem fazer uma avaliação que leve em 
conta o meio ambiente e os impactos na comunidade, 
além dos riscos, controles e desempenho.

Pergunta 
Nossos resíduos são descartados fora de nossa unidade 
por uma empresa licenciada em descarte de resíduos, que 
é auditada por nossos órgãos reguladores. Será que eu 
também teria que analisar o desempenho deles?

Responda  
Você deverá analisar o desempenho de todos os fornecedores 
para assegurar que eles gerenciam seu desempenho 
ambiental de forma adequada. Os impactos ambientais diretos, 
indiretos e cumulativos, assim como seus riscos associados e 
controles precisam ser avaliados pela BHP. Isto inclui impactos 
ambientais associados às nossas atividades operacionais 
diretas, impactos causados por outras pessoas como resultado 
das atividades das quais nossas operações dependem, além de 
impactos causados por outras pessoas que possam aumentar a 
gravidade de nossos próprios impactos.

Pergunta 
Percebi que quando chove, a água da unidade transborda 
para o córrego dos arredores vizinhos. O que devo fazer?

Responda 
Você deverá comunicar o problema como um incidente, buscar 
aconselhamento de colaboradores da área ambiental de sua 
unidade e informar a Área de Operações sobre o problema. 
Será necessária uma investigação para determinar se existem 
quaisquer impactos potenciais neste transbordamento até 
o córrego ou no meio ambiente situado nos arredores. Ao 
comunicar o problema como um incidente, isso também 
garantirá que as agências reguladoras sejam notificadas e que 
uma análise do incidente, das causas, ações preventivas e dos 
aprendizados sejam disseminados.

Alguns exemplos

Sempre Nunca

Meio ambiente
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Trabalhando com 
terceiros
Reconhecemos nossas relações com terceiros como essenciais ao nosso 
sucesso. Interagimos diariamente com parceiros (incluindo fornecedores, 
empreiteiros e consultores), clientes, parceiros das comunidades e 
governos. Nosso Código nos ajuda a criar relações de respeito com 
nossos parceiros externos e partes interessadas. 
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Compartilhamos informações e opiniões regularmente com os governos sobre 
problemas que afetem nossas operações e nossa indústria. Essa troca de 
informações e opiniões permite a tomada de decisões com base na informação, 
tanto por parte dos governos como de nossa Empresa.  

O que esperamos da sua parte
É preciso que você mantenha relações honestas com os governos e suas 
agências, funcionários públicos e agentes. Você deverá aplicar Nossos Requisitos 
de Conduta Empresarial em todas as interações com governos. 

É importante que seu envolvimento com o governo seja coerente e esteja 
alinhado à política da empresa. Caso esteja envolvido com o governo em 
assuntos que não sejam de natureza normativa de rotina, você deverá consultar o 
Departamento de Assuntos Corporativos antes de dar prosseguimento ao assunto 
e deverá obter a aprovação do Departamento em caso de quaisquer solicitações 
de licenças ao governo que sejam feitas em nome da Empresa. Essa ação inclui 
respostas às consultas e solicitações de licenças ao governo ou documentações 
sobre reformas legislativas propostas.

Também deve ser obtida aprovação do Compliance Chief Officer antes do 
envio de uma resposta oficial em nome da BHP para uma entidade reguladora 
de anticorrupção, concorrência, sanções, segredos de estado ou de mercados 
financeiros. 

Todas as informações fornecidas aos governos e terceiros em nome da Empresa 
deverão estar corretas e adequadas ao seu propósito.  

Eventos governamentais e atividades políticas 
Você poderá participar de eventos ou atividades organizadas por um partido 
político, um político, um político eleito ou um candidato a um cargo político, 
caso seu envolvimento seja para fins comerciais, relacionados à uma instrução 
sobre políticas e caso a atividade seja apoiada por seu líder direto. Os eventos ou 
atividades não podem ser relacionados à captação de recursos para fins políticos.

As atividades que exigem registro e aprovação prévia incluem:

• pagamento de mesas em festas ou eventos com um claro propósito 
comercial, que possam ser patrocinados por, ou associados a qualquer 
partido político, político ou candidato político;

• patrocínio de pesquisas realizadas por “usinas de ideias” afiliadas ou ligadas 
a partidos políticos;

• envolvimento em qualquer evento organizado por um partido político, ou 
em nome de um partido político, para o qual seja paga uma taxa que não 
esteja relacionada à, e nem seja percebida como, captação de recursos 
para fins políticos.

Trabalhando com 
governos
Nossa capacidade de conduzir os negócios é afetada diretamente pelo 
poder de decisão do governo, por isso é importante que tenhamos 
relações abertas e construtivas com eles. 

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento de Ética e 
Conformidade

Departamento de Assuntos 
Corporativos

Departamento Jurídico

Pelo Serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Comunicações, 
Comunidade e Envolvimento Externo

Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial

Trabalhando com governos
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Reconhecemos o direito dos colaboradores e respeitamos suas escolhas ao 
participarem como indivíduos no processo político, desde que você deixe claro 
que não está representando a BHP. 

Você terá que notificar seu líder direto e o gerente acima do seu chefe assim que 
decidir concorrer a um cargo político e deverá fazê-lo por escrito. Você precisará 
solicitar um pedido de licença caso esteja concorrendo a um cargo político. Você 
também precisará solicitar um pedido de licença caso esteja desempenhando 
obrigações de um órgão público durante o horário normal de trabalho. É possível 
que você precise se demitir de seu cargo na BHP caso ganhe a eleição. 

A participação, incluindo seu tempo e dinheiro, deve ser feita por sua própria 
conta e suas opiniões políticas não devem ser apresentadas como sendo a visão 
da Empresa. Durante seu envolvimento no processo político, você não poderá 
utilizar nenhuma informação ou recursos da BHP aos quais tenha acesso em 
virtude de seu cargo ou trabalho. Da mesma maneira, você não poderá ter apoio 
da BHP enquanto estiver concorrendo ou desempenhando atividades de um 
cargo político.

Como líder direto de um colaborador que decide se envolver em um processo 
político, você deverá contatar o Departamento de Ética e Conformidade para 
orientação assim que tomar conhecimento da decisão do funcionário. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Ao trabalhar com a BHP certifique-se de que tenha familiaridade com nossos 
requisitos no que se refere ao envolvimento com governos. Caso esteja 
conduzindo negócios em nome da BHP, você não deve prejudicar nenhuma de 
nossas relações com o governo. Peça mais informações ao seu contato principal 
sobre como trabalhamos com governos.

- Antes de se envolver com funcionários públicos, converse 
com o Departamento de Assuntos Corporativos a respeito 
de política pública ou questões que possam impactar a 
reputação da BHP ou sua licença de operação.

- Seja honesto, preciso e coopere ao lidar com funcionários 
públicos.

- Cumpra todas as leis e regulamentações aplicáveis.

- Considere potenciais riscos de corrupção ao lidar com 
funcionários públicos.

- Solicite aprovações para a participação em qualquer 
evento ou atividade empresarial que seja organizado por 
um partido político ou candidato, ou em nome deles, e seja 
transparente ao realizar tais atividades.

- Discuta com seu líder direto ou gerente acima do seu chefe 
e avise, por escrito, caso planeje concorrer ou aceitar um 
cargo em órgão público. Ademais, registre este plano 
no Registro de Ética e Conformidade, caso considere 
apropriado. Deixe claro que você não está atuando em 
nome da BHP.

- Autorize, ofereça, forneça ou prometa qualquer coisa 
de valor, de maneira direta ou indireta, a um funcionário 
público, com a intenção de influenciar a ação oficial.

- Participe de um evento ou atividade durante o horário 
de trabalho ou em nome da BHP, que seja voltado para a 
captação de recursos para fins políticos.

- Tente obstruir a coleta legal de informações, dados, 
testemunhos ou registros que tenham sido devidamente 
autorizados pelo governo ou por agentes reguladores nem 
tente dificultar o fornecimento legítimo e devido dessas 
informações por parte de outro funcionário. 

- Faça retaliações contra qualquer pessoa que coopere 
jurídica e devidamente com agências governamentais. 

- Aceite informações sobre uma seleção concorrencial 
de um fornecedor feita pelo governo ou sobre uma 
licitação ou proposta de um concorrente (a menos que o 
governo tenha autorizado de modo específico e jurídico a 
divulgação da informação).

- Use ou deixe que outras pessoas usem quaisquer bens 
contendo informações ou recursos da BHP em uma 
campanha política, um partido ou candidato, político eleito 
ou em qualquer uma das organizações afiliadas a eles.

- Pague honorários ou salários, benefícios adicionais ou 
remunerações de qualquer tipo a um colaborador da BHP 
que esteja trabalhando para um partido ou candidato 
durante seu horário normal de trabalho.

Sempre Nunca

Trabalhando com governos
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Pergunta 
Estou em evento social organizado por um partido político e 
as pessoas ficam me perguntando qual a posição da BHP em 
relação às mudanças climáticas. O que devo fazer?

Responda  
Ao mesmo tempo que você não deve responder em nome 
da BHP, você pode indicar o nosso site às pessoas para que 
obtenham informações mais detalhadas sobre a nossa política 
climática. Caso esteja familiarizado com os pontos principais 
dessa política, fique à vontade para destacá-los, mas ainda 
assim incentive as pessoas a consultarem o site. Se tiver 
opiniões pessoais sobre mudanças climáticas ou qualquer 
outra questão sobre a política pública, você, naturalmente, é 
livre para expressá-las, porém é importante indicar que essas 
opiniões são os seus pontos de vista pessoais.

Pergunta 
Um partido político me convidou para participar de um 
almoço onde serão discutidos assuntos políticos relevantes 
do setor de recursos naturais. Trata-se de um fórum aberto 
e transparente, organizado por políticos eleitos. A entrada 
custa R$ 535,00. Sei que os representantes das empresas 
concorrentes estarão presentes. Necessito da aprovação de 
alguém caso decida participar? 

Responda 
Antes de aceitar esse convite, você deverá solicitar a aprovação 
do seu líder direto, usando o Registro de Ética e Conformidade. 
Seu líder direto precisará considerar se o custo da entrada é 
ou pode ser percebido como uma captação de recursos para 
fins políticos. Você deve também consultar o Departamento de 
Assuntos Corporativos para garantir que não haja conflito de 
interesse do qual você, ou seu líder direto, possam não estar 
cientes e, assegurar que tenha completado o treinamento sobre 
a Lei Concorrencial dentro dos últimos 15 meses.

Alguns exemplos

Trabalhando com governos
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A forma como lidamos com nossos negócios é importante. A corrupção desvia 
recursos, reforça a pobreza, compromete a integridade do governo e a tomada de 
decisão da comunidade, além de resultar em desperdícios das oportunidades que 
surgem a partir do desenvolvimento de recursos. 

O cumprimento das leis anticorrupção é essencial para proteger a reputação da BHP 
preservar nossa licença para operar. Todos os nossos colaboradores, empreiteiros, 
diretores (executivos e não executivos) de nossos conselhos de administração e 
terceiros com os quais lidamos, incluindo nossos fornecedores, são obrigados a 
cumprir com as leis anticorrupção. Ninguém possui autoridade para rejeitar esta 
exigência. Quando as leis anticorrupção não forem respeitadas, isso poderá resultar 
em penalidades criminais. 

Qualquer preocupação relacionada à corrupção deve ser comunicada imediatamente. 

O que esperamos da sua parte
Nossos Requisitos de Conduta Empresarial fornecem orientações de como gerenciar o 
risco de corrupção. 

Você não deve autorizar, oferecer, conceder ou prometer qualquer coisa de valor, 
de forma direta ou indireta (por exemplo, através de terceiros) para nenhuma 
pessoa, visando incentivá-la a realizar seu trabalho de modo desonesto ou de modo 
inapropriado. 

Você nunca deve facilitar pagamentos que sejam destinados a funcionários públicos 
para realizarem serviços rotineiros que estão disponíveis legalmente. No entanto, um 
pagamento feito em virtude de uma ameaça à saúde ou segurança de uma pessoa 
não é considerado pagamento de facilitação. Você deve sempre agir de modo que 
melhor proteja sua saúde e segurança. Caso efetue um pagamento relacionado à 
saúde e segurança, comunique o fato ao Departamento de Ética e Conformidade 
assim que possível. 

Você deverá obter aprovação prévia antes de:
• oferecer algo de valor a uma pessoa externa;
• envolver-se com um fornecedor que irá interagir com outras pessoas em  

nosso nome;
• oferecer uma doação à comunidade ou projeto; 
• oferecer patrocínio a um evento.

Quando oferecer ou conceder algo de valor a uma pessoa externa, o item deve:
• apenas ser oferecido ou concedido para fins empresariais legítimos;
• deixar de ser oferecido ou concedido para influenciar ou recompensar ações 

inapropriadamente;
• ser considerado legal segundo as leis locais;
• ser de valor e natureza apropriados, considerando os costumes e as leis locais,  

o cargo do destinatário e as circunstâncias;
• ser incapaz de causar danos à reputação da BHP.

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Esperamos que todos os que trabalhem conosco compartilhem nosso compromisso 
com a integridade em todos as negociações comerciais e ao prestarem serviços  
para nós.

Anticorrupção
Nosso compromisso em operar com integridade faz parte do que somos e do que 
fazemos todos os dias. Proibimos suborno e corrupção em todos os nossos negócios.

Onde obter ajuda
Departamento de Ética e 
Conformidade

Departamento Jurídico 

Seu líder direto ou gerente acima 
do seu chefe

Departamento de Recursos 
Humanos 

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial

Nossos Requisitos para 
Comunicações, Comunidade e 
Envolvimento Externo 

Nossos Requisitos para 
Suprimentos

Anticorrupção
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- Registre todas as transações de forma precisa, detalhada, 
de forma pertinente e que reflitam sua real natureza.

- Entenda o cargo e os interesses da pessoa com quem está 
lidando.

- Forneça informações precisas e completas ao solicitar 
autorização prévia. 

- Obtenha autorização prévia antes de oferecer ou conceder 
qualquer item de valor, patrocínio comercial ou doações 
para a comunidade ou projetos.

- Tome decisões que representem os melhores interesses de 
sua saúde e segurança.

- Comunique imediatamente quaisquer preocupações com 
corrupção.

- Ofereça, prometa, conceda ou aprove qualquer item 
de valor (incluindo subsídios diários para despesas ou 
diárias, dinheiro ou equivalentes) de qualquer tipo a 
um funcionário público para influenciar a ação oficial, 
incluindo a facilitação de pagamentos sem autorização 
prévia do Departamento de Ética e Conformidade. Essa 
ação se aplica também a partido político, político eleito ou 
um candidato a um cargo político.

- Ofereça, promova, conceda ou aprove esquemas que 
tragam um benefício indevido à alguém.

- Estabeleça um fundo oculto ou incorretamente registrado 
para a realização de pagamentos proibidos.

- Utilize fundos pessoais, divida pagamentos ou oculte 
atividades que, na realidade, precisariam de autorização 
prévia.

- Utilize um fornecedor caso se sinta apreensivo que ele se 
envolverá com corrupção ou conduta indevida em seu 
nome.

Sempre Nunca

Pergunta 
Cheguei recentemente em uma nova cidade para realizar 
um novo trabalho. Há uma associação comercial que parece 
ter um bom acesso aos funcionários públicos locais e obtive 
autorização para me tornar membro desse grupo. Um dos 
funcionários públicos da associação me abordou a respeito do 
patrocínio de uma mesa para o jantar anual deles, cuja entrada 
custa R$ 1.000,00 por pessoa. A associação fará uso dos 
lucros do evento para pagar o evento anual de golfe voltado 
aos funcionários públicos. Posso patrocinar uma mesa?

Responda  
Pergunte a si mesmo se há um propósito comercial legítimo 
e se o custo é razoável para uma refeição nessa localidade. 
Nesse exemplo, o uso proposto dos fundos para um evento de 
golfe indica que o valor arrecadado será usado para fornecer 
algo de valor aos funcionários públicos. Pré-aprovações serão 
necessárias de acordo com Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial e o Departamento de Ética e Conformidade poderá 
aconselhá-lo sobre quais disposições seriam apropriadas. 

Pergunta 
Falo regularmente com uma funcionária pública que é a 
responsável por tomar decisões que afetarão a BHP. Após uma 
reunião, ela me contou que seu filho se formou com diploma 
de honra de primeira classe em uma faculdade localizada em 
um país onde a BHP possui um escritório. Seu filho deseja 
arranjar um emprego nessa localidade para que ele possa 
permanecer no país. A funcionária pública me perguntou se a 
BHP tem alguma vaga e se eu poderia fazer alguma coisa para 
ajudar o filho dela. 

Responda 
Um emprego é algo de valor e o filho é um parente próximo 
de uma funcionária pública influente. Dado que a funcionária 
pública atualmente está tomando decisões que afetarão a BHP, 
este caso poderia se tornar uma violação das leis anticorrupção. 
Você deverá responder que não poderá oferecer assistência 
pessoal. O filho da funcionária pública poderá concorrer a 
vagas anunciadas e o currículo dele será avaliado conforme 
seu próprio mérito, assim como ocorre em qualquer processo 
de recrutamento. Mais informações estão disponíveis junto ao 
Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Ética 
e Conformidade.

Alguns exemplos

Anticorrupção
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Valorizamos nosso relacionamento com os fornecedores e nosso objetivo é o de 
termos um processo de fornecimento eficaz e simplificado.

Os fornecedores que agem de modo ilegal ou antiética podem afetar nosso 
desempenho financeiro e a lucratividade, bem como podem impactar de 
significativamente nossa reputação e potencialmente expor nossa Empresa 
e nossos colaboradores a penalidades civis ou criminais. Para evitarmos isso, 
procuramos trabalhar com fornecedores que estejam dispostos a adotar valores 
semelhantes aos nossos.

Tomamos muito cuidado ao usarmos um processo de contratação de serviços 
justo e equitativo. Nosso processo de seleção tem como finalidade informar 
claramente aos potenciais fornecedores sobre as nossas expectativas e normas e 
os requisitos aplicáveis. 

O que esperamos da sua parte
Você deve sempre tomar cuidado ao escolher um fornecedor e incentivá-lo a 
manter as nossas normas, contribuindo positivamente para a nossa reputação, 
conforme Nossos Requisitos de Fornecimento.

Sempre procure fornecedores que compartilhem nosso compromisso com:
• as práticas comerciais dentro da lei;
• os altos padrões de conduta empresarial;
• as práticas de gestão que respeitem os direitos de todos os colaboradores e 

das comunidades locais;
• a minimização de impactos no ambiente; e
• a promoção de um local de trabalho seguro e saudável.

Você deverá conduzir uma avaliação de risco nas áreas de saúde e segurança 
antes de qualquer processo de contratação e garantir que as decisões comerciais 
não comprometam a saúde e a segurança. 

Se houver qualquer dúvida sobre a integridade ou capacidade de cumprimento 
do contrato por parte do fornecedor ou potencial fornecedor, você deverá 
resolver essas questões imediatamente.

Todas as decisões de compras devem ser baseadas no melhor valor recebido, 
levando-se em conta fatores como segurança, preço, qualidade, desempenho, 
histórico e a capacidade de atendimento das normas da BHP. Você deverá ter 
certeza de que o fornecedor é respeitável, competente, qualificado para realizar 
o trabalho para o qual está sendo contratado, que irá operar de modo seguro e 
ético e, que a remuneração solicitada está de acordo com o mercado.

Você terá que tomar medidas para monitorar e avaliar o desempenho do 
fornecedor. Isso exigirá, no mínimo, a verificação cuidadosa das faturas e ainda 
expor as questões ao fornecedor sobre quaisquer cobranças suspeitas ou 
excessivas de acordo com Nossos Requisitos de Fornecimento. Sempre informe 
os fornecedores de que podem acessar o Nosso Código para que compreendam 
nossas expectativas em relação a eles.

Relações com fornecedores
As relações com parceiros (incluindo fornecedores, empreiteiros e consultores) 
contribuem de modo significativo para o sucesso de nossa Empresa e é o 
nosso desejo garantir que nossos fornecedores possuam valores e padrões de 
comportamento sólidos.

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento Jurídico 

Departamento de Suprimentos

Departamento de Ética e Conformidade

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Suprimentos

Nossos Requisitos para Serviços 
Jurídicos, Contratos e Disputas

Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial

Relações com fornecedores
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- Procure obter propostas competitivas e questione a 
adequação de uma solicitação advinda de fornecedor 
exclusivo ou a promoção irrefutável de determinados 
fornecedores. 

- Antes de firmar contrato ou compromisso com um 
fornecedor, obtenha o seguinte:

• uma avaliação de riscos apropriada e uma análise 
comercial, de acordo com Nossos Requisitos de 
Fornecimento, incluindo uma avaliação do potencial 
fornecedor em relação à saúde, segurança, meio 
ambiente e desempenho comunitário, reputação, 
conduta, integridade, qualificações e experiência, 
solvência e à capacidade para atender às normas da BHP; 

• todas as aprovações internas apropriadas;

• aprovação prévia para contratar fornecedores de acordo 
com Nossos Requisitos de Conduta Empresarial.

- Você deverá ter certeza de que os fornecedores sejam 
respeitáveis, competentes e qualificados para realizar o 
trabalho e que a remuneração solicitada esteja de acordo 
com o mercado.

- Recompense empresas com base em méritos,  
qualificações e experiência, usando critérios objetivos de 
seleção e avaliação.

- Certifique-se de que o fornecedor tenha recebido uma 
ordem de compra válida antes de começarem a trabalhar 
ou fornecer produtos ou serviços.

- Ajude nossos fornecedores a compreender e a seguir 
o Nosso Código. Caso usem subcontratados para 
realizar o trabalho para nós, assegure que eles também 
compreendam o Nosso Código.

- Certifique-se de que os acordos estabeleçam claramente 
os produtos ou serviços a serem fornecidos, a base para o 
pagamento e a taxa ou honorários.

- Realize análises regulares dos relacionamentos e do 
desempenho do fornecedor.

- Verifique se as faturas representam, claramente e de 
maneira justa, os produtos e serviços fornecidos. Questione 
cobranças excessivas ou que não estejam claras.

- Faça os pagamentos apenas para a pessoa ou empresa que 
realmente fornece os produtos ou serviços. 

- Comunique qualquer atividade realizada por um fornecedor 
que esteja incoerente com o Nosso Código.

- Recompense ou influencie na concessão de negócios um 
fornecedor com o qual você tenha interesse financeiro 
direto ou indireto ou esteja associado de qualquer forma a 
um parente próximo ou a um relacionamento pessoal.

- Nomeie ou influencie na nomeação de um fornecedor 
que seja um parente próximo ou com quem possua um 
relacionamento pessoal.

- Sugira ou solicite diretamente um presente, serviço de 
hospitalidade ou qualquer item de valor a um fornecedor 
para usufruto pessoal. 

- Comprometa a BHP assinando o contrato de um 
fornecedor ou qualquer documentação do fornecedor a 
menos que você seja autorizado pela Diretoria relevante da 
empresa.

- Utilize fornecedores que forneçam produtos e serviços 
que não sejam considerados seguros ou que prejudiquem 
o meio ambiente, violem leis ou regulamentos, façam uso 
de trabalho infantil ou escravo, ou usem punição física para 
disciplinar trabalhadores, mesmo que seja permitido pela 
lei local.

- Forneça informações comerciais confidenciais de um 
fornecedor (por exemplo, taxas propostas, informações 
sobre ganhos em licitações) direta ou indiretamente a um 
outro fornecedor.

- Ignore os sinais de aviso de que um fornecedor possa estar 
envolvido em comportamentos indevidos. 

- Aprove uma requisição de compra que não atenda aos 
requisitos da BHP.

- Permita que um representante de um fornecedor aprove 
uma fatura em nome do fornecedor.

- Participe de forma consciente, de quaisquer transações 
fraudulentas ou consideradas ilegais nem deixe de 
comunicá-las assim que suspeitar da possível existência de 
tais acordos.

Sempre Nunca

Relações com fornecedores
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Pergunta 
Estou adquirindo uniformes de trabalho para o nosso 
pessoal, que vêm de um fornecedor respeitável em um 
país desenvolvido. Estou ciente de que eles adquirem seus 
produtos de fabricantes em países em desenvolvimento. 
Pedimos detalhes sobre suas condições de fabricação para 
garantirmos que estamos cumprindo com nossos requisitos 
de tolerância zero, bem como com qualquer legislação 
vigente sobre direitos trabalhistas. O fornecedor se recusou 
a dar esses detalhes. Será que ainda posso comprar os 
uniformes com eles? 
 

Responda  
É importante que todos os fornecedores cumpram com os 
requisitos de tolerância zero da BHP. Caso o fornecedor se 
recuse a adotar nossos requisitos de tolerância zero, não 
podemos fazer negócios com eles, a menos que tenha sido 
concedida uma exceção. Converse com o Departamento de 
Suprimentos em caso de dúvidas. 

Caso o fornecedor tenha concordado com nossos requisitos 
de tolerância zero e a BHP tenha solicitado informações 
adicionais ou garantias em relação à cadeia de suprimentos 
do fornecedor, as quais eles não possam, ou não queiram 
conceder, neste caso, deverão ser solicitadas mais informações 
sobre o motivo pelo qual o fornecedor não deseja conceder tais 
detalhes. Deverá ser decidido se este é um fornecedor com o 
qual a BHP deve fazer negócios. Às vezes, há razões comerciais 
válidas para que um fornecedor não conceda tal informação. 
Às vezes, é um indicativo de que haja violação dos direitos 
trabalhistas ou outros problemas na cadeia de suprimentos 
deles. Consulte os Departamentos de Suprimentos e de Ética e 
Conformidade para analisar os fatos e formar uma linha  
de atuação. 

Pergunta 
Nossa operação contratou um consultor para ajudar com 
algumas licenças e aprovações ambientais. O gerente 
acima do meu chefe selecionou o consultor e trabalha com 
ele regularmente. Eu vi uma fatura do consultor que inclui 
um valor para “diversos” e um item descrito como “taxa 
especial”. Nossa operação está esperando uma importante 
aprovação ambiental em breve. Conversei com o gerente 
acima do meu chefe e ele disse que essa não era a hora de 
ofender o consultor fazendo perguntas. Ele disse que o 
consultor está fazendo um ótimo trabalho e que deveríamos 
ignorar a questão. O que devo fazer?

Responda 
Itens inexplicáveis ou suspeitos nas faturas podem sugerir 
que um fornecedor esteja recebendo pagamentos indevidos. 
Ignorar esses sinais suspeitos pode resultar na violação das  
leis anticorrupção pela BHP e causar danos significativos à 
nossa reputação. Como você já falou com o gerente acima 
do seu chefe, você deverá relatar a questão ao Departamento 
de Ética e Conformidade ou contatar o Serviço de 
Aconselhamento EthicsPoint. 

Alguns exemplos

Relações com fornecedores
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Um conflito de interesse surge quando a posição de um colaborador dentro 
da Empresa e seus interesses financeiros, ou outros de ordem pessoal, 
afetam, poderiam afetar, ou têm a aparência de afetar seu próprio julgamento, 
objetividade e independência. 

Os exemplos mais comuns de conflitos de interesses reais, potenciais ou 
aparentes, incluem:

• buscar, conceder ou manter oportunidades de negócios com a BHP para 
ganho pessoal ou para o benefício de parentes ou amigos próximos;

• ocupar cargos ou afiliações externas, incluindo cargos de diretoria;

• possuir investimentos diretos ou indiretos, em negócios ou ativos que tenham 
sido contratados para a realização de negócios com a BHP ou em nome dela;

• receber dinheiro, propriedade, serviços ou outras formas de benefícios 
pessoais financeiros de fornecedores ou de terceiros que estejam realizando 
negócios ou se propondo a negociações com a BHP;

• influenciar os resultados de uma licitação ou proposta de fornecimento;

• oferecer empregos ou afiliações a parentes próximos ou amigos;

• oferecer ou aceitar mais do que um valor modesto em presentes, 
hospitalidade e entretenimento; 

• aceitar patrocínios de fornecedores ou terceiros que estejam envolvidos em 
sua unidade ou sua área de negócios.

Presentes, hospitalidade ou entretenimento só devem ser aceitos caso sejam 
ocasionais e de valor modesto. A determinação do que é considerado “ocasional 
e modesto” é uma questão de julgamento. 

O que esperamos da sua parte
Nada que você faça profissionalmente ou de forma privada, deve entrar em 
conflito com as suas responsabilidades perante à BHP, nem mesmo comprometer 
a qualidade do seu desempenho no trabalho ou prejudicar sua capacidade de 
tomar decisões de negócio imparciais no melhor interesse da BHP, conforme 
detalhado em Nossos Requisitos de Conduta Empresarial.

Você deve evitar negociações comerciais e relações pessoais que possam 
causar conflitos de interesse. Lembre-se de que alguns relacionamentos podem 
aparentar ser um conflito, mesmo que você ache que não haja nenhum conflito. 
Conflitos podem surgir durante o curso de um relacionamento comercial normal 
em virtude de uma mudança nas circunstâncias.

Você deve se abster de qualquer processo de tomada de decisão e de supervisão 
em andamento no qual tenha um interesse que influencie, ou que possa ser 
percebido como influenciável, na sua imparcialidade de tomar decisões para 
nossa empresa. Isso é importante, pois um conflito de interesse não gerenciado 
poderia incentivar o comportamento antiético e levar à fraude. 

Conflitos de interesse
Em concordância com nosso compromisso com a integridade, devemos 
sempre demonstrar que todas as decisões foram tomadas levando em 
conta os melhores interesses da BHP, livre de inclinações pessoais. Isto 
significa que precisamos gerenciar qualquer conflito de interesse real, 
aparente ou potencial. 

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento de Ética e 
Conformidade

Departamento de Recursos Humanos 

Pelo Serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial

Nossos Requisitos na Área de Recursos 
Humanos

Nossos Requisitos para Suprimentos

Registro de Ética e Conformidade

Conflitos de interesse
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Nunca solicite presentes, hospitalidade ou entretenimento de qualquer tipo 
a nenhuma pessoa com a qual realizamos negócios, incluindo fornecedores, 
clientes e parceiros de comunidades ou governos.

Você deve recusar ofertas de viagens e acomodações feitas por terceiros. Se 
houver um propósito comercial válido para participar de um evento, a BHP pagará 
as despesas de viagem e/ou acomodação.

Comunique todos os conflitos de interesse reais, potenciais ou aparentes usando 
o Registro de Ética e Conformidade.

Como líder de um subordinado que possua um conflito de interesse real, 
potencial ou aparente, você precisa:

• assegurar que os detalhes sejam documentados no Registro de Ética e 
Conformidade;

• concordar, documentar e implementar uma linha de atuação apropriada que 
remova ou gerencie o conflito;

• monitorar e validar regularmente a adesão à linha de atuação acordada;

• ajustar a linha de atuação documentada, conforme necessário.  

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Quando você trabalha para a BHP, nossa expectativa é a de que você respeite as 
obrigações de nossos colaboradores para atuar de forma não tendenciosa. Você 
nunca deverá colocar nossos colaboradores em uma posição onde eles tenham, 
ou possam aparentar ter, um conflito de interesse.

- Conduza os negócios de forma profissional, imparcial e 
competitiva.

- Evite negociações comerciais e relacionamentos pessoais 
que possam causar ou criar a impressão de que haja um 
conflito de interesse. 

- Utilize o Registro de Ética e Conformidade para notificar 
seu líder direto ou gerente acima do seu chefe sobre 
quaisquer atividades externas, interesses financeiros ou 
relacionamentos que possam aparentar ser um conflito de 
interesse. Abstenha-se de qualquer tomada de decisões 
associadas, assegurando que haja uma linha de atuação 
documentada em vigor.

- Obtenha a devida aprovação, utilizando o Registro de Ética 
e Conformidade antes de aceitar um cargo como executivo 
ou diretor em outra organização.

- Exerça o bom senso ao decidir aceitar presentes, 
hospitalidade e entretenimento.

- Abstenha-se de qualquer processo de tomada de decisão 
onde seu um interesse influencie sua imparcialidade na 
hora decisão.

- Pense cuidadosamente antes de investir em um 
concorrente, cliente ou fornecedor da BHP e garanta que 
sua imparcialidade não foi comprometida com a escolha 
do o investimento. 

 

- Ocupe cargos ou realize investimentos em organizações 
que possuam negócios com a BHP caso esteja em uma 
posição de influenciar transações ou caso o próprio 
relacionamento em si crie um conflito de interesse real, 
potencial ou aparente.

- Contrate, promova ou supervisione diretamente 
um parente próximo, a não ser que isso tenha sido 
especificamente autorizado por meio do Registro de Ética 
e Conformidade. 

- Nomeie ou conceda negócios a qualquer terceiro com 
quem esteja pessoal ou financeiramente associado.

- Use indevidamente os recursos da BHP (incluindo 
informações) ou a sua posição de influência na BHP para 
promover ou auxiliar uma atividade externa ou grupo 
criado para uma tarefa ou objetivo específico.

- Interfira no processo justo e transparente das licitações.

- Busque ou empreenda pessoalmente quaisquer 
oportunidades nas quais a BHP possa ter um interesse.

- Aceite presentes, hospitalidade, entretenimento ou 
outros favores de qualquer organização a qual você esteja 
avaliando como parte de uma licitação ou proposta de 
fornecimento junto à BHP.

- Aceite presentes, hospitalidade ou entretenimento de valor 
ou de natureza indevidas (por exemplo, de orientação 
sexual) ou em locais inadequados.

- Aceite nem solicite descontos pessoais ou outros 
benefícios de fornecedores, prestadores de serviços, 
clientes ou terceiros em virtude de sua associação com 
a BHP, que sejam benefícios que o público em geral ou 
seus colegas não recebam, a menos que isso tenha sido 
aprovado de outra forma.

Sempre Nunca

Conflitos de interesse
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Pergunta 
Minha esposa é associada a uma empresa de consultoria 
especializada em uma área na qual a BHP precisa de 
aconselhamento. Posso indicar a empresa?

Responda  
Você pode avisar a equipe sobre a empresa de sua esposa. No 
entanto, você deverá ser completamente transparente sobre o 
seu interesse para que os processos de fornecimento possam 
ser aplicados de forma independente. Discuta a indicação com 
seu líder direto e solicite seu suporte por meio do Registro 
de Ética e Conformidade, o qual deverá descrever um plano 
adequado para gerenciar esse potencial conflito de interesse.

Pergunta 
Meu usual contato em um importante fornecedor me 
convidou para um concerto musical onde a empresa dela fez 
uma reserva de um salão de festas. Ela me disse que não irá, 
porém me ofereceu uma outra entrada para que eu leve um 
amigo ou parceiro. Deverei ir ao concerto?

Responda 
Você deverá verificar se o valor das entradas é modesto e 
razoável. Talvez você precise estimar o valor com base nos 
preços de entradas equivalentes. Você também deverá 
considerar se o convite irá incluir um grau razoável de criação 
de relacionamento comercial. Caso seu contato não compareça 
e não fique claro quem estará presente, você provavelmente 
deverá recusar o convite. Seu líder direto também poderá 
aconselhar sobre a pertinência de sua presença. Em todo caso, 
registre a oferta no Registro de Ética e Conformidade e solicite 
aprovação antes de comparecer caso decida aceitar o convite.

Alguns exemplos

Conflitos de interesse
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A maioria dos países onde atuamos desenvolveu leis de concorrência, também 
conhecidas como leis antitruste e antimonopólio. Tais leis foram criadas para 
impedir várias práticas que restrinjam o comércio ou a justa e livre concorrência, 
tais como fixação de preços, formação de cartel, licitações fraudulentas ou 
abusos de poder de detentores de cargos dominantes.

A violação às leis de concorrência pode levar a graves consequências para a 
Empresa e para nossos colaboradores, incluindo multas e prisão. Consideramos 
toda violação às leis de concorrência como uma grave violação ao Nosso Código, 
podendo levar à uma medida disciplinar. 

O que esperamos da sua parte
Em todas as relações com concorrentes da BHP (incluindo parceiros de joint 
ventures concorrentes), clientes e fornecedores, é preciso que você aja de 
maneira a não infringir e nem aparente infringir as leis de concorrência, conforme 
detalhado em Nossos Requisitos de Conduta Empresarial. 

Você deverá contatar o Departamento Jurídico ou o de Ética e Conformidade:
• antes de trocar informações competitivas sensíveis, direta ou indiretamente, 

com um concorrente;
• antes de entrar para uma associação comercial envolvendo concorrentes;
• quando um potencial contato inadequado for iniciado por um concorrente;
• ao considerar novos acordos de cooperação com um concorrente, incluindo 

produção conjunta, aquisição conjunta, marketing conjunto e logística 
compartilhada;

• quando uma reclamação for feita sobre o comportamento concorrencial da 
BHP; 

• quando suspeitar de que um terceiro estiver agindo de maneira 
anticoncorrencial em relação a BHP;

• caso seja contatado por uma autoridade de defesa da concorrência.

Em casos onde a BHP for vítima de um comportamento anticoncorrencial, isso 
poderá resultar em custos adicionais desnecessários para a Empresa (como por 
exemplo, através do pagamento de preços mais elevados aos fornecedores que 
tenham se envolvido em licitações fraudulentas) e em redução da produtividade 
(por exemplo, em casos onde o suprimento de um produto usado pela BHP 
estiver sendo limitado de forma coletiva por nossos fornecedores). 

Caso suspeite de comportamento anticoncorrencial por parte de um colaborador, 
empreiteiro ou ainda de terceiros, você deverá comunicar o fato imediatamente. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Espera-se que qualquer pessoa que trabalhe conosco cumpra com as leis de 
concorrência no que diz respeito a todas as interações tanto com a BHP ou em 
nome da mesma.

Concorrência 
Apoiamos a concorrência e não nos envolvemos em comportamento 
anticoncorrencial. Estamos comprometidos com o cumprimento integral das leis 
de concorrência, com o envolvimento ativo e a cooperação com as autoridades 
de defesa da concorrência e com o cumprimento das leis de concorrência 
contra terceiros que ajam de forma anticompetitiva em relação BHP.

Onde obter ajuda
Departamento Jurídico 

Departamento de Ética e 
Conformidade 

Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Suprimentos

Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial

Concorrência 
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- Mantenha a independência da BHP em negociações com 
terceiros, incluindo o que for relativo a preços, marketing  
e comercialização.

- Considere a aparência e as implicações ao interagir com 
um concorrente, seja em uma situação pessoal  
ou comercial. 

- Evite qualquer ação que possa insinuar coordenação ilegal 
com os concorrentes.

- Assegure que as comunicações por escrito sejam claras  
e precisas.

- Obtenha aprovação do Chief Compliance Officer antes 
de enviar qualquer informação em nome da Empresa para 
uma autoridade de defesa da concorrência.

- Cumpra com os protocolos de delimitação (“ringfencing”) 
para joint ventures.

- Sempre consulte o Departamento Jurídico ou o de 
Ética e Conformidade antes de acusar um terceiro de 
comportamento anticoncorrencial.

- Concorde em fixar, aumentar, abaixar ou estabilizar preços 
de mercadorias vendidas ou adquiridas, incluindo valores 
relativos às atividades de recrutamento, tais como salários 
e benefícios de colaboradores.

- Concorde com outros termos da concorrência, tais como 
formulação de preços, descontos, margens, abatimentos, 
comissões ou condições de crédito.

- Limite a produção ou concorde em reduzir ou limitar a 
capacidade de produção.

- Manipule uma licitação ou coordene ilegalmente atividades 
de licitação ou de propostas de fornecimento.

- Faça alocação de mercados, clientes, fornecedores ou 
territórios geográficos.

- Boicote qualquer cliente ou fornecedor.

- Obstrua uma autoridade de defesa da concorrência, 
fornecendo informações falsas ou enganosas, ocultando 
ou destruindo documentos ou alertando terceiros para o 
fato de uma investigação de lei da concorrência.

Sempre Nunca

Alguns exemplos

Pergunta 
Uma representante de recursos humanos de uma fábrica 
de brinquedos me contatou e explicou que o departamento 
dela propõe implementar uma iniciativa de retenção de 
funcionários da área financeira. Ela pediu que eu enviasse 
a ela detalhes dos salários e benefícios que a BHP paga 
aos seus colaboradores da área financeira dos atuais e 
futuros exercícios financeiros. Ela pretende incorporar 
essa informação na pesquisa de benchmarking dessa nova 
iniciativa. Posso compartilhar as informações solicitadas? 

Responda 
Não. A fábrica de brinquedos é uma concorrente da BHP no 
que se refere ao recrutamento e retenção de talentos da área 
financeira. A troca de informações sigilosas concorrenciais com 
um concorrente, especialmente informações prospectivas, tais 
como salários e benefícios do próximo exercício, viola as leis de 
concorrência em muitos países. No entanto, as autoridades de 
defesa da concorrência reconhecem que o benchmarking ou 
avaliação comparativa possam ser benéficos e oferecer efeitos 
pró-competitivos sempre que administrados adequadamente. 
Caso esteja considerando conduzir ou contribuir com um 
exercício de benchmarking que envolva informações sigilosas 
concorrenciais, você deverá primeiro falar com o Departamento 
Jurídico ou com o Departamento de Ética e Conformidade. 

Pergunta 
Em um evento social, um concorrente reclamou de um de 
nossos fornecedores. Ele afirmou que sua empresa nunca 
mais usará o fornecedor e recomendou que a BHP faça o 
mesmo. Tivemos uma experiência negativa semelhante, 
podemos concordar com a recomendação do concorrente?

Responda  
A recomendação do concorrente levanta uma questão de um 
possível boicote coletivo e você não deve concordar com isso. 
Ao se envolver com concorrentes, evite expressar ou insinuar 
que concorda em deixar de negociar com um fornecedor ou 
cliente específico, independentemente se estiver discutindo 
o assunto em um contexto de negócios, social ou outros. 
Nesse cenário, o risco pode ser evitado ao afirmar que a BHP 
avalia e toma decisões de modo independente em relação aos 
seus fornecedores. Uma outra alternativa é indicar que não 
deseja discutir o tópico. Se o concorrente insistir, você deve se 
afastar e comunicar o incidente ao serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint, seu líder direto, Departamento Jurídico ou ao 
Departamento de Ética e Conformidade.

Concorrência 
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Os governos implementam leis de controle do comércio visando apoiar 
suas políticas internacionais e seus objetivos de segurança nacional. Se nos 
envolvermos em uma transação que viole tais leis, isso poderá expor nossa 
empresa e nossos colaboradores a penalidades criminais e causar danos 
significativos à nossa reputação. Tais leis incluem sanções comerciais, controles 
de exportação e leis antiboicote.  

O que esperamos da sua parte
A BHP realiza a triagem de fornecedores e clientes a fim de bloquear transações 
com países sancionados, bem como com outras partes sancionadas. Caso 
esteja envolvido em transações internacionais ou possa interagir com indivíduos 
ou entidades que sejam sujeitas a sanções, é necessário que cumpra com 
nossos procedimentos de triagem. Verifique com o Departamento de Ética 
e Conformidade antes de proceder, já que os programas de sanções estão 
sujeitos a alterações frequentes. Os exemplos de países afetados por sanções 
abrangentes na época desta publicação incluíram Crimea (região da Ucrânia), 
Cuba, Irã, Coreia do Norte e Síria. Caso tome ciência de qualquer atividade 
envolvendo a BHP e qualquer um desses países ou seus cidadãos, você deverá 
contatar o Departamento de Ética e Conformidade imediatamente.

Antes do envio de informações técnicas, software ou equipamentos para 
fronteiras internacionais, verifique se você está legalmente autorizado a fazê-lo. 
Solicite a assistência do Departamento de Ética e Conformidade e reserve tempo 
suficiente para a obtenção de quaisquer licenças que possam ser necessárias. 

Caso uma outra parte solicite que você retenha mercadorias ou serviços em 
virtude de raça, religião, sexo, origem ou nacionalidade deles, entre em contato 
com o Departamento de Ética e Conformidade para saber como elaborar a 
resposta.  

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Ao trabalhar em nome da BHP, esperamos que você respeite todas as leis de 
comércio internacional dos países nos quais operamos.

Controles comerciais
Nosso negócio envolve o comércio internacional. Respeitamos as leis de 
comércio internacional que regem essas transações e cumprimos com 
todos os controles de exportação e sanções vigentes. 

Onde obter ajuda
Departamento de Ética e 
Conformidade 

Departamento Jurídico

Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial

Nossos Requisitos para Suprimentos 

Controles comerciais
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- Certifique-se de fornecer informações precisas e 
completas às autoridades governamentais, incluindo 
declarações de importação e exportação.

- Conheça sua contraparte e siga os processos de 
aprovação financeira.

- Entenda as rotas que estão sendo usadas para transferir 
informações, mercadorias e serviços entre localidades e 
identifique as fronteiras que estejam sendo cruzadas.

- Identifique se sua contraparte está revendendo 
mercadorias e obtenha garantias para evitar a revenda para 
uma parte sancionada.

- Identifique se sua contraparte está usando produtos 
da BHP para a produção de mercadorias destinadas 
a um terceiro ou país considerados sancionados. Sua 
contraparte pode não estar sujeita aos mesmos programas 
de sanções.

- Obtenha as aprovações e licenças necessárias antes de 
proceder com uma transação. 

- Entenda se sua nacionalidade ou cidadania afeta a 
sua capacidade de se envolver em uma transação 
internacional.

- Realize qualquer atividade comercial com uma parte que 
tenha sido identificada como sancionada em nossa triagem 
ou que seja de um país sancionado sem a aprovação prévia 
do Departamento de Ética e Conformidade. 

- Prossiga com uma transação comercial sem a aprovação 
prévia do Departamento de Ética e Conformidade se 
houver qualquer suspeita de possibilidade de violação das 
leis de controle comerciais.

- Permita que uma transação prossiga com uma contraparte 
que se destina a ocultar a identidade da verdadeira 
contraparte.

Pergunta 
Sou um colaborador australiano que trabalha em Cingapura 
e possuo o green card para trabalhar e residir nos EUA. Ouvi 
dizer que algumas empresas estão começando a investigar 
oportunidades de comercialização de nossos produtos no Irã 
e gostariam de fazer alguns trabalhos exploratórios. Pensei 
em ligar para a agência de promoção comercial do Irã para 
dar início ao processo. 

Responda  
Alguns países relaxaram suas sanções contra o Irã e 
isso permitiu que empresas desses países entrassem 
no mercado iraniano. Contudo, o Irã ainda está sujeito a 
sanções abrangentes nos Estados Unidos. Você deverá 
buscar aconselhamento junto ao Departamento de Ética e 
Conformidade antes de tomar qualquer decisão, especialmente 
pelo fato de ter uma conexão pessoal com os Estados Unidos. 

Pergunta 
Estive envolvido no projeto de engenharia de um projeto de 
desenvolvimento no Chile e estou interessado na compra 
de drones dos EUA para realizar testes na unidade. Recebi 
também um documento de um fornecedor francês para eu 
assinar confirmando que a BHP cumprirá com os requisitos 
de controles de exportação após o recebimento de uma peça.  
 

Responda 
A tecnologia utilizada por drones pode estar sujeita às 
restrições dos controles de exportação. Você deve entender 
a natureza dos documentos que assina sob a solicitação de 
um fornecedor. Nesse caso, a BHP poderia estar assumindo 
obrigações significativas em andamento sob as leis de 
controles de exportação. Em ambos os casos, você deverá 
sempre contatar o Departamento de Ética e Conformidade para 
obter as aprovações e licenças necessárias antes de proceder. 

Alguns exemplos

Sempre Nunca

Controles comerciais
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Proteção da nossa 
Empresa
Todos temos a obrigação de proteger os bens da BHP.

Os bens incluem equipamentos, inventário, tecnologia, dinheiro, 
propriedade intelectual, informações e dados da empresa. Também 
precisamos garantir que utilizemos nossos bens de acordo com a 
finalidade de uso deles.

Estamos sempre aumentando nossa conscientização sobre segurança 
cibernética e estamos atentos às ameaças on-line, incluindo vírus, 
malware e e-mails suspeitos. 

Precisamos ter certeza de que estamos sendo precisos ao coletar, 
agrupar, inserir ou apresentar dados.
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Os bens incluem itens de propriedade física e intelectual, tais como 
equipamentos, inventário, tecnologia, dinheiro, propriedade intelectual (PI), 
informações e dados da Empresa. Informações sigilosas e confidenciais sobre  
a concorrência também são consideradas bens e incluem:

• dados operacionais, tais como dados de produção e de manutenção, dados-
mestre e relacionados aos nossos equipamentos, sensores e sistemas de 
controle de processos; 

• planos estratégicos e de marketing; 

• informações utilizadas em atividades comerciais;

• pesquisa e outros dados técnicos.  

O que esperamos da sua parte
Você é responsável pelo uso e a proteção dos bens da BHP de forma adequada. 
Espera-se também que você respeite os bens de outras pessoas, sejam 
intangíveis ou físicos e, que nunca, de modo intencional, estrague ou se aproprie 
indevidamente desses bens.

Você nunca deve compartilhar informações sigilosas da Empresa sem a 
autorização de seu líder direto. Em caso de dúvidas sobre o que pode ser 
compartilhado, consulte o Departamento de Ética e conformidade ou o 
Departamento Jurídico.

Você deverá fazer o possível para prevenir roubos, apropriações indevidas, danos 
ou o uso indevido de quaisquer de nossos bens. Isso inclui não permitir que bens 
físicos sejam destruídos, descartados, vendidos, emprestados ou doados sem as 
devidas aprovações. 

Todos somos responsáveis pela proteção dos bens da BHP, incluindo a prevenção 
e a detecção de fraudes. A fraude consiste em qualquer ato intencional e 
enganoso, realizado para benefício pessoal ou de terceiros, que possa resultar 
em perda para a BHP ou para uma outra parte. Os exemplos incluem declarações 
falsas, obtenção de uma comissão pessoal envolvendo concessão de trabalho, 
falsificação de relatórios de despesas, uso indevido de informações da BHP ou 
ainda roubo. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Esperamos que aqueles que trabalhem conosco protejam e não usem 
indevidamente os nossos bens. Caso haja qualquer dúvida sobre o uso de um 
bem da BHP, pergunte ao seu contato principal.

Proteção dos nossos bens
Todos temos a obrigação de proteger os bens da Empresa e de usá-los para a  
finalidade pretendida.

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento de Tecnologia

Departamento de Recursos Humanos 

Pelo Serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Processos 
Globais,Tecnologia e Segurança 
Cibernética

Nossos Requisitos na Área de Recursos 
Humanos

Proteção dos nossos bens
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- Use nossos bens para o propósito pretendido.

- Proteja nossos bens contra desperdícios, danos, uso 
indevido, perdas, fraudes e roubos.

- Comunique qualquer potencial desperdício, dano, uso 
indevido, perda, fraude ou roubo de nossos bens.

- Evite, sempre que possível e quando for considerado 
seguro, que os colaboradores não autorizados acessem 
nossas dependências, informações, dados ou outros bens.

- Use os bens da BHP Billiton para benefícios pessoais.

- Tome propriedades físicas ou bens contendo informações 
que pertençam à BHP para uso pessoal.

- Associe-se a quaisquer transações fraudulentas ou ilegais 
ou deixe de comunicar qualquer fraude da qual tenha 
ciência.

- Tome qualquer medida que comprometa a integridade dos 
dados de fornecedores ou clientes em nossos sistemas. 

- Permita a entrada não autorizada em uma unidade ou 
escritório da BHP nem o acesso à nossa tecnologia da 
informação.

- Ignore reclamações de segurança ou mesmo um 
procedimento de segurança inadequado que possa 
representar ameaças tanto aos colaboradores como aos 
bens da BHP. 

Pergunta 
Durante meu trabalho, um colega me pediu para realizar um 
pequeno reparo em seu veículo pessoal para que ele pudesse 
voltar para casa em segurança. Já que se trata de um trabalho 
pequeno não levará muito tempo para consertar e não temos 
tanto trabalho hoje. Posso usar minhas ferramentas de 
trabalho?

Responda  
Nunca é bom usar pertences, ferramentas ou equipamentos 
da Empresa para uso pessoal, por mais rápido que o trabalho 
possa ser. As ferramentas devem ser usadas apenas em 
equipamentos da BHP e para fins de trabalho. Fale com seu 
líder direto sobre a segurança de um colega indo e vindo 
do trabalho, porém nunca é bom realizar reparos usando 
pertences da Empresa.

Pergunta 
Trabalho como assistente administrativo e, às vezes, meu 
líder direto solicita que eu realize tarefas pessoais para ele 
durante o horário de trabalho. Não desejo questionar meu 
líder direto e nem o gerente acima do meu chefe e nem 
causar encrencas para eles, porém também não desejo fazer 
nada de errado. O que devo fazer? 

Responda 
Ninguém deveria lhe solicitar que realizasse tarefas pessoais 
para eles ou usasse os pertences da BHP, incluindo sistemas 
de tecnologia para esta finalidade. Os bens, sistemas de 
informação e recursos de comunicação da BHP devem ser 
usados apenas para finalidades comerciais da Empresa. Você 
deve falar com o Departamento de Recursos Humanos ou o 
Departamento de Ética e Conformidade, ou o Departamento 
Jurídico ou pode contatar o Serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint.

Alguns exemplos

Sempre Nunca

Proteção dos nossos bens
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Todos os equipamentos, software e dados pertencem à BHP, incluindo dados 
armazenados tanto em dispositivos pessoais como da BHP. 

A proteção de nossos sistemas de tecnologia e dados é de responsabilidade de 
todos os colaboradores e de qualquer pessoa que realize negócios em nome de 
nossa Empresa.

O uso da tecnologia e dos sistemas da BHP será monitorado, reportado e, se for 
necessário, bloqueado sem aviso prévio, visando reduzir riscos e cumprir com as 
leis, regulamentações e normas relevantes. Os dados armazenados nos sistemas 
de tecnologia da BHP podem ser acessados, avaliados ou divulgados para fins de 
manutenção, necessidades comerciais ou para atender exigências legais  
ou políticas.

O uso indevido de tecnologia ou de dados pode expor a nossa Empresa a riscos, 
incluindo ataques de vírus, violações de segurança, roubo ou perda de bens da 
BHP ou danos à reputação. 

O que esperamos da sua parte
Como membro de nosso quadro de funcionários, você recebe a tecnologia e 
os dados necessários para realizar o trabalho para a BHP. Você deve proteger e 
usar a tecnologia e os dados de forma segura e adequada, protegendo-os contra 
danos, perdas, roubos, alterações e acesso não autorizado.

Você não deve usar nossa tecnologia ou dados para cometer cibercrimes, 
duplicar ou vender software e/ou arquivos de mídia, compartilhar a senha de sua 
conta, usar tecnologia ou dados para fins comerciais que não sejam da BHP nem 
causar danos à reputação da BHP. 

Caso você use nossa tecnologia e dados indevidamente ou acesse ou 
armazene materiais inapropriados utilizando nossos sistemas, poderão ser 
tomadas medidas disciplinares e as autoridades civis ou criminais poderão ser 
notificadas. Os materiais inapropriados incluem imagens ou textos pornográficos 
ou explícitos, materiais que promovam a violência, o ódio, o terrorismo ou a 
intolerância dos outros e qualquer outro material que seja obsceno e abusivo. 

Você nunca deve transferir, publicar, remover ou apagar dados ou propriedade 
intelectual da BHP sem autorização.

É permitido o uso pessoal moderado da tecnologia da BHP. O uso pessoal 
moderado não impacta em sua capacidade de desempenhar seu trabalho nem 
afeta seu compromisso com a BHP. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Caso tenha acesso aos nossos equipamentos enquanto trabalha conosco, espera-
se que você cumpra totalmente com os itens desta seção, incluindo a proteção 
da segurança cibernética da BHP. 

Segurança cibernética
Estamos comprometidos com a segurança pessoal e corporativa por meio do 
aumento da conscientização sobre a segurança cibernética e tomando medidas para 
protegermos nossa tecnologia, nossos sistemas e ativos digitais.

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento de Tecnologia 

Departamento de Recursos Humanos 

Departamento Jurídico 

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Processos 
Globais, Tecnologia e Segurança 
Cibernética

Segurança cibernética
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- Trate e-mails e outras formas eletrônicas de comunicação 
como registros oficiais e use apenas aplicativos autorizados 
para enviar mensagens.

- Utilize aplicativos autorizados para comunicações 
empresariais ou para realizar atividades comerciais (ou seja, 
não utilize aplicativos não autorizados para documentações 
e nem para transações de acordos comerciais). 

- Conecte os dispositivos da BHP à nossa rede corporativa 
pelo menos uma vez por mês para fazer atualizações de 
segurança.

- Certifique-se de que seus dispositivos pessoais contenham 
as mais recentes atualizações de segurança.

- Retorne os equipamentos da BHP e todos os bens 
contendo informações da BHP no ato da sua rescisão de 
trabalho ou contrato.

- Reporte danos, perda ou roubo de equipamentos ou 
dados da BHP ao seu líder direto ou ao Departamento de 
Tecnologia.

- Certifique-se de que o hardware, software e dados pelos 
quais você é responsável estejam protegidos contra acesso 
não autorizado.

- Notifique o Departamento de Tecnologia caso tenha 
recebido um e-mail identificado como um ataque de 
phishing.

- Proteja laptops para evitar roubos e bloqueie sua tela ao 
sair e deixar o computador ligado.

- Informe o Departamento de Tecnologia quando for viajar 
para países de alto risco em nome da BHP para que eles 
possam fornecer dispositivos para utilização única.

Sempre
- Divulgue suas senhas do sistema da BHP nem escreva ou 

armazene as senhas de forma clara em mensagens de texto 
nem reutilize senhas em diversos sistemas.

- Permita que alguém faça o login e opere sistemas e 
aplicativos usando seu cadastro e seus direitos de acesso 
como usuário.

- Largue tecnologia ou dispositivos móveis em locais 
públicos.

- Se envolva em fraude, cometa crimes on-line nem deixe de 
comunicar qualquer fraude que você tenha conhecimento.

- Instale software ou conecte hardware aos dispositivos da 
BHP sem autorização. 

- Abra anexos nem clique em links em e-mails que tenha 
recebido de remetentes desconhecidos.

- Acesse, armazene, envie, publique ou divulgue materiais 
inapropriados propositalmente nem ignore as pessoas que 
façam isso.

- Acesse aplicativos ou sistemas para os quais não haja 
justificativa comercial alguma. 

- Armazene, envie, publique ou divulgue informações 
confidenciais da BHP fora de qualquer um de nossos 
sistemas ou dispositivos sem autorização prévia.

- Use soluções de armazenamento que não sejam da BHP, 
como discos rígidos externos, pen drives, e-mail pessoal, 
nuvens pessoais ou serviços de armazenamento na internet 
para armazenar dados da BHP.

- Copie ou transfira arquivos que violem as leis de direitos 
autorais.

- Envie nosso hardware ou software para fora do país de 
origem sem envolver o Departamento de Tecnologia.

- Desative as medidas de proteção em sistemas de 
tecnologia ou dispositivos da BHP.

Nunca

Pergunta 
Um colega da BHP deseja evitar tarifas de roaming de dados 
enquanto viaja a negócios e me pediu para fazer o download 
de um aplicativo que permitirá que nos comuniquemos de 
graça. O que devo fazer?

Responda  
As comunicações de empresas estão sujeiras a requisitos legais 
e regulamentares. Você deve usar os aplicativos aprovados 
pela BHP para se comunicar e conduzir os negócios da 
Empresa. Seu representante do Departamento de Tecnologia 
poderá ajudá-lo a instalar os aplicativos permitidos. 

Pergunta 
Ao me inscrever em vários sites de mídia social e de rede de 
contatos profissionais, sempre me pedem para fornecer um 
e-mail de contato. O mais conveniente é usar o meu endereço 
de e-mail da BHP. Posso usar este endereço de e-mail?

Responda 
O Nosso Código informa que seu endereço de e-mail da BHP 
nunca deve ser usado para finalidades pessoais. Apesar da 
conveniência, esse endereço de e-mail deve ser usado apenas 
para tarefas ligadas a trabalho. 

Alguns exemplos

Segurança cibernética
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Todos os dados que criamos e mantemos devem refletir, com precisão, as 
transações e fatos neles implícitos. Jamais haverá justificativa alguma para a 
falsificação de registros, deturpação de fatos ou envolvimento em qualquer outro 
procedimento fraudulento. 

Todas as transações financeiras devem ser comprovadas com os devidos 
documentos originais, ter sua validade e precisão verificadas, ser devidamente 
autorizadas e registradas correta e completamente junto às contas e aos 
sistemas e registros correspondentes. Isso inclui, mas não se limita a, registros 
de avaliação de licitações e de propostas de fornecimento, ordens de compra, 
relatórios de manutenção, documentos de recebimento, faturas, registros de 
viagens e de despesas, lançamentos contábeis, folhas de ponto e pagamento e 
registros fiscais. 

O que esperamos da sua parte
Caso seja o responsável por reportar informações, sejam elas de natureza 
financeira ou não financeira, você deverá se certificar de que hajam controles 
internos adequados para apresentarmos comunicações confiáveis, precisas, 
completas, coerentes, oportunas e compreensíveis.

Você deverá comunicar somente informações e dados precisos referentes à BHP 
ou às suas atividades comerciais. 

Você precisa entender e cumprir com todos os requisitos de comunicações 
financeiras e regulamentares aplicáveis, além de outros requisitos vigentes, leis e 
regulamentações em cada jurisdição correspondente.

Se tiver alguma dúvida sobre a validade de qualquer processo de comunicação 
ou sobre a atividade de manutenção de registros, ou se acreditar que esteja 
sendo solicitado a criar informações falsas ou enganosas, você deve informar o 
caso imediatamente. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Caso seja o responsável pela comunicação em nome da BHP, esperamos que as 
comunicações e informações sejam transparentes e reflitam as transações e fatos 
neles implícitos, conforme detalhado nesta seção.

Comunicações 
confiáveis
Precisamos ser sinceros em todas as nossas comunicações para garantir 
que a confiança de nossas partes interessadas e nossa licença social 
para operar estão sendo mantidas.

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento Jurídico 

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Processos 
Globais, Tecnologia e Segurança 
Cibernética

Nossos Requisitos para Processos 
Globais, Sistemas de Informação e 
Segurança Cibernética 

Nossos Requisitos para Comunicações 
sobre Saúde, Segurança, Meio 
Ambiente e Comunidade

Nossos Requisitos para Auditoria 
Interna

Nossos Requisitos Financeiros

Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial

Interpretações Contábeis  

Comunicações confiáveis
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Pergunta 
Em meu último turno bati meu carro em outro veículo ao fazer 
uma curva. Ambos reagimos rapidamente e não houve danos 
em nenhum dos veículos e nenhum de nós se machucou. 
Será que temos que nos ausentar do trabalho para podermos 
preencher a papelada e reportar isso, já que não nada 
aconteceu?

Responda  
Todos temos o dever de reportar acidentes e potenciais 
acidentes. Apesar de ninguém ter se machucado, poderá ser 
mais sério em uma próxima vez. É importante que todos os 
potenciais acidentes sejam comunicados para que possam  
ser devidamente investigados e para que medidas de 
segurança sejam postas em vigor na prevenção de acidentes 
muito mais sérios.

Pergunta 
Sou o responsável pela aprovação de relatório de despesas 
de minha equipe. Tenho que preparar seis relatórios diretos 
e durante alguns meses não tenho tempo para checar e 
averiguar se os recibos estão anexos, porém confio em minha 
equipe. Preciso revisar todos os recibos?

Responda 
Como líder direto você possui o dever adicional de dar o 
exemplo de uma conduta positiva e transparente a todos. 
Sempre que aprovar algo no sistema, seja um relatório 
de despesas, folha de registro de serviços, entrada de 
mercadorias, sejam outros itens, é importante que você 
verifique se a transação implícita nestes itens está correta. 
Conferir os recibos de todas as despesas não diminui a 
confiança que você tem em sua equipe. Isso é apenas uma 
exigência da empresa. Você deve verificar se as despesas 
incorridas são relacionadas ao trabalho e se as cópias de todos 
os recibos foram anexadas. 

Alguns exemplos

Sempre
- Coopere com os nossos auditores internos e externos, 

divulgando todas as informações pertinentes que poderiam 
afetar razoavelmente os resultados de uma auditoria.

- Informe quaisquer irregularidades detectadas ou suspeitas 
ou falhas em relação a assuntos de controles internos, 
contabilidade ou relatórios.

- Comunique imediatamente qualquer suspeita de fraude.

- Mantenha os livros, registros, contas, documentações 
e relatórios da Empresa de modo preciso, completo e 
verídico, de acordo com as leis, regulamentações, normas 
e procedimentos vigentes.

- Proteja os registros da BHP contra o acesso não autorizado, 
alterações, divulgação ou destruição.

- Registre de modo preciso a carga horária de trabalho na 
BHP e todas as férias tiradas.

- Certifique-se de que nenhuma conta, fundo ou ativo, de 
origens não reveladas ou não registradas, sejam criados  
ou mantidos.

- Certifique-se de apresentar e aprovar somente despesas 
legítimas e pertinentes, mediante faturas e recibos válidos.

- Devolva ou transfira a guarda de todos os registros 
comerciais relevantes, caso seu trabalho mude dentro 
 da Empresa ou caso se desligue da BHP. Não mantenha 
cópias pessoais.

Nunca
- Falsifique qualquer registro ou faça um lançamento falso ou 

enganoso, incluindo a omissão de quaisquer informações.

- Distorça suas qualificações, experiência ou realizações.

- Trapaceie nos procedimentos de revisão e aprovação.

- Permita que alguém acesse e opere sistemas e aplicativos 
utilizando seu usuário, senha e direitos de acesso.

- Permita que alguém faça o login e opere sistemas e 
aplicativos usando seu cadastro e seus direitos de acesso 
como usuário.

- Divulgue ou espalhe informações confidenciais ou 
comercialmente sensíveis sem autorização prévia.

- Descarte documentos e registros sem saber o que está 
sendo descartado ou se eles devem ser mantidos por 
razões legais.

Comunicações confiáveis
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Os direitos de propriedade intelectual (PI) cobrem uma variedade de itens, 
incluindo invenções e inovações, marcas registradas, designs e direitos autorais 
presentes em textos, imagens, desenhos e software. A PI também pode fazer 
referência a informações ou ideias que sejam confidenciais e de valor comercial, 
assim como a dados. 

A BHP possui tanto PIs como licenças de PIs de terceiros. Diariamente, são 
criadas novas PIs em nossas operações. Elas podem ser direitos autorais em 
novos documentos ou código de software, inovações ou descobertas de 
explorações ou pesquisa e desenvolvimento ou ainda em trabalhos realizados 
com fornecedores para melhorar ou adaptar seus produtos.

Os direitos de PI possuem valor financeiro, assim como como outros itens de 
propriedade da BHP. A PI também possui valor estratégico: podemos impedir 
que terceiros copiem a PI da BHP ou podemos obter uma licença para usar a 
PI de outras pessoas em nossos negócios a fim de obtermos uma vantagem 
competitiva.

O valor de nossa PI pode ser perdido por meio de:
• divulgação ou uso indevido;
• termos contratuais indevidos;
• falha ao seguir as formalidades necessárias para proteção, tais como registro.

O uso indevido da PI de outras pessoas pode resultar em disputas legais 
dispendiosas que podem interromper nossas operações, podendo ainda 
prejudicar a reputação da BHP. 

O que esperamos da sua parte
Você deverá sempre:

• proteger a PI da BHP;
• respeitar os direitos de PI de terceiros (por exemplo, nossos fornecedores  

e concorrentes).

Para proteger nossa PI, nunca divulgue a PI confidencial da BHP sem 
autorização. Isso se aplica tanto durante seu período de contratação quanto 
após seu desligamento da BHP. Se houver uma razão legítima para compartilhar 
informações confidenciais da BHP, tais como quando necessárias para trabalho 
com um fornecedor, você deverá obter aprovação prévia de seu líder direto e ter 
um acordo de confidencialidade por escrito com a outra parte.

Você deverá sempre usar os contratos-padrão da BHP ao assinar contratos com 
um fornecedor a menos que o Departamento Jurídico tenha aprovado termos 
alternativos. Caso crie uma nova PI, tal como inovações e melhorias de nossos 
processos, mantenha-as confidenciais e verifique com o Departamento Jurídico 
se outra forma de proteção será necessária. 

Caso acesse a PI de um terceiro, use-a apenas conforme permitido por escrito 
pelo terceiro (por exemplo, em um contrato com um fornecedor) ou conforme 
permitido por lei, uma vez obtido aconselhamento jurídico. Antes de copiar 
ou compartilhar algo fornecido por um terceiro ou antes de empregar novas 
tecnologias, sempre verifique se os direitos de PI de um terceiro poderão  
ser infringidos. 

Propriedade intelectual 
Precisamos que todos os nossos colaboradores protejam a propriedade 
intelectual da BHP. Esperamos também que os colaboradores respeitem 
os direitos intelectuais de terceiros.

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento Jurídico 

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Propriedade intelectual 
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Pergunta 
Quando eu sair da BHP, posso levar meu trabalho comigo?

Responda  
Como regra geral, qualquer trabalho que você tenha criado que 
esteja relacionado aos negócios ou operações da BHP pertence 
à BHP e não poderá ser usado fora da Empresa. Podem haver 
circunstâncias limitadas onde a BHP permitirá que você utilize 
esse produto do trabalho, mas somente com permissão prévia 
por escrito e depois que todas as informações da BHP Billiton 
tiverem sido removidas. Você deverá discutir o assunto com o 
seu líder direto ou gerente acima do seu chefe antes de sair  
da Empresa.

Pergunta 
Temos um fabricante de equipamentos originais (OEM) que 
nos fornece peças de reposição de alguns equipamentos a 
um preço alto. Tenho negociado com um fabricante de baixo 
custo e acho que eles poderiam fabricar estas peças a um 
preço bem menor. Posso passar ao fabricante de baixo custo 
alguns modelos e pedir que fabriquem estas peças para nós?

Responda 
Requerer que um terceiro faça cópias, fabrique ou forneça 
essas peças poderia envolver riscos, como a infração dos 
direitos autorais, patentes ou designs registrados ou ainda 
violar a confiança ou obrigações contratuais. Da mesma forma 
que devemos sempre procurar adquirir peças com o melhor 
preço possível, também precisamos respeitar qualquer PI  
do OEM.

Alguns exemplos

Sempre
- Faça um acordo de confidencialidade com terceiros antes 

de iniciar negociações ou qualquer outro compromisso 
com uma pessoa fora da BHP que possa receber ou 
acessar PIs confidenciais ou informações da BHP. 

- Informe-se sobre quais informações são consideradas 
confidenciais e certifique-se de que seus colegas também 
tenham esse conhecimento (por exemplo, ao marcar 
documentos). Apenas forneça informações confidenciais 
às pessoas que precisem tomar conhecimento delas.

- Utilize os contratos-padrão da BHP sempre que possível 
ao contratar fornecedores e apenas deixe de seguir a PI 
padrão da BHP e os termos de confidencialidade após 
consultar o departamento jurídico ou seguir as orientações 
vigentes. 

- Mantenha em sigilo qualquer PI nova, tal como inovações 
ou melhorias de nossos processos e verifique com o 
Departamento Jurídico se será necessária alguma proteção 
adicional. 

- Verifique se não existem direitos de PI de terceiros que 
possam ser infringidos antes de copiar, compartilhar ou 
empregar novas tecnologias ou processos.

- Utilize a PI de um terceiro apenas conforme permitido por 
escrito pelo terceiro (por exemplo, em um contrato com 
um fornecedor) ou conforme permitido por lei, uma vez 
obtido aconselhamento jurídico.

Nunca
- Divulgue a PI da BHP sem primeiro obter permissão de seu 

gerente direto e, caso a PI seja confidencial, certifique-
se de que o destinatário possua uma obrigação legal em 
manter a informação confidencial (por exemplo, por meio 
de um acordo de confidencialidade). 

- Traga para a BHP qualquer informação confidencial, 
incluindo documentos ou registros de computadores que 
venham de empregadores anteriores ou clientes, sem a 
permissão por escrito deles. 

- Compartilhe, copie ou implemente uma nova tecnologia ou 
processo sem ter primeiro garantido que não infringirá a PI 
de um terceiro. 

- Use materiais com direitos autorais de terceiros (por 
exemplo, fotos, textos, áudio ou vídeos baixados da 
internet) nem marcas registradas em materiais que você 
esteja produzindo, incluindo para uso em sites da intranet 
da BHP, sem primeiro obter a permissão do detentor dos 
direitos autorais ou da marca registrada. 

Propriedade intelectual 
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Compartilhamento 
de informações
Sempre que trabalhar na BHP, você terá acesso às informações sigilosas. 
Elas incluem a informações de produção, oportunidades de negócios 
e resultados financeiros. Como uma empresa de capital aberto, 
precisamos cumprir com as regulamentações sobre o compartilhamento 
de informações. Todos precisamos garantir a proteção e respeitar as 
informações da Empresa e os dados pessoais e, ainda, a privacidade de 
terceiros de acordo com o Nosso Código.
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Para garantirmos o fornecimento de informações oportunas e precisas aos 
investidores, nossos anúncios públicos são cuidadosamente gerenciados e 
devem ser feitos apenas por porta-vozes autorizados. Qualquer comunicação 
pública que possa ser atribuída à BHP ou a um de nossos colaboradores pode ser 
considerada como um anúncio público. 

Todos os itens abaixo são considerados anúncios públicos:

• reporte a uma autoridade reguladora, tais como relatórios anuais, 
comunicados de imprensa, briefings a respeito de lucros e desempenho  
dos negócios; 

• entrevistas, discursos, artigos de apresentações e relatórios;

• informações da Empresa em canais de comunicação digital, como sites e 
mídia social. 

O que esperamos da sua parte
Ao fazer uma comunicação externa, você deverá sempre agir de acordo com 
Nossos Requisitos para Divulgação ao Mercado, com a Carta de Valores e com 
Nosso Código.

Caso você seja um porta-voz autorizado ou trabalhe em uma equipe responsável 
pelas divulgações ao mercado, você deverá publicar imediatamente, por meio de 
canais pertinentes, quaisquer informações ou desenvolvimentos importantes que 
possam gerar um efeito material no valor das ações ou onde um investidor possa 
utilizar essa informação para tomar decisões de investimentos.

Caso tenha preparado materiais para comunicação externa, você deverá solicitar 
ao Departamento de Assuntos Corporativos a aprovação desses materiais.

É importante que se sinta preparado para falar positivamente sobre a BHP sempre 
que parentes e amigos fizerem perguntas. Para poder fazer isso, é importante 
que entenda a distinção entre informações sobre a Empresa que devem ser 
compartilhadas e informações importantes que só podem ser comunicadas por 
porta-vozes autorizados.  

Comunicação externa
Como uma empresa de capital aberto, somos obrigados a divulgar as 
informações de maneira oportuna, precisa, consistente, completa e justa, 
para que os investidores possam tomar decisões informadas. Também 
precisamos aplicar os princípios da Carta de Valores às interações 
informais em comunicações sobre a BHP.

Onde obter ajuda
Departamento de Assuntos 
Corporativos 

Relações com Investidores

Executivo responsável por 
informações públicas

Departamento de Governança e 
Secretaria da Empresa 

Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Comunicações, 
Comunidade e Envolvimento externo

Nossos Requisitos para Divulgações ao 
Mercado

Um guia para a mídia social @ BHP

Comunicação externa
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O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Esta seção se aplica igualmente aos que trabalham conosco. Caso tenha dúvidas 
ou precise de mais informações fale com seu contato principal. 

O que devo considerar?
Caso seja ativo na mídia social, use seu bom senso e discernimento e considere o 
seguinte:

• Será que a minha atividade está alinhada aos princípios da Carta de Valores e 
ao Nosso Código?

• Será que o teste rápido pode ajudá-lo a decidir o que fazer na sequência? 

• A minha atividade é considerada apropriada em virtude do meu cargo? Caso 
seu cargo ou suas interações com terceiros façam com que seja percebido 
como porta-voz da BHP, o melhor é declarar que são suas próprias opiniões 
sempre que fizer comentários sobre nossa Empresa, nosso setor ou tópicos de 
relevância para nós.

• Meus comentários são precisos e não enganosos? 

• Isso se trata de informação sigilosa ou confidencial? Será que poderia colocar 
a mim mesmo ou a BHP em risco se essa informação se tornasse pública? Eu 
me sentiria à vontade caso a imprensa republicasse essa informação?

• Eu me sinto à vontade com o fato da minha atividade na mídia social poder 
ser vista por muitas pessoas ao redor do mundo todo, rastreada até mim e 
permanente retida? 

• Possuo o direito de usar a informação, incluindo o texto, imagens, 
filmagem ou qualquer logomarca ou preciso de permissão? Considere os 
direitos individuais aos dados pessoais e à privacidade, as obrigações de 
confidencialidade, os direitos de aprovação e de propriedade intelectual, tal 
como o direito autoral. 

• A mídia social seria o fórum apropriado ou devo falar com meu líder direto ou 
gerente acima de meu chefe, com o Departamento de Recursos humanos ou 
com o serviço de Aconselhamento EthicsPoint?

• As minhas atividades na mídia social poderiam ser usadas como parte de um 
roubo de identidade? Por exemplo, alguém pode alterar suas senhas on-line 
ao coletarem respostas de suas perguntas de segurança, como “Qual é o seu 
filme favorito?” e “Em qual escola você estudou?”

Caso acredite que possua ou tenha publicado informações importantes que 
não tenham sido divulgadas ao público, você deverá comunicar imediatamente 
ao Departamento de Relações com Investidores, a um executivo responsável 
por informações públicas ou ao Departamento de Governança. Os executivos 
responsáveis por informações públicas também devem ser alertados sobre 
informações que possam precisar de divulgação futura nas bolsas de valores. 
Uma lista dos executivos responsáveis por informações públicas pode ser obtida 
junto ao Departamento de Governança do Grupo.

Comunicação na mídia 
social
A mídia social ocupa uma grande parte 
de nossas vidas. A BHP considera a 
mídia social da mesma forma como 
qualquer tipo de interação: por meio 
dos princípios da Carta de Valores e do 
Nosso Código. 

Sua atividade na mídia social pode 
atingir ainda mais pessoas do que 
nunca. Apesar do uso da mídia social 
parecer algo casual e espontâneo, a 
atividade fica retida permanentemente 
e pode ser rastreada de volta até você. 
Queremos que possa tomar boas 
decisões e evitar atividades que possam 
resultar em consequências negativas 
para você, tais como críticas feita por 
terceiros, roubo de dados pessoais ou 
medidas disciplinares aplicadas pela 
Empresa.

Comunicação externa
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Pergunta 
Vi um comentário no Facebook sobre algo ocorrendo na 
minha unidade que sei que não é verdade. Posso corrigir o 
que foi declarado? 

Responda  
Caso escolha contribuir com a discussão, você deverá apenas 
mencionar informações que já foram divulgadas publicamente. 
Não há problema em falar de seu local de trabalho, mas tenha 
cuidado para não revelar informações confidenciais. Caso 
tenha dúvidas, fale primeiro com seu líder direto.

Pergunta 
Tirei uma foto ótima de meus colegas de equipe na unidade 
com nossa mina a céu aberto em segundo plano. Eles estavam 
usando todos os EPIs necessários. Posso publicar essa foto no 
Facebook?

Responda 
Cada unidade possui suas próprias regras sobre fotos e você 
deverá verificar as regras de sua unidade com seu líder direto. 
Você deverá também confirmar com seus colegas de equipe se 
eles concordam em ter a foto deles publicada na mídia social.

Alguns exemplos

Comunicação externa

- -Siga as regras relativas a quem pode fazer declarações 
públicas em nome da BHP.

- Certifique-se de que todas as comunicações públicas 
estejam completas, justas, exatas, oportunas e claras.

- Obtenha todas as aprovações pertinentes antes de 
anunciar um material publicamente.

- Comunique, imediatamente, as consultas de investimento 
e mídia ao Departamento de Assuntos Corporativos ou de 
Relações com Investidores.

- Comunique imediatamente ao seu líder direto sobre a 
perda ou roubo de informações da BHP (por exemplo, seu 
computador ou sua pasta executiva).

- Informe seu líder direto ou gerente acima de seu chefe 
caso esteja participando de um evento externo informal, 
tal como uma reunião comercial ou evento de rede de 
contatos profissionais. 

- Obtenha aprovação de sua área para apresentar uma 
palestra externa ou participar de um painel de discussões 
externo.

- Envie uma cópia de sua palestra ou apresentação, junto 
com um modelo completo de “palestras e apresentações” 
(disponível em Nossos Requisitos para Comunicações, 
Comunidade e Envolvimento Externo), ao Departamento de 
Assuntos Corporativos para revisão e feedback.

Sempre
- Divulgue informações ao público, a menos que tenha sido 

especificamente autorizado a fazê-lo.

- Divulgue informações confidenciais a menos que seja um 
porta-voz autorizado. Caso não tenha certeza sobre o grau 
de sigilo atribuído à informação, entre em contato com o 
Departamento de Assuntos Corporativos.

- Diga nada que possa revelar informações confidenciais ou 
causar danos à nossa reputação.

- Oculte fatos ou omita informações que possam ser 
relevantes para uma divulgação.

- Utilize marcas registradas ou marcas da BHP, a menos que 
tenha sido especificamente autorizado a fazê-lo.

Nunca
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Dados pessoais são quaisquer informações que possam identificar um indivíduo, 
seja através de uma informação específica ou através da combinação de outras 
informações pertencentes à BHP. 

De acordo com a lei, reservamos o direito de monitorar ou fazer auditoria do 
uso que o colaborador faz do sistema de informações da BHP e do acesso 
às comunicações eletrônicas ou informações armazenadas nos sistemas, 
dispositivos ou equipamentos para manutenção, por necessidades de negócio ou 
para atender à uma exigência legal ou de política interna. 

O que esperamos da sua parte
É importante que você siga as nossas normas e procedimentos sobre dados 
pessoais e privacidade.

Você só deve coletar, usar, divulgar, reter ou processar dados pessoais que sejam 
necessários para cumprir com os requisitos da empresa, conforme permitido por 
lei nos locais onde operamos.

Caso não queira que um e-mail seja lido por outros, você deverá reconsiderar 
o envio. Caso um e-mail esteja relacionado a um assunto pessoal você deverá 
utilizar uma conta pessoal.

Sempre trate os dados pessoais e a privacidade de terceiros com respeito. 

O que esperamos por parte de terceiros que trabalham 
conosco
Caso trabalhe conosco, você terá que apoiar nossos padrões e respeitar os  
dados pessoais e a privacidade de nossos colaboradores enquanto estiver 
trabalhando conosco.

Dados pessoais e 
privacidade
Respeitamos seus dados pessoais e privacidade e esperamos que você 
respeite os dados pessoais e a privacidade de terceiros.

Onde obter ajuda
Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Departamento Jurídico 

Departamento de Recursos Humanos

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Processos 
Globais, Tecnologia e Segurança 
Cibernética

Dados pessoais e privacidade
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Pergunta 
Recebi um telefonema de alguém que não conheço. Disseram 
ter uma reunião marcada com um colaborador, porém 
estavam atrasados e queriam que eu passasse os dados de 
contato do colaborador. O que devo fazer?

Responda  
Os dados de contato dos colaboradores são confidenciais e 
não devem ser fornecidos a terceiros. O fornecimento dessas 
informações poderia ser uma violação das leis de privacidade. 
Você deve perguntar ao solicitante se pode anotar e passar a 
mensagem ao colaborador.

Pergunta 
Mudei recentemente de telefone e endereço, mas não 
informei ninguém na BHP. Teria algum problema?

Responda 
É exigido por lei que a BHP mantenha seus dados pessoais 
corretos e atualizados para que seja possível entrar em 
contato com você ou seus familiares mais próximos em caso 
de emergência. É sua responsabilidade nos informar sobre 
quaisquer alterações em seus dados pessoais o mais rápido 
possível. Você pode fazer isso por meio da Área de Trabalho 
Digital ou fornecendo as informações ao seu líder direto ou 
gerente acima do seu chefe. 

Alguns exemplos

- Colete dados pessoais diretamente do indivíduo, sempre 
que considerado razoável e admissível.

- Cumpra os requisitos legais aplicáveis à coleta, uso, 
divulgação, retenção e processamento de dados pessoais. 

- Colete, use, divulgue, retenha e processe dados pessoais 
que sejam necessários para atividades comerciais e 
funções legítimas.

- Use dados pessoais de modo consistente e compatível 
com a finalidade para a qual à coleta foi realizada, a menos 
que aprovado de outra forma pelo indivíduo em questão. 

- Use controles para ajudar a proteger os dados pessoais 
contra perda, destruição, acesso não autorizado ou o uso, 
modificação ou divulgação de dados pessoais. 

- Mantenha a exatidão de seus dados pessoais.

- Verifique os requisitos legais sobre dados pessoais, 
aplicáveis em sua região.

Sempre
- Acesse dados pessoais a não ser que tenha a devida 

autorização e uma clara necessidade comercial.

- Forneça a qualquer pessoa os dados pessoais de um 
colaborador, seja de dentro ou fora da BHP, sem a devida 
autorização.

- Realize verificações de referência ou de segurança sem a 
devida autorização ou o consentimento do indivíduo.

- Retenha dados pessoais por mais tempo do que o exigido 
por lei ou necessário para atender os motivos comerciais 
pelos quais foram coletados.

- Movimente dados pessoais entre várias entidades jurídicas 
da BHP ou fora do país de origem, sem verificar qual o 
processo correto. Fale com o Departamento Jurídico em 
caso de dúvidas. 

Nunca

Dados pessoais e privacidade
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Informações privilegiadas são informações importantes sobre uma empresa que 
geralmente não estão à disposição do público. Uma informação é, geralmente,= 
considerada importante quando tem potencial de afetar a tomada de decisão de 
um investidor.

Exemplos de possíveis informações privilegiadas incluem:

• o desempenho financeiro da BHP em relação às expectativas do mercado;

• assinatura ou rescisão de um contrato significativo;

• fusões, aquisições ou joint ventures propostas ou formadas;

• possíveis ou reais descobertas, ou ajustes significativos envolvendo jazidas de 
minério ou reservas de petróleo.

Durante seu trabalho, é possível que você obtenha informações confidenciais 
antes de se tornarem públicas e não é considerado um crime deter informações 
privilegiadas. No entanto, em muitos países, é considerada uma infração criminal 
comprar, vender ou ainda negociar títulos relevantes enquanto tiver informações 
privilegiadas. Isso chamamos de negociação com informações privilegiadas. 

Trata-se também de uma infração criminal incentivar negociações privilegiadas 
ou divulgar informações privilegiadas, tendo como objetivo o lucro de terceiros.  

O que esperamos da sua parte
Caso possua alguma informação privilegiada, você não deve aconselhar ou 
incentivar outra pessoa (por exemplo, um parente, um amigo, empresa familiar ou 
fundo) a comprar, vender ou negociar títulos relevantes ou passar a informação 
para outra pessoa.

Também pode ser considerada uma violação de suas obrigações de 
confidencialidade a divulgação de informações, sejam elas usadas ou não para 
negociar títulos relevantes da empresa.

Caso tenha sido incluído em uma Lista Restrita para Negociação de Títulos, 
ou caso esteja incumbido de atribuir responsabilidades gerenciais, de acordo 
com Nossos Requisitos para Negociações de Títulos, você precisará obter a 
aprovação de um colaborador encarregado pela autorização antes de participar 
de quaisquer transações envolvendo títulos da BHP. Caso tenha sido incluído 
em uma Lista Interna de Informação Privilegiada, você não deverá negociar nem 
incentivar terceiros a negociarem os títulos da BHP. 

Se você for um colaborador que participa de qualquer esquema de 
compartilhamento de ações da empresa para colaboradores (exceto o Shareplus), 
você não deverá comprar, vender nem negociar títulos da BHP durante o 
encerramento do período, independentemente se possua ou não informações 
privilegiadas.

Sempre que a BHP possuir uma relação comercial com outra empresa, você 
deverá tomar cuidado caso negocie ações de tal empresa, uma vez que as 
mesmas regras de negociações privilegiadas se aplicam a todas as ações. Esses 
tipos de investimentos podem também gerar um conflito de interesse real ou ser 
percebido como tal.

Informações privilegiadas
Nunca devemos comprometer a confiança das comunidades, clientes, fornecedores 
ou colegas de trabalho usando informações confidenciais para benefício financeiro 
ou pessoal.

Onde obter ajuda
Departamento de Governança do 
Grupo 

Departamento Jurídico 

Seu líder direto ou gerente acima do 
seu chefe

Pelo serviço de Aconselhamento 
EthicsPoint

Ferramentas e recursos
Nossos Requisitos para Negociações 
de Títulos

Nossos Requisitos de Conduta 
Empresarial

Informações privilegiadas
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- Mantenha a confidencialidade das informações da BHP.

- Pergunte a si mesmo: se o mercado estivesse ciente 
de todas as circunstâncias atuais, será que o negócio 
proposto poderia ser percebido como tirando proveito de 
sua posição de forma indevida?

- Busque aconselhamento junto ao Departamento de 
Governança do grupo ou do Departamento Jurídico caso 
esteja considerando negociar títulos e tenha qualquer 
dúvida.

- Considere cuidadosamente as informações que você 
divulgar a respeito do projeto em que está trabalhando, 
sobre os resultados que pretende alcançar para os 
negócios da BHP, sobre quem visitou o escritório 
ou a unidade ou sobre o que você fala com outros 
colaboradores da BHP.

- Tome medidas visando evitar compartilhar acidentalmente 
informações privilegiadas. Isso poderia envolver não falar 
sobre informações confidenciais no elevador e nem deixar 
informações confidenciais em uma copiadora.

Sempre
- Compre ou venda títulos da BHP (ou de qualquer outra 

empresa), quer diretamente, quer através de parentes, 
outras pessoas ou entidades, enquanto tiver ciência de 
informações privilegiadas.

- Divulgue informações privilegiadas a qualquer pessoa fora 
da BHP, a menos que tenha sido devidamente autorizado, 
documentado e que seja necessário para as atividades 
comerciais da Empresa.

- Recomende ou sugira que qualquer pessoa compre, venda 
ou negocie títulos de qualquer empresa, incluindo da 
BHP, enquanto detiver informações privilegiadas sobre a 
mesma.

- Espalhe informações falsas ou se envolva em outras 
atividades visando manipular o preço dos títulos 
negociados publicamente.

- Comercialize ações de outras empresas quando tiver 
acesso a informações privilegiadas que, caso se tornassem 
públicas, poderiam afetar o preço das ações daquela 
empresa.

Nunca

Alguns exemplos

Pergunta 
Escutei meu líder direto conversando sobre a possível venda 
que a BHP fará de uma de suas grandes minas em outro país. 
Não vi esse assunto no noticiário nem ouvi ninguém falar 
sobre isso em minha unidade. Posso contar aos meus amigos 
que também trabalham na BHP? 

Responda 
É provável que essa informação seja confidencial e também 
pode ser uma informação privilegiada sobre a BHP, que 
geralmente não está disponível para o público. Se contar a 
seus amigos e eles usarem essa informação para negociarem 
títulos da BHP, você e seus amigos poderão ser considerados 
culpados pela violação dos Nossos Requisitos para 
Negociações de Títulos ou das leis que se aplicam aos negócios 
com base em informações privilegiadas. Você não deve 
presumir que seus amigos já saibam, mesmo que eles também 
trabalhem na BHP, e deverá contar ao seu líder direto o que 
você ouviu.

Pergunta 
Disseram que faço parte da lista restrita para negociações de 
títulos e não me lembro se recebi um e-mail informando que 
não estou mais nessa lista. Gostaria de vender algumas de 
minhas próprias ações. Devo verificar com alguém antes de 
vender minhas ações?  

Responda 
Você deverá verificar com o Departamento de Governança. 

Caso faça parte da lista restrita para negociações de títulos, 
você deverá solicitar uma autorização antes de vender suas 
ações. Não será dada autorização para vendas de títulos da 
BHP durante o encerramento de período, que corresponde ao 
período que vai do final do exercício financeiro da BHP até a 
publicação do comunicado do resultado anual completo, e do 
período que vai do final do semestre da BHP até a publicação 
dos resultados do semestre da BHP.

Caso não faça parte da lista restrita para negociações de 
títulos, você não precisará solicitar autorização antes de  
vender suas ações. No entanto, a proibição geral de negócios 
com base em informações privilegiadas ainda se aplicará, 
e caso possua informações privilegiadas, você não deverá 
efetuar a venda.

Informações privilegiadas
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agente regulador
Inclui:

• qualquer funcionário ou colaborador de uma organização reguladora 
ou de qualquer departamento ou agência considerado regulador;

• qualquer pessoa que aja em uma função oficial ou em uma 
representação de uma organização reguladora;

• qualquer pessoa cuja função seja a de um intermediário autorizado de 
uma organização reguladora. 

assédio sexual 
Uma abordagem sexual indesejada, solicitação indesejada de favores 
sexuais ou outra conduta indesejada de natureza sexual que pode fazer 
a pessoa sentir-se ofendida, humilhada e/ou intimidada.

associação comercial 
organizações industriais, setoriais ou de commodity. Os exemplos 
incluem: associações industriais, organizações não-governamentais, 
usinas de ideias, conselhos bilaterais, grupos de redes de contato e 
grupos de pesquisa. 

Assuntos corporativos 
Faz parte de assuntos externos para auxiliar na gestão da estratégia 
global, estrutura e implementação necessárias para proteger e aprimorar 
a reputação e a licença social da BHP para operar.

ativos 
Agrupamento de uma ou mais operações geograficamente próximas, 
operadas pela BHP.

auditoria 
Um processo sistemático, independente e documentado para obter 
comprovação e avaliação de maneira objetiva visando identificar áreas 
onde os processos de gestão de riscos, controle, conformidade e 
governança requerem melhorias.

aviões fretados 
Avião alugado pela BHP em sua totalidade, ao contrário da aquisição de 
assentos individuais. 

BHP  
Compõe todas as regiões, ativos (incluindo operações de joint ventures), 
marketing, funções globais ou do grupo e centros de excelência. 

bem 
Qualquer coisa que uma pessoa, empresa ou grupo possua, incluindo 
dinheiro, investimentos e propriedades, propriedade intelectual, 
incluindo dados, ou qualquer item de valor que possa ser convertido em 
dinheiro.

benchmarking (avaliação comparativa) 
Avaliação de produtos, serviços e práticas de uma empresa em relação 
aos mesmos itens de outros participantes da indústria.

“bullying” e assédio 
O “bullying” é um comportamento irracional e repetitivo dirigido a um 
trabalhador (ou grupo de trabalhadores) que cria um risco à saúde e à 
segurança. O comportamento irracional é o tipo de comportamento que 
uma pessoa sensata, após ter considerado as circunstâncias, julgaria 
inadequado, além de um comportamento vitimizante, humilhante, 
intimidante, ofensivo ou ameaçador.  

O assédio é uma ação ou um comportamento razoavelmente visto como 
indesejável, humilhante, intimidante ou ofensivo.

Carta de Valores 
Estabelece a finalidade, estratégia, valores e medidas de sucesso da BHP.

comunidade 
A finalidade é a de garantir que o valor econômico e estratégico da 
Empresa seja compreendido e apreciado pelas partes interessadas 
da comunidade, autoridades legisladoras e órgãos reguladores 
nos principais mercados, visando gerenciar riscos e influenciar 
positivamente o ambiente operacional da Empresa.

comunidade em que atuamos 
Pessoas ou grupo de pessoas vivendo e/ou trabalhando em áreas que 
sejam impactadas econômica, social ou ambientalmente (seja de forma 
positiva ou negativa) por nossas operações e/ou projetos. Ela pode 
variar desde pessoas vivendo nos arredores ou até a uma certa distância 
de nossas operações e/ou de projetos que possam ser impactados.

concorrente  
Um concorrente é uma outra organização empresarial ou indivíduo que:

• produza e/ou comercialize commodities similares aos da BHP, tais 
como, mas não se limitando à(ao), carvão, cobre, minério de ferro, 
níquel, potássio e petróleo; 

• adquira produtos ou serviços similares aos da BHP; 

• contrate talentos similares aos da BHP; ou

• participa dos mesmos processos de licitações como a BHP.

conflito de interesse 
Situações em que a posição de um colaborador dentro da Empresa ou 
considerações financeiras ou outras considerações pessoais, ou ainda 
interesses, que tenham o potencial de afetar, ou possam parecer afetar, 
o seu julgamento, objetividade ou independência.

conselho de administração 
Conselho de administração formado por diretores da BHP. 

consultor 
Existência de um acordo de consultoria (ou contrato de serviço) entre 
a BHP e a empresa de consultoria, com um profissional fornecendo 
serviços especializados que normalmente não são realizados por um 
colaborador. O trabalho ocorre por um período definido em nome de 
uma empresa de consultoria contratada pela BHP.

controles de exportação  
Leis que regulam a exportação ou a reexportação de itens específicos 
em todas as fronteiras nacionais, geralmente visando promover a receita 
e as iniciativas comerciais e de segurança de um determinado país e 
incluem:

• itens que poderiam ser proibidos ou requerem uma licença de 
exportação;

• “listas controladas” de itens, mantidas pelos Estados Unidos, Reino 
Unido, Austrália e União Europeia;

• software, dados técnicos ou tecnologia considerados restritos.

fraud 
contato principal  
Refere-se ao colaborador da BHP com quem um terceiro possua um 
relacionamento comercial mais próximo, alguém que seja considerado 
o primeiro ponto de contato do terceiro. 

dados 
Informações relacionadas à operação dos negócios, geralmente usadas 
por vários grupos funcionais. Eles podem incluir dados sobre clientes, 
produtos, colaboradores, materiais e fornecedores que possam ser não 
transacionais por natureza. Dados-mestre de referência que possam 
apoiar processos transacionais e operações.

dados pessoais 
Quaisquer informações que possam identificar um indivíduo, seja 
a partir de uma informação específica ou em conjunto com outras 
informações que provavelmente venham a ser de posse da BHP.

Glossário
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departamento jurídico 
Sua finalidade é a de fornecer ativos, funções e marketing usando 
aconselhamento jurídico estratégico e independente a fim de gerenciar 
riscos jurídicos e de criar valor, conforme os princípios de nossa Carta 
de Valores e objetivos comerciais.

destino de alto risco 
País ou região considerado de alto risco pelo prestador de serviços de 
viagem da BHP. 

diretor 
Um membro do conselho de administração que controla os assuntos de 
uma empresa. Um conselho pode ser formado por diretores executivos, 
que gerenciam a empresa, e por diretores não executivos, que 
contribuem com aconselhamento.

direitos humanos 
Padrões básicos de tratamento, aos quais todas as pessoas têm 
direito, independentemente da nacionalidade, gênero, raça, situação 
econômica ou religião.

discriminação 
Tratamento injusto contra um indivíduo ou grupo, com base 
em atributos pessoais, tais como raça, sexo, orientação sexual, 
deficiência física ou mental, estado civil, religião, opinião política ou 
responsabilidades familiares. 

divulgação pública 
Material que é considerado divulgado de forma suficiente para garantir 
a sua disponibilidade ao público investidor.

doações à comunidade  
Pagamentos ou contribuições em espécie para uma única atividade (por 
exemplo, ajuda humanitária em desastres ou bolsas de estudo). 

drogas ilícitas 
Drogas consideradas ilegais e medicamentos de prescrição médica 
consumidos sem uma prescrição válida. Inclui maconha, LSD, outros 
alucinógenos, cocaína, heroína, outros narcóticos, anfetaminas, 
barbitúricos, tranquilizantes e outras substâncias sem prescrição 
médica.

empreiteiro 
Um indivíduo, empresa ou outra entidade jurídica que realiza trabalhos 
ou executa serviços para a BHP por meio de um contrato de serviço. 
Isso inclui subcontratados.

Empresa 
Formada pela BHP e subsidiárias. 

entidade controlada 
Uma entidade que a BHP detém ou controla, direta ou indiretamente, 
com mais de 50% de votos, ações, interesses participativos ou com 
participação do capital; ou que tem a capacidade de determinar o 
resultado de decisões sobre políticas financeiras e operacionais, 
incluindo (sem limitação) o controle do conselho.

encerramento do período 
O período de 60 dias imediatamente anterior ao comunicado preliminar 
dos resultados anuais completos da BHP ou, caso menor o prazo, o 
período entre o final do exercício financeiro da BHP e o comunicado 
preliminar dos resultados anuais completos; e o período entre o final do 
semestre da BHP e a publicação dos resultados do semestre da BHP.

esquema de incentivo ao colaborador 
Esquema formal cuja intenção é o incentivo de ações ou 
comportamento dos colaboradores, tal como o Shareplus. 

estado intersexual 
Pessoas intersexuais nascem com características físicas que não se 
enquadram nas normas médicas e sociais de corpos femininos ou 
masculinos. 

ética e conformidade 
Sua finalidade é a de proteger a integridade da BHP ao prevenir e reduzir 
os riscos à conformidade, definindo padrões éticos na forma como a 
BHP opera de acordo com princípios da Carta de Valores.

evento 
Uma cerimônia ou evento social.

exposição no local de trabalho 
Doença que ocorre como consequência de atividades relacionadas ao 
trabalho.

executivo responsável por informações públicas  
Responsável pela identificação, validação, monitoramento e 
comunicação de informações de referência. 

facilitação de pagamentos 
Um pagamento ou algo de valor oferecido a um funcionário público 
para acelerar ou assegurar o desempenho de uma ação governamental 
de rotina (ações que normalmente e geralmente são realizadas). 
Os exemplos incluem pagamentos para acelerar a emissão ou 
processamento de vistos legítimos, o agendamento de inspeções ou a 
conexão de telefones ou outros serviços de utilidade pública. As ações 
de rotina do governo não incluem decisões arbitrárias (incluindo a 
concessão ou continuidade dos negócios com um terceiro) por parte de 
um funcionário público.

Fluxo de trabalho para aprovação de conformidade (CAW) 
Sistema da BHP utilizado por colaboradores para proteger aprovações 
relacionadas à conformidade em transações sigilosas. 

fornecedor 
Uma entidade empresarial que fornece produtos ou serviços para a BHP.

fraude 
Qualquer ato deliberado e enganoso que seja realizado para ganho 
pessoal ou de terceiros e que possa resultar em uma perda financeira 
ou não financeira para a BHP ou para um terceiro. Os exemplos 
incluem, porém não se limitam a, fazer declarações falsas ou falsificar 
documentos para obtenção de comissões pessoais ou recompensas, 
uso indevido das informações da BHP para vantagens pessoais ou roubo 
físico.

funcionário público 
Inclui:

• qualquer funcionário ou colaborador de um governo ou uma 
organização internacional pública ou de qualquer departamento ou 
agência ou qualquer entidade governamental ou controlada (incluindo 
empresas estatais);

• qualquer pessoa que aja em uma função oficial ou em uma 
capacidade de um governo ou em uma organização internacional 
pública;

• qualquer partido político ou representante de partido ou candidato a 
cargo político;

• qualquer indivíduo que tenha ou exerça as funções de uma nomeação, 
cargo ou posição criados por costumes ou convenções, incluindo, 
potencialmente, alguns líderes tribais e membros de famílias reais;

• qualquer pessoa cuja função seja a de um intermediário autorizado de 
um funcionário público.

 

Gerente acima do seu chefe 
Gerente ou supervisor que esteja dois níveis acima do subordinado.
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identidade sexual 
Significa a identidade, aparência ou maneirismos relacionados ao 
gênero ou outras características relacionadas ao gênero de uma 
pessoa. Isto inclui a maneira com que as pessoas se expressam ou 
se apresentam em relação ao seu gênero e ainda reconhece que a 
identidade sexual de uma pessoa possa ser diferente do sexo masculino 
ou feminino.

informações privilegiadas 
Informações que geralmente não estão disponíveis e caso fossem 
disponibilizadas para o público em geral, teriam a probabilidade de 
causar um efeito significativo ou relevante sobre o valor ou preços dos 
títulos da BHP ou dos títulos de outra empresa (levando em conta se 
afetaria ou não na decisão de investimento de um investidor pertinente). 
Tais informações podem incluir questões de suposição, assuntos 
insuficientemente definidos para garantir que sejam tornados públicos 
e questões relacionadas às intenções ou prováveis intenções de uma 
pessoa.

informações sigilosas 
Geralmente não estão disponíveis e, caso fossem disponibilizadas, 
teriam a probabilidade de acarretar, ou seria esperado que pudessem 
acarretar um efeito significativo ou relevante sobre o preço ou valor dos 
títulos da BHP ou de outra empresa (analisando se afetaria a decisão 
de investimento de um investidor pertinente). Tais informações podem 
incluir questões de suposição, assuntos insuficientemente definidos 
para garantir que sejam tornados públicos e questões relacionadas às 
intenções ou prováveis intenções de uma pessoa.

investimento 
Um comprometimento de recursos (geralmente monetário) com a 
expectativa de receber benefícios futuros. O termo investimento inclui 
transações e projetos de capital (e estende-se a locações financeiras, 
negociações de projetos, reabilitação de unidades, projetos de sistemas 
comerciais e compromissos contratuais de longo prazo que sejam 
equivalentes aos investimentos de capital).

investimento social 
Contribuições voluntárias para apoiar as comunidades por meio 
de doações em dinheiro aos programas comunitários e despesas 
administrativas associadas. 

joint venture 
Uma associação contratual formada entre duas ou mais partes para 
empreender um negócio específico de forma conjunta.

joint venture não operada 
Uma entidade de produção não controlada e cuja participação de 
capital da BHP envolve um valor acima de US$ 250 milhões. A BHP 
possui influência limitada ou mesmo nenhuma influência direta e não 
pode implementar suas próprias normas. 

leis antiboicote 
Penaliza a conduta que envolva concordar ou se recusar a fazer 
negócios com ou em países específicos, como por exemplo Israel, ou 
realizar negócios com empresas que façam parte da lista negra, ou 
conduta que seja discriminatória por motivos de raça, religião, sexo, 
origem ou nacionalidade. As proibições incluem concordar em fornecer 
ou ter fornecido informações sobre relações comerciais ou pessoas 
envolvidas.

leis de sanções leis comerciais impostas por um país, o qual proíbe ou 
restringe o comércio com outros países e negociações com indivíduos, 
entidades e navios específicos, apontados em listas publicadas por 
agências governamentais e multilaterais (tais como o Banco Mundial).

leis de concorrência (antitruste)  
Leis de concorrência, antitruste, antimonopólio ou de práticas 
comerciais que proíbem acordos, entendimentos, decisões e práticas 
combinadas (sejam formais ou informais, escritas ou não) que 
impedem, restringem ou corrompem a concorrência. Elas incluem 

também regras para o controle de fusões, que exigem a aprovação das 
autoridades de defesa da concorrência para determinadas transações 
e proíbem condutas de empresas que (em conjunto ou de forma 
independente) estejam em uma posição dominante em determinado 
mercado e abusem dessa posição. A lei da concorrência pode ter 
efeito extraterritorial: as ações realizadas em um país podem violar a 
lei da concorrência de outros países, caso a conduta tenha um efeito 
anticoncorrencial naquele país. 

licença para operar 
Ato de garantir e manter a confiança de uma comunidade e de órgãos 
reguladores a fim de estabelecer e realizar negócios.

líder direto 
Gerente imediato (anteriormente chamado de gerente ou supervisor 
acima de seu cargo).

lista restrita para negociações de títulos 
A lista restrita para negociações de títulos é uma lista de pessoas 
restritas que estão sujeitas a restrições adicionais de negociação.  
O departamento de governança do grupo notificará os colaboradores 
caso estes estejam registrados como pessoas restritas na lista restrita 
para negociações de títulos.

 

marca 
Um design, uma marca, um símbolo ou outro dispositivo que distingua 
uma linha ou tipo de produtos dos produtos de um concorrente.

material inapropriado 
Material inapropriado que inclui imagens ou textos pornográficos 
ou sexualmente explícitos ou abusivos; materiais que promovam a 
violência, o ódio, o terrorismo ou a intolerância de outros e qualquer 
material que seja obsceno e abusivo.

negócio 
Uma unidade organizacional global baseada no produto que estabelece 
estratégias, crescimentos do valor de um ou mais ativos e operações, 
além de conduzir e gerenciar o desempenho de tais ativos e operações.

negócios com base em informações privilegiadas 
O uso de informações privilegiadas para lucrar com a compra e venda de 
ações e títulos da empresa ou para incentivar outras pessoas a fazê-lo.

normas culturais 
Expectativas de como uma pessoa, ou pessoas, se comportarão em 
uma determinada situação com base em protocolos locais, regras de 
conduta ou práticas sociais aceitas.

normas e procedimentos 
No Código, as normas e os procedimentos referem-se às normas e 
aos procedimentos da Empresa, incluindo instruções de trabalho, que 
devem ser executadas para atender aos nossos requisitos e controles de 
desempenho.

nossos requisitos 
Tratam-se dos documentos que dão cumprimento aos requisitos 
obrigatórios e aprovados dentro da BHP. Eles descrevem os requisitos 
obrigatórios mínimos de desempenho e de prestação de contas 
em obrigatoriedades comerciais, processos, funções e atividades 
definitivas em toda a BHP. Anteriormente chamado de “Group Level 
Documents” (GLDs)

operação 
Uma entidade de produção substancialmente distinta operada pela BHP 
com limites definidos e pontos de entrega de serviços e/ou produtos 
acordados. Inclui entidades, tais como: uma mina; um porto; ou um 
grupo de processamento ou de unidades de produção; um campo 
produtivo.
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orientação sexual 
Significa a orientação sexual de uma pessoa em relação:

• a pessoas do mesmo sexo ou;

• pessoas de diferentes sexos ou;

• pessoas do mesmo sexo e pessoas de diferentes sexos.

parceiro de negócios 
Parceiros de negócios são parceiros de joint ventures ou coinvestidores; 
ou terceiros que interagem com outros em nome da BHP ou entidades 
controladas pela BHP, tais como agentes, corretores, intermediários, 
conselheiros, consultores, representantes, agentes de viagem, 
despachantes de carga, agentes de alfândega ou de visto, consultores 
fiscais, advogados, procuradores, lobistas e contadores. 

parente próximo 
Um parente próximo inclui cônjuge, parceiro, pais, padrasto ou 
madrasta, filho(a), enteado(a), irmão(ã), meio-irmão(ã), sobrinho, 
sobrinha, tia, tio, avós, netos e parceiro de qualquer um destes.

participação minoritária 
Entidades que a BHP possui ou controla, direta ou indiretamente, com 
50% de poder de voto ou menos, ações, interesses participativos 
ou com participação do capital e que não controlam o conselho de 
administração e nas quais a BHP pode ou não ter representação de 
administração conjunta com outros acionistas através de cargos no 
conselho ou em virtude de um acordo de acionistas.

partido político 
Um grupo de pessoas com ideias ou objetivos semelhantes, em alguns 
dos quais os membros são nomeados como candidatos nas eleições, na 
esperança de que sejam eleitos para o governo.

partes interessadas 
Pessoas ou grupos afetados pelas decisões ou ações da BHP. As partes 
interessadas podem ser individuais, grupos de interesse, agências do 
governo ou organizações corporativas.

patente 
Um documento legal emitido por um governo federal que concede 
direitos exclusivos de produção, venda e lucros a partir da invenção 
de um produto ou processo por um período específico. As patentes 
também concedem o direito de impedir que terceiros copiem a 
invenção.

pessoas restritas 
Pessoas restritas são aquelas que possuem acesso regular às 
informações sigilosas da BHP em razão de seus cargos dentro do grupo. 
Pessoas restritas incluem (porém não se limitam a):

• membros de equipes de liderança executiva que não sejam dirigentes;

• assistentes e gerentes de membros de equipes de liderança executiva; 

• colaboradores do departamento de relações com investidores;

• colaboradores do departamento de governança do grupo; 

• presidentes que lidam com gestão de ativos; e 

• principais colaboradores do departamento de assuntos corporativos e 
de comunicação do grupo.

Pessoas restritas não devem negociar títulos da BHP:

• durante qualquer encerramento de período; ou 

• sem autorização prévia usando o formulário de solicitação 
de autorização para negociação de títulos (consultar a seção 
“procedimentos para autorização” desta política).

pornografia 
Material verbal ou visual ou atos que incorporam violência, coerção, 
discriminação, força ou brutalidade contra mulheres, homens, crianças 
ou animais em atos sexuais, em que os representa de uma forma 
degradante.

prestador de serviços de viagem 
A empresa indicada para realizar e gerenciar todas as reservas e 
operações de viagens de negócios em nome da BHP.

privacidade 
A Capacidade de um indivíduo ou grupo de manter suas vidas e 
assuntos pessoais distantes da opinião pública ou a capacidade de 
controlar o fluxo de informações sobre si mesmos.

programa de assistência ao colaborador (EAP) 
Fornece acesso a conselheiros independentes, profissionais e 
qualificados, incluindo psicólogos e assistentes sociais. Os programas 
de assistência ao colaborador podem ser acessados por qualquer 
colaborador e membros de sua família imediata (parceiros e crianças 
dependentes).

programa de milhagem 
Um serviço oferecido por companhias aéreas para premiar a fidelidade 
dos clientes.

projeto de desenvolvimento comunitário e/ou doações  
A finalidade principal é a de beneficiar as comunidades nas quais 
a BHP Billiton opere ou possua interesse em atuar. Normalmente 
multifacetado, incluindo a entrega de mais de uma atividade. Por 
exemplo, treinamento, viagem, compra de equipamentos.

propriedade intelectual 
Qualquer criação da mente ou do intelecto ou dados da empresa 
com potencial valor comercial, e que possa ter direito a ser protegida 
legalmente em relação aos direitos autorais, patentes, marcas 
registradas e similares.

qualquer item de valor 
Presentes, refeições, entretenimento, viagem, patrocínio promocional, 
dinheiro e equivalentes, diárias, favores e oportunidades de negócios. 

recursos humanos 
Sua finalidade é a de influenciar a cultura e o desempenho da 
organização ao implementar estruturas, processos e práticas que 
atraiam e retenham uma força de trabalho talentosa, motivada e 
produtiva.

registro 
Informação registrada sob qualquer forma ou em qualquer mídia, criada 
ou recebida e mantida pela BHP (colaborador, empreiteiro, consultor 
ou terceiro) como prova completa e precisa das decisões, atividades e 
transações comerciais. 

requerimento de fornecedor exclusivo 
Ocorre quando o processo de licitação de concorrentes é cancelado 
em virtude de uma emergência, falta de fornecedores respeitáveis ou 
viáveis e/ou quando um fornecedor pode ser justificado por razões 
comerciais ou técnicas. O requerimento de fornecedor exclusivo 
deverá estar alinhado aos nossos requisitos para suprimentos e outras 
instruções vigentes.

requisitos 
Requisitos de desempenho obrigatórios mínimos, considerados como 
padrão, especificados nos nossos requisitos para atender às normas de 
governança da BHP e aos compromissos com as partes interessadas.

retaliação 
Pode incluir ameaças, intimidação, assédio, exclusão ou humilhação. 
Também pode incluir comportamentos sutis, tais como negar o 
fornecimento de informações ou deixar de fornecer trabalhos 
importantes. 
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risco 
Chance de acontecer algo que trará um impacto sobre os objetivos. 
Obs.: Um risco é frequentemente especificado em termos de um evento 
ou circunstância e as consequências que possam decorrer dele. O risco 
é medido em termos de uma combinação de gravidade de um evento e 
a sua probabilidade. O risco pode ter um impacto positivo ou negativo.

registro de ética e conformidade 
Sistema on-line onde os colaboradores da BHP podem registrar 
conflitos de interesse, presentes e entretenimento para análise e 
aprovação. 

segurança cibernética 
Medidas tomadas para proteger a disponibilidade, integridade e 
confidencialidade de bens contendo informações e sistemas e 
serviços, contra o uso indevido, ataques, danos, perdas ou acesso não 
autorizado.

Serviço de aconselhamento EthicsPoint 
Serviço mundial de resposta às consultas relacionadas à interpretação 
e aplicação do Nosso Código e ao levantamento de questões. 
Anteriormente chamado de serviços de aconselhamento sobre conduta 
empresarial (BCAS) 

Shareplus 
Plano de aquisição de ações aberto a todos os colaboradores da BHP. 
Consulte também a nota sobre o esquema de incentivo ao colaborador.

tecnologia da informação 
Hardware, software e tecnologias de comunicação utilizadas para 
processamento de informações e serviços relacionados.

trabalho forçado 
Trabalho sob a ameaça de penalidade e para o qual o trabalhador não se 
ofereceu voluntariamente.

trabalho infantil 
Crianças menores de 15 anos de idade, coagidas a realizarem trabalhos 
que sejam física ou mentalmente prejudiciais, e que interrompam a 
educação e o desenvolvimento social dos menores.

usina de ideias  
Uma organização ou grupo de especialistas que pesquisam e 
aconselham sobre questões da sociedade, ciência ou negócios.

valor modesto 
Um valor que é limitado em numerário ou escopo e que não poderia, 
pela lógica, ser considerado como influenciador do destinatário de 
modo indevido nem criador de uma obrigação de negócios por parte do 
destinatário.

viagem patrocinada
Quando o transporte, a acomodação ou as despesas diárias são pagos 
ou fornecidos por outra parte que não seja a BHP.

viagens de negócios
Viagem necessária para atender a um requisito de negócios e que deve 
ser pré-aprovada pelos líderes correspondentes.

violação
Qualquer comportamento que constitua uma violação do Nosso Código 
de Conduta ou Carta de Valores.
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