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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

A Diretoria da BDOIS apoia o Programa de Integridade de forma que tenha sua
eficácia atendida. Todas as políticas e normas referentes a ética e a anticorrupção são
ratificadas em reuniões anuais e devem ser seguidas por todos os colaboradores da
empresa na execução de seus trabalhos e negócios.
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1. O PROGRAMA
O Programa de Integridade BDOIS é composto por um conjunto de políticas, normas e
procedimentos voltados para a prevenção, monitoramento, detecção e resposta em relação
aos

atos

lesivos

a

empresa

que

tem

como

foco

coibir

conduta

inapropriada

dos nossos colaboradores. As principais atividades operacionais e todas as práticas de
negócio da Organização foram consideradas na elaboração do Programa e estão divididos
em pilares estratégicos de atuação, sendo eles o Manual de práticas anticorrupção, o código
de ética e o manual de integração e de segurança do trabalho.

1.1 Programa de integridade BDOIS
É um documento público disponibilizado no site www.bdois.com.br e rege as demais
normas e procedimentos quem compõe o programa em si conforme demostra a Figura 1.

Figura 1 - Pilares do programa de integridade
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1.2 Manual de práticas anticorrupção
É

um

documento

público

disponibilizado

http://www.bdois.com.br/etica_integridade.html

no

site

tem

como

principal objetivo reforçar o firme compromisso da BDOIS com a ética e as boas práticas
empresariais, além de reduzir os riscos de envolvimento de dirigentes, empregados, fornecedores e
parceiros da Bdois, em atos de corrupção.

1.3 Código de ética
É um documento interno, incluso no sistema de gestão da qualidade da BDOIS. Através dele,
acreditamos que o sucesso de uma organização depende, entre outros fatores, da imagem positiva
que ela mantém junto aos seus acionistas, clientes, fornecedores e comunidade. É necessário que
eles

se

sintam

confiantes

em

estar

se

relacionando

com

uma

empresa séria e honesta, regida pelos mais elevados padrões de conduta ética.

1.4 Manual de integração e de segurança do trabalho
É um documento interno, incluso no sistema de gestão da qualidade da BDOIS. Todo
colaborador quando ingressa na empresa, recebe este documento, onde desejamos que a
trajetória dentro da empresa seja uma oportunidade de crescimento profissional, onde
através do respeito você possa consolidar novas amizades e propiciar um ambiente
agradável.

1.5 Canais de Atendimento
Para denúncias de suspeita de corrupção e descumprimento de outras medidas de integridade
vide

“MANUAL

DE

PRÁTICAS

ANTICORRUPÇÃO”

disponível

endereço http://www.bdois.com.br/etica_integridade.html.

no

site

da

BDois

no

