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A Bunzl é uma empresa grande e responsável e só continuará 
sendo bem-sucedida se aumentarmos a lucratividade e 
conduzirmos nossos negócios de uma maneira que tenha um 
impacto positivo em todas as partes interessadas, sejam clientes, 
colaboradores ou fornecedores.

Acreditamos que trabalhar com integridade, transparência e 
responsabilidade pela sociedade e ambientes em que operamos é 
essencial para criar um crescimento verdadeiramente sustentável.
 
Este Código de conduta define os princípios e padrões que 
orientam a maneira como trabalhamos e fazemos negócios. Pode 
parecer um pouco assustador mas, na maioria das vezes, usar o 
bom senso e seguir padrões básicos de comportamento deve ser 
nosso guia do correto caminho a seguir.

Embora a Bunzl seja uma empresa global com responsabilidade 
global, ela depende de cada um de nós individualmente. Nossas 
ações e decisões são uma das principais razões para o sucesso  
de Bunzl e tenho certeza de que isso continuará no futuro.

Obrigado por viver nossos valores e fazer negócios da  
maneira correta.

 
Frank van Zanten
CEO da Bunzl plc.



Estamos empenhados em garantir que nossos 
negócios sejam conduzidos em todos os  
aspetos de acordo com rigorosos padrões 
éticos, profissionais e legais. Os colaboradores 
devem ser orientados pela adesão às leis e 
normas aplicáveis e, ao mesmo tempo, aplicar o 
bom senso e a lógica e adotar os padrões básicos  
de comportamento esperados na sociedade.

Este Código de Conduta da Bunzl (“Código”) 
define os princípios e padrões que esperamos  
que nossos colaboradores entendam e cumpram.  
Espera-se que todos os colaboradores leiam o 
Código com atenção e pensem em como ele se 
aplica a eles e ao trabalho que realizam para a Bunzl.

A mesma atenção deve ser dada às políticas e 
procedimentos globais e locais da Bunzl, bem 
como às várias leis e normas que se aplicam 
ao nosso trabalho. É de responsabilidade de 
cada colaborador se conscientizar das políticas 
e procedimentos que se aplicam a eles e por 
levantar qualquer dúvida ou preocupação com a 
gerência local. Nunca é aceitável desviar-se do  
Código ou de qualquer uma dessas políticas e 
procedimentos para atingir um objetivo comercial.

Bunzl plc e suas subsidiárias (‘Bunzl’ ou ‘Grupo’)
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Compliance com as leis e normas
As empresas Bunzl e seus colaboradores 
devem observar as leis e os regulamentos de 
cada país em que operam. 

Os colaboradores envolvidos na preparação 
de qualquer informação que será incluída em 
qualquer comunicação pública aos acionistas 
ou potenciais investidores ou em qualquer  
documento ou relatório que será emitido em 
conformidade com as regras da UK Listing 
Authority devem garantir que essas informações  
estejam completas, justas, oportunas e 
compreensíveis. Todas essas comunicações 
públicas só podem ser feitas através da matriz 
da Bunzl plc.

Conflitos de interesse
Todos nossos colaboradores devem evitar situações  
em que os interesses pessoais possam entrar 
em conflito ou pareçam entrar em conflito com  
os interesses da Bunzl. Nossa reputação 
depende não apenas de nossos produtos e 
serviços de alta qualidade, mas também da 
maneira pela qual conduzimos nossos  
relacionamentos com clientes, fornecedores, 
funcionários do governo, organizações e outras 
pessoas externas ou de dentro da Bunzl.  
Todos os colaboradores devem garantir que 
sua conduta não forneça, ou pareça fornecer, a 
eles ganhos pessoais à custa de nossa Empresa  
ou terceiros com que a nossa Empresa negocia.

Suborno e corrupção
Os colaboradores da Bunzl devem cumprir 
com todas as leis anticorrupção e anti-suborno 
aplicáveis. Se não forem aplicáveis tais leis  
anti-suborno ou anticorrupção ou estas forem 
de um padrão menor ao descrito na Lei de  
Suborno do Reino Unido de 2010, colaboradores  
devem aderir aos termos da Lei de Suborno do 
Reino Unido de 2010.

Pagamentos ilegais, incentivos e doações  
políticas: A realização ou recebimento de  
pagamentos ou incentivos ilegais, como  
subornos ou pagamentos de facilitação ou 
outra prática corrupta, é contrária à política do 
Grupo e os fundos e recursos do Grupo não 
devem ser usados direta ou indiretamente  
para esse fim.

É também política de Bunzl não fazer nenhuma 
doação a partidos políticos.

Um suborno pode envolver oferecimento, dar  
ou receber qualquer forma de presente,  
compensação, recompensa ou vantagem a ou 
de uma pessoa de negócios ou do governo 
para obter ou manter uma vantagem comercial 
ou induzir ou recompensar o recebedor por agir 
inadequadamente ou quando seria inadequado 
para o recebedor aceitar o benefício.  
Suborno pode, ainda, acontecer quando a  
oferta, doação ou entrega de um suborno for 
feita por ou através de um terceiro.

Exemplos de suborno/facilitação de  
pagamentos incluem o seguinte:
• presentes, refeições, entretenimento ou  
 despesas de viagens, quando desproporcionais,  
 frequentes ou fornecidos no contexto de  
 negociações comerciais em curso;
• uso não compensado de serviços, instalações  
 ou propriedade da empresa;
• pagamentos em dinheiro, empréstimos,  
 garantias de empréstimo ou outro crédito;
• a provisão de um benefício a um membro da  
 família de um cliente em potencial ou agente  
 público ou do governo;
• fornecer um subcontrato a uma pessoa  
 relacionada a alguém envolvido na  
 adjudicação do contrato principal;
• envolvimento de uma empresa local  
 pertencente ou controlada por um membro da  
 família de um cliente em potencial ou agente  
 público ou governamental; e
• pagamentos para acelerar ou facilitar o  
 desempenho de ação governamental rotineira  
 (como fornecimento de visto ou despacho  
 alfandegário).

Os colaboradores da Bunzl não devem, direta 
ou indiretamente, através de terceiros (por 
exemplo, através de fornecedores, agentes, 
distribuidores, advogados, consultores ou  
outros intermediários) oferecer, conceder,  
solicitar ou receber subornos ou vantagens  
impróprias (incluindo pagamentos de facilitação)  
para ou de qualquer público ou governo  
funcionário ou outro indivíduo ou terceiro que 
seja, ou dê a impressão de que é ou poderia 
ser, destinado a influenciar as decisões de 
qualquer pessoa sobre o Bunzl ou um terceiro.

Protegendo a Bunzl
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As seguintes regras devem ser observadas 
em todos os momentos pelos colaboradores 
da Bunzl:
• Nunca oferecer ou aceitar de um funcionário  
 público ou governamental nada de valor (em  
 caso de dúvida, o diretor administrativo local  
 deve ser consultado).
• Sempre deixar claro, internamente e ao lidar  
 com terceiros, que a Bunzl tem uma  
 abordagem de tolerância zero ao suborno e  
 à corrupção e não oferecer (direta ou  
 indiretamente), pagar, buscar ou aceitar um  
 pagamento, presente ou favor indevidamente  
 para influenciar um resultado comercial.
• Notificar imediatamente ao gerente de linha  
 se tiver conhecimento de qualquer pagamento  
 sugerido ou real ou outra transação que possa  
 violar o Código.
• 1Certificar-se de que, antes de empregar ou  
 celebrar contratos com terceiros para  
 representar a Bunzl ou seus interesses  
 externamente, sejam realizadas verificações  
 apropriadas de devida diligência, conforme  
 descrito na política anti-suborno e corrupção,  
 para avaliar a integridade do terceiro. O resultado  
 de tais verificações deve ser considerado  
 cuidadosamente antes de decidir se deve  
 nomear o terceiro.

Em situações excepcionais em que os  
colaboradores não podem escapar da ameaça 
iminente de danos físicos sem atender a uma 
demanda de pagamento, esse pagamento 
pode ser feito, mas os envolvidos devem relatar 
imediatamente todos os detalhes da demanda 
e qualquer pagamento ao Diretor Gerente de 
seus negócios. Isso serve para garantir que 
o assunto possa ser totalmente investigado 
e documentado e que outras medidas sejam 
tomadas conforme apropriado.

Qualquer solicitação de pagamento de facilitação  
feita a um colaborador ou representante da 
Bunzl deve ser relatada pelo colaborador em 
questão ao diretor administrativo de  
seus negócios.

Presente e entretenimento: A oferta e o 
recebimento de presentes, entretenimento e 
gratificações entre colaboradores, clientes e 
fornecedores ou outros conhecidos comerciais 
externos representam uma fonte de potencial 
conflito de interesses. Qualquer presente,  
entretenimento ou gratificação significante,  
que possa ser considerado influente para a 
tomada de decisão, é inaceitável.

Tudo o que um colaborador da Bunzl fornece 
ou aceita de terceiros deve ser:
• de valor razoável por ano civil para/do  
 mesmo terceiro;
• pouco frequente;
• não solicitado;
• do tipo habitualmente oferecido a outras  
 pessoas que tenham um relacionamento  
 semelhante;
• não de dinheiro ou equivalente, como  
 cartões-presente;
• relacionado aos negócios; e
• em cumprimento com as leis e normas aplicáveis.

Sob nenhuma circunstância presentes,  
entretenimento e hospitalidade devem ser 
oferecidos a funcionários públicos ou  
governamentais.

Lavagem de dinheiro: A lavagem de dinheiro 
é uma forma de corrupção e é o processo de 
usar o sistema financeiro e econômico legítimo 
para converter fundos obtidos ilegalmente  
no que parecem ser fundos legítimos. Os  
colaboradores nunca devem aceitar pagamentos  
de qualquer forma que disfarçam a natureza, 
localização, fonte, propriedade ou controle do 
produto de uma atividade ilegal ou para evitar a 
exigência de relatórios.

Proteção e uso adequado dos ativos do Grupo
Cada colaborador é responsável pela proteção 
e administração inteligente de nossos ativos. 
Isso inclui ser responsável pelo estabelecimento  
de, e aderência a, procedimentos que garantam  
que nossos ativos não sejam colocados em risco  
ou usados com desperdício. Os colaboradores 
devem procurar usar todos os nossos recursos 
com eficiência, honestidade e os mais altos  
padrões de atendimento. Todos os colaboradores  
são proibidos de aproveitarem oportunidades de  
negócio que surjam pelo uso da propriedade,  
informação e posição da Bunzl.

Os colaboradores devem usar nossos  
computadores, dados e recursos de  
telecomunicações de maneira segura,  
produtiva, ética e lícita. O computador e os 
sistemas de informação de Bunzl nunca devem 
ser usados para enviar ou visualizar material 
inapropriado, ilegal, sexualmente explícito,  
indecente ou ofensivo ou que promova  
violência, ódio, terrorismo ou intolerância.

Os colaboradores devem garantir que eles 
usem apenas credenciais alocadas e que as 
senhas sejam mantidas em sigilo. Eles devem 
usar apenas hardware aprovado ou fornecido e 
software aprovado e licenciado adequadamente  
e outros serviços de TI.
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Proteção de informações comerciais e  
pessoais confidenciais
Nenhum colaborador deve, sem autoridade 
adequada, acessar, modificar, divulgar ou usar 
segredos de negócio, informações comerciais 
ou pessoais confidenciais para qualquer outra 
finalidade que não seja devidamente exigida 
para o cumprimento legítimo de suas funções.

Todo colaborador, como parte de seu emprego, 
fornece informações pessoais que são retidas 
pela Bunzl para fins comerciais legítimos.  
Essas informações podem incluir histórico de 
emprego, informações pessoais de contato, 
estado civil e outros detalhes particulares. 
Nossos departamentos de RH tratam essas 
informações de acordo com as várias leis de 
privacidade e proteção de dados aplicáveis 
localmente. Além disso, todo colaborador que 
obtiver informações pessoais sobre outro  
colaborador deve garantir que essas informações  
sejam mantidas de forma segura, consistente 
com as leis aplicáveis. Os dados devem ser 
utilizados apenas conforme necessário para 
cumprir as responsabilidades do trabalho e 
deve-se buscar aconselhamento da gerência 
antes de enviar informações pessoais para fora 
do país de origem, eletronicamente ou não.

Os colaboradores também podem ter acesso 
a informações confidenciais sobre a Bunzl. 
Informações confidenciais geralmente incluem 
todas as informações não públicas que podem 
ser úteis para nossos concorrentes ou que 
podem ser prejudiciais ao Grupo se divulgadas.  
Isso também inclui “segredos comerciais” - dados  
que dão à Bunzl uma vantagem competitiva - e 
propriedade intelectual (“IP”) - como direitos 
autorais, patentes, marcas comerciais, direitos 
de design, logotipos e nomes de marcas.  
Os colaboradores devem estar cientes de que, 
na extensão permitida por lei, os direitos sobre 
todos os segredos comerciais e outros PIs  
criados com os materiais de Bunzl, no tempo 
de Bunzl e às custas de Bunzl, ou de outra 
forma no âmbito das obrigações de um  
colaborador, pertencem à Bunzl.

Esperamos que os colaboradores respeitem 
todos os acordos de não divulgação aplicáveis 
sobre informações confidenciais que se aplicam  
ao seu trabalho e garantam que tais acordos 
estejam em vigor para terceiros que tenham 
acesso a informações confidenciais.

A obrigação de confidencialidade continua 
depois que os colaboradores deixam de 
trabalhar para o Grupo e cobrem a divulgação 
para outros.

Leis e sanções comerciais
Para entregar nossos produtos, nós (e terceiros 
agindo em nosso nome) devemos cumprir as 
leis comerciais internacionais e outros controles 
de exportação e importação. Os colaboradores 
envolvidos na atividade de importação ou 
exportação devem se familiarizar com as leis e 
regulamentos que se aplicam a suas  
respectivas funções.

Diferentes tipos de sanções comerciais também 
podem ser aplicadas às operações da Bunzl 
globalmente. Não devemos fornecer a clientes, 
ou contratar direta ou indiretamente de  
fornecedores, materiais ou serviços 
provenientes de um país, pessoa ou entidade 
que violaria qualquer sanção comercial,  
embargo comercial, controle de exportação  
ou outra restrição comercial. As restrições  
comerciais são frequentemente complexas e 
sujeitas a mudanças frequentes. Se você não 
tiver certeza se um país, entidade ou indivíduo 
específico está sujeito a essas restrições  
comerciais, entre em contato com o  
Departamento Jurídico do Grupo para  
obter orientação.

Leis tributárias
Levamos nossa responsabilidade tributária  
a sério e esperamos o mesmo de nossos  
fornecedores. Quando atuam para ou em nome 
do Grupo, os colaboradores não devem  
conscientemente estar envolvidos na evasão 
fraudulenta de qualquer imposto e devem 
seguir todas as políticas fiscais internas. 
Qualquer suspeita ou solicitação para facilitar a 
evasão fiscal deve ser relatada à gerência  
ou por meio da política de Speak Up.
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Negociação de ações da Bunzl
A compra ou venda de securities, como stocks 
ou ações de uma empresa, com base em  
informações sobre a empresa, que não estão 
disponíveis publicamente, é uma violação das 
leis de negociação de informações privilegiadas  
e é estritamente proibido. Similarmente, fornecer  
estas informações privilegiadas a qualquer 
outra pessoa que compre ou venda securities 
é proibido.

Os colaboradores não devem divulgar  
informações “sensíveis ao preço” não  
publicadas a nenhuma outra pessoa, seja um 
colaborador ou não. Todas as informações não 
públicas devem ser consideradas informações 
privilegiadas e nunca devem ser usadas para 
ganho pessoal. Informações privilegiadas  
podem ser, mas não limitadas a, novos  
produtos, novas relações comerciais, notícias 
sobre uma venda ou aquisição significativa, 
desempenho comercial e importantes  
mudanças na administração. O Código Bunzl 
de Negociação de Valores Mobiliários em 
relação à compra, venda ou outra negociação 
de ações ou outros valores mobiliários da Bunzl 
plc deve ser observado em todos os momentos. 
Mais notavelmente, os colaboradores relevantes 
e as pessoas associadas sempre devem obter 
consentimento prévio do Secretário da  
Empresa do Grupo antes de negociar com os 
valores mobiliários da Bunzl.

Lei antitruste/de concorrência
Deveríamos estender o mesmo respeito e  
cortesia aos nossos concorrentes que fazemos 
aos nossos fornecedores e clientes. Os  
colaboradores da Bunzl devem tratar os outros 
de maneira justa e nunca procurar obter  
informações sobre nossos concorrentes por 
meios ilegais ou antiéticos. Eles não devem 
deturpar-se ou à Bunzl em um esforço para 
coletar dados competitivos. Em vez disso,  
devemos confiar em canais legais e  
publicamente disponíveis para coletar  
informações competitivas importantes. 

Respeitamos as leis antitruste/de concorrência  
que visam preservar um mercado livre no qual 
as empresas competem de maneira justa e 
ética. Alguns tópicos que violam essas leis  
incluem fixação de preços, troca de informações  
comerciais sensíveis e confidenciais, manipulação  
de lances, divisão de territórios ou clientes e 
abuso de posição dominante no mercado.

Os colaboradores devem estar cientes desses 
tópicos anti-competitivos ao interagir com 
parceiros de negócios ou concorrentes e não 
devem entrar em acordo com nenhum deles para  
esse efeito. Os colaboradores que participam 
de uma associação comercial ou qualquer 
outra reunião em que concorrentes estejam 
presentes, ou assuntos competitivos possam 
ser discutidos, devem consultar a gerência para 
garantir que os procedimentos necessários  
sejam seguidos. Um colaborador que se  
encontra participando de uma conversa que 
pode ser considerada anti-competitiva deve 
encerrar a discussão imediatamente e deixar 
clara a nossa falta de vontade de violar as leis 
da concorrência.

Registros, relatórios e contabilidade precisos
Os relatórios financeiros e outras informações 
mantidas internamente pela Bunzl e as informações  
financeiras fornecidas aos acionistas, reguladores  
e outras partes interessadas devem ser precisas  
e completas. Os colaboradores devem garantir 
que todos os dados registrados nos registros 
da Bunzl - sejam informações financeiras,  
dados pessoais ou registros de tempo, despesas 
e segurança - sejam precisos, verdadeiros, 
factuais e abrangentes.

Os colaboradores responsáveis por relatar 
informações financeiras e outras informações 
comerciais devem seguir todos os requisitos  
legais e contábeis aplicáveis e controles internos  
ao registrar e relatar essas informações.

Qualquer colaborador que notar ou suspeitar 
de irregularidades contábeis ou de auditoria ou 
incidentes de fraude cometidos por indivíduos 
com responsabilidades em relatórios contábeis 
ou financeiros deve reportá-lo à gerência ou 
confidencialmente por meio da política de 
Speak up.
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Clientes e fornecedores
Os colaboradores têm a responsabilidade de 
garantir que não haja comprometimentos no 
fornecimento do mais alto padrão de produtos 
e serviços e que todos os aspetos de nossas  
operações que impactam na qualidade promovem  
e refletem esses padrões. Ninguém deve tirar  
vantagem injusta de ninguém através da 
manipulação, ocultação, abuso de informações 
privilegiadas ou deturpação de fatos relevantes.

Mídia, investidores e analistas
Espera-se que os colaboradores não se  
comuniquem com o público sobre assuntos 
relacionados ao Grupo Bunzl, a menos que 
isso seja uma parte clara de sua função ou 
sem primeiro solicitar autorização do chefe da 
área de negócios ou de um membro do Comitê 
Executivo. Somente colaboradores com  
autorização específica e treinamento/instrução 
podem comunicar sobre o desempenho  
financeiro ou outros assuntos relacionados à 
Bunzl com investidores, analistas financeiros  
ou a mídia ou responder a suas perguntas  
ou perguntas.

Se abordado por um membro da mídia ou por 
um analista financeiro que solicita informações 
da Bunzl, os colaboradores devem encaminhar 
o assunto ao seu diretor administrativo, que 
buscará a aprovação apropriada.

As regras acima também se aplicam fora do 
ambiente formal de trabalho, como em  
palestras externas, cursos, seminários, eventos 
de associações comerciais ou ocasiões sociais.

Mídias sociais
Os colaboradores só podem usar mídias  
sociais (como blogs, sites de redes sociais, 
sites de compartilhamento de fotos/vídeos, 
quadros de mensagens e salas de bate-papo) 
durante o horário de trabalho em situações em 
que isso é necessário para desempenhar sua 
função. Os colaboradores devem estar cientes 
de que as mensagens eletrônicas são registros 
permanentes e transferíveis de nossas  
comunicações e, portanto, podem afetar  
significativamente a reputação da Bunzl.  
Os colaboradores nunca devem falar ou agir 
em nome de Bunzl por meio das mídias sociais, 
a menos que estejam especificamente  
autorizados a fazê-lo. Ao usar as mídias sociais 
de maneira pessoal, os colaboradores nunca 
devem divulgar informações confidenciais ou 
privadas sobre a Bunzl, seus clientes,  
fornecedores, parceiros de negócios  
ou colaboradores.

Governo, reguladores e organizações não-
governamentais (ONGs)
Qualquer contato dos colaboradores ou de  
outros representantes com governo, legisladores,  
reguladores ou ONGs deve ser feito com  
honestidade, integridade, abertura e em  
conformidade com as leis aplicáveis. A interação  
com essas organizações deve ocorrer apenas 
através de colaboradores autorizados  
específicos (no nível do grupo ou dos chefes de 
área de negócios) ou de seus representantes 
ou consultores devidamente nomeados. 

Comunidades e instituições de caridade
A Bunzl incentiva seus colaboradores a apoiar 
as comunidades locais onde vivem e trabalham 
através de doações à caridade e trabalho 
voluntário. As contribuições à caridade são 
sempre proibidas se forem orientadas  
politicamente. Os colaboradores que optarem 
por participar de uma causa beneficente  
geralmente devem fazê-lo em seu próprio  
tempo e às suas próprias custas e nunca  
pressionar outros colaboradores a apoiar  
a mesma causa.
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Respeito, dignidade e tratamento justo
Bunzl apoia o princípio da igualdade de  
oportunidades de emprego e se opõe a todas 
as formas de discriminação com base no sexo, 
raça, nacionalidade, origem étnica ou nacional, 
religião e crença, casamento e parceria civil, 
orientação sexual, atribuição de gênero,  
deficiência, cor, gravidez e maternidade, 
cidadania ou qualquer outra característica 
protegida pela regulamentação local.

A Bunzl não tolera qualquer forma de assédio 
ou bullying. Exemplos de atos de assédio 
incluem avanços sexuais indesejados, ameaças 
de violência e comentários ofensivos. O mesmo 
se aplica ao comportamento desrespeitoso em 
geral, incluindo humilhar, insultar, intimidar ou 
isolar os outros.

Saúde e segurança
A saúde e a segurança de nossos  
colaboradores são uma prioridade fundamental  
para nós e estamos comprometidos em 
alcançar a melhoria contínua de nosso 
desempenho em saúde e segurança.

Espera-se que cada colaborador garanta  
que sua conduta não coloque em risco sua  
segurança pessoal ou a de terceiros. Isso  
requer uma participação ativa na manutenção 
de um ambiente de trabalho seguro e inclui  
a observância dos procedimentos de  
segurança estabelecidos e a formulação de 
recomendações para as mudanças onde  
forem necessárias.

Espera-se que os colaboradores informem seu  
gerente se acharem que seu ambiente de trabalho  
não é seguro. Em todas as circunstâncias, 
inclusive ao viajar a negócios pelo Grupo,  
espera-se que cada colaborador se comporte 
de maneira profissional e responsável.

Os colaboradores nunca devem sacrificar a 
segurança em prol da produtividade e nunca 
devem incentivar outros a fazê-lo. Para garantir 
ainda mais a segurança de nosso local de  
trabalho, os colaboradores nunca devem  
trabalhar enquanto estiverem sob influência  
de álcool ou drogas.
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Respeitando nosso pessoal



A Bunzl promove a redução de resíduos e 
incentiva a reutilização e a reciclagem em todas 
as nossas operações. Buscamos conservar  
recursos e minimizar o desperdício tanto  
quanto possível, tornar eficiente o uso da  
água, energia e matéria-prima, além de evitar  
o desmatamento.

A Bunzl espera que todos os colaboradores 
contribuam para a realização desses princípios, 
estejam cientes de nossos efeitos no ambiente 
ao redor e estejam dispostos a tomar medidas 
para diminuir nosso impacto. Os colaboradores 
devem procurar economizar recursos, minimizar 
o desperdício e fazer uso eficiente de água, 
energia e matérias-primas e devem  
responsabilizar os fornecedores por aderirem a 
padrões semelhantes de excelência ambiental.

Relatando questões
Os colaboradores devem informar ao Diretor 
Geral sobre qualquer violação real ou suspeita 
do Código ou violação de qualquer lei aplicável 
que envolva ou impacte a Bunzl. Relatórios 
podem ser feitos para a gerência da subsidiária 
local. Se por qualquer motivo isto não seja  
possível, os colaboradores também podem  
relatar suas preocupações à gerência da área 
de negócios relevante, à sede da Bunzl ou 
através do uso da política Speak up.
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