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Introdução 

Código de Conduta e Ética nos Negócios 

Este Código de Conduta e Ética nos Negócios é um documento que visa orientar e conduzir a 

conduta e o comportamento dos profissionais Buritirama, bem como todos aqueles que se 

relacionam com a Empresa, passando a fazer parte da vida de todos nós, em todas as nossas 

ações e atitudes no dia a dia. 

É de suma importância que todo profissional Buritirama, leia com atenção e comprometimento o 

Código, pratique os Valores da Empresa, bem como siga todas as orientações dentro e fora da 

Empresa. 
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Missão, Visão, Valores e Princípios 

Missão 

Construir uma Empresa de classe mundial que seja referência, com base em valores sólidos, 

com crescimento sustentável e que gere retornos superiores para os seus Acionistas.   

 

Visão 

Ser reconhecida no mercado como a melhor opção para matérias-primas de minério, com 

capacidade para antecipar e atender às necessidades de seus Clientes.  

 

Valores 

Ética: Fundamento maior que nos orienta; padrões de integridade e de honestidade nas relações 

internas e externas.  

Atitude: Ter iniciativa e capacidade de adaptação em todas as ações; empreender e buscar a 

excelência. 

Comprometimento: Assumir uma postura de empreendedor, alinhado com as diretrizes do 

negócio.  

Simplicidade: Pensar e agir de forma simples, eficaz e objetiva, sem complicações e 

dificuldades, sem a perda dos padrões de excelência. 

Foco no Cliente: Identificar e garantir que todas as necessidades de nossos clientes são 

atendidas com agilidade e eficácia. 

Orientação para Resultados: O controle efetivo de custos e a melhoria de processos são 

preocupações constantes que todos devem entender e buscar diariamente. 

 

Princípios 

Clientes: Nossa razão de ser, devendo ser tratado com inquestionável qualidade e credibilidade. 
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Recursos Humanos: Nosso diferencial. Temos total clareza que o futuro da Empresa que 

desejamos será construído com pessoas diferentes e engajadas. 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente: Diretrizes permanentes em todas as nossas ações e 

comportamentos. 

Social: Promoção ao bem estar das pessoas onde estamos presentes, deixando legado para as 

comunidades, através de ações concretas de sustentabilidade. 

Termos e Expressões 

Código 

Conjunto de regras, leis ou normas estabelecidas para orientar e coduzir ações e 

comportamentos. 

 

Conduta 

Procedimento moral (bom ou mau), comportamento. Forma de agir e se portar. 

 

Código de Conduta e Ética nos Negócios  

Normas que regem o comportamento das pessoas na Empresa e com aqueles  que se 

relacionam com ela: comunidade, clientes, contratados, fornecedores, órgaos publicos, 

sindicatos,  parceiros, etc... 

 

Profissionais 

Todos os que trabalham na Mineração Buritirama S.A., independentemente do seu cargo, 

função, atividade ou tempo de casa. Por isso, o Código menciona sempre profissionais e não 

funcionários, empregados ou colaboradores. 

 

Valores 

Compromisso permanente da Mineração Buritirama S.A. com a sociedade em geral, com as 

pessoas que nela trabalham e com ela se relacionam. 

 

Ética nos Negócios ou Ética Empresarial 

Definição de valores e condutas da Empresa, que explícita a forma correta de agir em diferentes 

situações. A ética da Empresa resulta da ética dos profissionais, que devem seguir os mesmos 

principios na sua conduta.  

 

Ética 
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Conjunto de principios que disciplinam e regulam os costumes e a conduta das pessoas. A 

palavra tem sua raiz no grego Éthos (costumes), e é parte da filosofia que estuda a conduta 

humana e sua qualiicação do ponto de vista do bem e do mal. 

 

 

 

Mensagem do Presidente 

A Mineração Buritirama S.A. tem-se empenhado consistentemente em gerar retornos financeiros 

competitivos para os acionistas e em criar valor para todos aqueles com algum tipo de interesse 

na Empresa. Reconhecemos a importância de agir com ética em todas as ocasiões e de 

assegurar que nossas práticas de negócio estão em conformidade com as mais altas normas de 

integridade e com os valores da nossa Empresa. É necessário que estejamos todos 

comprometidos com a integridade para proteger e apoiar nossos empregados, bem como 

aumentar a credibilidade de nossas práticas empresariais e salvaguardar nossa reputação.  

 

Com isso, adotamos um Código de Conduta e Ética nos Negócios para promover uma cultura de 

desempenho que esteja em conformidade com os mais elevados preceitos éticos e legais, 

elemento-chave na busca da boa governança corporativa. Os tópicos deste código estão 

alinhados com os valores da Empresa e visam ser uma fonte de direção e orientação para nossas 

ações e decisões internas e para nossas interações com os públicos que têm interesses na 

Empresa e com o público em geral. O Código de Conduta e Ética nos Negócios é uma declaração 

pública de como conduzimos nossos negócios e esclarece a expectativa que temos de nós 

mesmos. Ele nos responsabiliza por nossa conduta Empresarial.  

 

Este documento deve ser lido, entendido e adotado por todos os profissionais da Mineração 

Buritirama S.A., representando o compromisso recíproco da Empresa com seus acionistas, 

funcionários, clientes, fornecedores, governo e sociedade em geral. 

 

 

João José Oliveira de Araújo 

Diretor-Presidente 
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O que é este Código 

Este Código define o modo como a Mineração Buritirama S.A. age em relação à sociedade em 

todas as áreas e também o que espera de cada um dos profissionais que atuam na Empresa, 

independentemente de seu cargo ou função. O documento serve de referência para a conduta 

pessoal e profissional, embora nem todos os itens façam parte do dia a dia de trabalho de cada 

um.  

O Código orienta o relacionamento da Empresa e de seus profissionais com fornecedores, 

clientes, bancos, parceiros, concorrentes, poder público e sociedade em geral. Serve, ainda, de 

guia para as atividades da Empresa em relação ao meio ambiente e as comunidades onde está 

presente. 

Todas as pessoas devem atuar de forma correta, íntegra e eficiente na busca de resultados, 

incorporando os valores da Mineração Buritirama S.A., obedecendo aos regulamentos internos 

e normas, além de observar este Código. 

Objetivos 

O Código de Conduta Empresarial da Mineração Buritirama S.A. compartilha os seguintes 

objetivos: 

1. Explicitar os Valores Empresariais que foram sendo consolidados ao longo da história, de forma 

clara e simples, permitindo sua compreensão e internalização por todos os que trabalham na 

Mineração Buritirama S.A. 

2. Servir de referência individual e coletiva para as atitudes e o comportamento de cada profissional 

da Mineração Buritirama S.A., garantindo que todos tenham as mesmas referências e ajam na 

Empresa seguindo os mesmos valores. 

3. Fortalecer a imagem interna e externa da Mineração Buritirama S.A., e de seus profissionais, 

caracterizando suas atitudes como corretas, justas, adequadas e voltadas para o bem comum. 

4. Consolidar valores por meio de suas práticas permanentes. 
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A quem se aplica 

• A todas os profissionais que trabalham na Mineração Buritirama S.A. 

• As relações externas da Mineração Buritirama S.A. com fornecedores, clientes, bancos, 

parceiros concorrentes e outros. 

• As atividades da Mineração Buritirama S.A. em relação ao Poder Público, em todos os níveis. 

• As atividades da Mineração Buritirama S.A. em relação ao meio ambiente e as comunidades 

onde está presente. 

• Ao relacionamento da Mineração Buritirama S.A. e de seus profissionais com a sociedade em 

geral. 

Comitê de Ética  

Temos na Mineração Buritirama S.A. um Comitê de Ética, composto pelo Diretor-Presidente, e 

demais membros indicados por ele, de acordo com o teor do assunto. 

O comitê é responsável pela atualização deste Código, pela sua divulgação e pelas ações e 

sanções no caso de não cumprimento do que ele determina. 

Como agir em diferentes situações 

O Código mostra o que se espera de cada profissional nas diferentes situações que pode 

enfrentar no trabalho. Sempre que estiver indeciso sobre o melhor caminho ou atitude, consulte 

o Código para buscar a melhor maneira de agir. Em caso de dúvida sobre como interpretar o 

Código ou como agir, consulte seu superior imediato, a área de Recursos Humanos ou entre em 

contato com o Comitê de Ética da Mineração Buritirama S.A., pelo e-mail:  

comitedeetica@mineraçãoburitiramasa.com  

Relação com os profissionais 

A Mineração Buritirama S.A. acredita que a diversidade de seus profissionais é um dos fatores 

principais para a construção do seu sucesso, seu crescimento e sua perenizarão. Por essa razão, 

busca selecionar e manter pessoas eficientes e talentosas, e investe continuamente no seu 

desenvolvimento. Está comprometida com a igualdade de oportunidades de trabalho para todos 

e com as práticas trabalhistas não discriminatórias, independentemente de raça, sexo, religião 

ou nacionalidade.  

A carreira e o desempenho individual dependem exclusivamente do talento, do comprometimento 

com os valores do Mineração Buritirama S.A., da dedicação e do envolvimento. Da mesma forma, 

não são toleradas práticas discriminatórias contra qualquer profissional ou candidato a emprego.  

mailto:comitedeetica@mineraçãoburitiramasa.com
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Portanto o critério para admissão na Empresa é o atendimento aos requisitos básicos de cada 

função, sem qualquer discriminação ou favoritismos, prevalecendo o preenchimento dos 

requisitos e competências exigidos pelo cargo. 

Contudo, será vedada a contratação de pessoas que: 

• Tenham sido desligadas anteriormente da Empresa por falta grave ou falta de qualificação 
moral; 

• Possuam antecedentes desabonadores de sua conduta pessoal ou profissional; 

• Exerçam outras atividades profissionais fora da Empresa que interfiram no exercício normal 
das suas funções; 

• Possuam interesses externos conflitantes com os da Empresa, como fornecedores (de bens 
ou serviços), clientes e situações similares, caracterizando “conflito de interesses”, exceto 
nos casos que que exista prévio conhecimento e aprovação da Empresa; 

• Possuam, na Empresa, parentes ou familiares ocupando cargos diretamente superiores ou 
inferiores na mesma área. 

 

Observações: 

01) Em se tratando de parentesco equivalente a 1º e 2º graus – pai, mãe, filho(a), irmão(ã) 

companheiro(a), cônjuge, tio(a), sobrinho(a) e primos em 1º grau, a contratação, 

independentemente da área, cargo ou nível de subordinação/liderança, deverá ser 

previamente apreciada e decidida pela Empresa; 

02) A Empresa não permite qualquer tipo de relacionamento amoroso dentro das suas 

dependências.  

Faz parte da política empresarial da Mineração Buritirama S.A. promover, de forma constante, o 

desenvolvimento de seus profissionais, valorizar e reconhecer as pessoas com base nos 

resultados alcançados e assegurar que o trabalho seja um espaço de criação e realização. Para 

tanto, faz parte da política de Recursos Humanos o estímulo ao coleguismo, à parceria nas 

relações profissionais, o trabalho em equipe, à liderança responsável e à integração entre 

departamentos e áreas da Mineração Buritirama S.A.  

Incentivar uma postura de respeito e colaboração entre os profissionais e uma forma de 

assegurar um ambiente interno positivo para o crescimento dos negócios e a perenização da 

Mineração Buritirama S.A. 

A Empresa respeita a privacidade de seus profissionais na condução de assuntos e interresses 

particulares, desde que não prejudiquem a imagem ou os interesses da Empresa, nem agridam 

seus princípios éticos ou prejudiquem o desempenho individual ou coletivo dentro da Empresa. 
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Os direitos individuais são legítimos e respeitados e sempre compatibilizados com o bem-estar 

coletivo. Em contraposição, tentativas de assédio moral e sexual são vistas como práticas 

inadmissíveis para um ambiente de trabalho respeitoso e digno, e não serão toleradas.  

Para tanto, os profissionais têm o dever de manter uma postura exemplar e irretocável no 

exercício de suas funções. Se o profissional sofrer ou tiver conhecimento de qualquer 

constrangimento desta natureza, deverá informar seu superior imediato, a área de Recursos 

Humanos, ou o Comitê de Ética da Mineração Buritirama S.A. 

O porte de drogas ilícitas, bebidas alcólicas, ou armas não é permitido de forma alguma no 

ambiente de trabalho, sendo considerada infração grave, sujeita a sanções trabalhistas e penais. 

Direitos fundamentais dos profissionais 

Todo o profissional da Mineração Buritirama S.A, independentemente de sua função, posição, 

cargo ou salário, será sempre tratado com respeito e atenção, sendo a ele oferecidos condições 

para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

As condições de saúde e segurança no trabalho são objeto de permanente atenção da Empresa, 

visando garantir a cada um de seus profissionais o menor risco possível em sua atividade. Para 

que isso ocorra, todos devem acatar as normas gerais de saúde preventiva e segurança e 

participar de treinamentos e atividades de orientação.  

Conduta Pessoal 

As atividades e relações pessoais, não devem conflitar ou parecer conflitante com os interesses 

da Mineração Buritirama S.A. Para isso, a Mineração Buritirama S.A. espera que cada um de 

seus profissionais:  

• Evite atividades ou atitudes que possam ser vistas como conflito de interesses com os objetivos 

e negócios da Mineração Buritirama S.A.; 

• Não aceite qualquer posição em outras Empresas ou entidades em horário conflitante com o seu 

expediente na Mineração Buritirama S.A. Atividades no magistério podem ser aceitos fora do 

horário de trabalho, mas, devem ser acordados com a sua chefia. Exceções só podem ser 

admitidas em casos especiais e devem ser objeto de registro na área de Recursos Humanos; 

• Informe à área de Recursos Humanos e ao Comitê de Ética da Mineração Buritirama S.A. 

qualquer convite para exercer função de conselheiro em Empresa que não pertença à Mineração 

Buritirama S.A. O Comitê fará uma avaliação preliminar e encaminhará parecer ao Conselho de 

Administração; 

• Submeta a aprovação prévia da Diretoria qualquer atividade ou trabalho exercido, em nome da 

Mineração Buritirama S.A. ou com a utilização de seu nome ou suas instalações; 
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• Informe previamente à Diretoria que deverá consultar o Comitê de Ética, quando qualquer 

Empresa de sua propriedade, de seus familiares ou de pessoas de seu relacionamento próximo 

for prestar serviço ou estiver sendo objeto de transação ou negociação com a Mineração 

Buritirama S.A.; 

• Não use cargo, função, atividade, facilidades, posição e influência a fim de obter qualquer 

favorecimento para si ou para outros, nem ceda a pressões que visem obter vantagens indevidas; 

• Só aceite presentes com valor máximo equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), que não 

possam ser vistos como forma de influenciar qualquer decisão sua a respeito de negócios com 

a Empresa. Presentes que não se enquadrem nessa definição devem ser recusados; 

• Comunique à Diretoria o recebimento de convites para eventos, viagens e outros, para que avalie 

eventual conflito de interesse; 

•  Submeta quaisquer despesas para aprovação, no mínimo do seu superior. 

Clientes, fornecedores, bancos, parceiros, concorrentes e outros 

 

A conduta da Mineração Buritirama S.A. e de seus profissionais no relacionamento com o 

mercado deve ser pautada pelas seguintes atitudes: 

 

Atendimento 

A Mineração Buritirama S.A. fornece ao mercado produtos e serviços de alta qualidade. A oferta 

desses produtos e serviços deve ser sempre feita com eficiência, rapidez, educação e 

transparência, buscando obter a satisfação do Cliente e superar suas expectativas. Quando o 

cliente não puder ser atendido, isso deve ser claramente dito, explicando-se as razões de forma 

clara e respeitosa. 

 

Qualidade 

Somente serão oferecidas pela Mineração Buritirama S.A. produtos ou serviços que atendam ao 

estabelecimento na legislação e as normas relativas ao setor. Se e quando ocorrer algum 

problema não previsto, deverão ser tomadas medidas explicativas ou compensatórias, a partir 

de consulta feita ao Conselho de Administração da Empresa. 

Somente serão oferecidos pela Mineração Buritirama S.A. produtos ou serviços que atendam ao 

estabelecido na legislação e nas normas relativas ao setor. 

 

Confidencialidade 

A Mineração Buritirama S.A. tem o compromisso de manter confidenciais as informações 

reservadas recebidas de seus clientes, compromisso esse que é também de todos os 

profissionais envolvidos com o projeto. A confiança do cliente é à base do sucesso da Mineração 

Buritirama S.A. em suas várias áreas de atuação. 
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Compras e contratos 
O relacionamento com fornecedores e outros parceiros deve ser pautado sempre pela busca de 
qualidade, adequada relação custo e benefício, confiabilidade técnica e financeira, integridade 
na condução da negociação com respeito à legislação, ao meio ambiente e aos direitos 
comerciais, sociais e contratuais. Relações pessoais não devem influenciar a tomada de uma 
decisão em relação a clientes, fornecedores, parceiros e concorrentes. 
 
Concorrentes 
A Mineração Buritirama S.A. respeita seus concorrentes e busca superá-los pela oferta de 
melhores produtos, serviços e condições adequadas aos potenciais clientes. Não cabe a 
Empresa nem a seus profissionais denegrir de forma escrita ou verbal a competência ou outras 
características de seus concorrentes. 
 
Veículos de comunicação  
 
A Mineração Buritirama S.A. considera que os veículos de comunicação, jornais, revistas, TV, 
rádio, internet, exercem papel muito importante como canais de informação da sociedade. Assim, 
sempre que possível, está aberta a atender às solicitações da imprensa. 
 
A informação divulgada pelos veículos de comunicação tem influência na formação da imagem 
da Empresa e, por essa razão, a Mineração Buritirama S.A. mantém um trabalho centralizado 
para garantir a sua adequada percepção. As declarações em nome da Mineração Buritirama S.A. 
são feitas tão somente pelo seu Diretor Presidente ou por preposto indicado por ele. 
 
Empresa e seus bens 
 
Cada profissional da Mineração Buritirama S.A. tem responsabilidade pelo correto uso e guarda 
de todo patrimônio da Empresa. O mesmo vale para os bens de Clientes, fornecedores e 
parceiros, usados na atividade da Empresa. Esses bens e ativos não devem ser utilizados para 
benefício pessoal.  
 
Entre esses bens e ativos são móveis, imóveis, equipamentos, ferramentas, equipamentos de 
proteção individual, uniformes, instalações, planos de negócios, informações técnicas e de 
mercado, programas de computador, computadores, papéis e documentos de trabalho e outros 
que fazem parte, do patrimônio da Mineração Buritirama S.A. A apropriação e/ou utilização 
indevida de qualquer desses bens ou sua cópia, venda ou distribuição a terceiros são infrações 
graves, que podem acarretar sanções trabalhistas, civis e em alguns casos criminais. 
 

• Patentes e invenções - As inovações desenvolvidas pelos profissionais por meio de seu 
trabalho na Mineração Buritirama S.A. e as patentes e os direitos de propriedade decorrentes 
dessas invenções são incorporados aos ativos da Empresa, e com ela permanecem mesmo 
após o desligamento do profissional. 
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• Registros contábeis e outros – Os registros devem ser elaborados e acompanhados tanto 

pelos responsáveis diretos quanto pelos gestores de forma verdadeira, obedecendo ao que 

determinam a legislação, as normas fiscais e as regras da Mineração Buritirama S.A. Os 

lançamentos e registros ficam à disposição dos gestores, das áreas de controle e da auditoria 

da Empresa. 

• Informações privilegiadas – O profissional que tenha ou venha a ter conhecimento de 

informações que não são públicas tem o dever de mantê-las confidenciais, mesmo se deixar 

a Mineração Buritirama S.A. O uso de informações privilegiadas em benefício pessoal ou de 

terceiros é crime, sujeito a sanções trabalhistas, penais e eventuais reparações cíveis. 

• Papéis de trabalho e documentos das Empresas – Os papéis de trabalho, relatórios, 

correspondências e outros documentos usados na atividade de cada profissional são de 

propriedade da Mineração Buritirama S.A. Assim, não podem ser levados ou copiados 

quando ocorrer o desligamento do profissional. 

• Internet / Correio Eletrônico – O uso da internet e do correio eletrônico deve ser sempre de 

acordo com a Política de Informática da Mineração Buritirama S.A. 

Comunidade e meio ambiente 

A Mineração Buritirama S.A. procura sempre conviver de forma harmoniosa com as comunidades 

onde suas filiais estão instaladas, respeitando as pessoas, suas tradições, seus valores e o meio 

ambiente. Ao mesmo tempo, busca colaborar ativamente no desenvolvimento local, na melhoria 

da qualidade de vida e procura promover a redução dos problemas e das desigualdades sociais.  

Respeitamos o meio ambiente e reconhecemos nossa obrigação de executar nessas atividades 

usando meios que promovam ambientes limpos, seguros e saudáveis. Assumimos o 

compromisso de aprimorar continuamente nossos processos a fim de minimizar a poluição, a 

produção de resíduos, e usar com eficiência os recursos naturais. Desenvolveremos soluções 

inovadoras que minimizem os riscos ao meio ambiente e ao clima. 

Para tornar realidade esses Valores, nós: 

• Cumprimos as leis, regulamentos e outros requisitos aplicáveis às nossas operações; 

• Gerenciaremos com eficiência e segurança os recursos sob nossa responsabilidade e 

respeitaremos os valores, tradições e culturas das comunidades onde mantemos nossas 

operações; 

• Contribuiremos para proteção da biodiversidade em nossas áreas de operações; 

• Trabalharemos para prevenir a poluição e minimizar os resíduos decorrentes de nossas 

atividades; 

• Analisaremos atividades em parceria com as comunidades onde manteremos nossas operações 

visando contribuir para seu futuro sustentável; 
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• Continuamente aperfeiçoaremos os nossos sistemas de gestão com o objetivo de identificar, 

monitorar e controlar os aspectos ambientais relacionados às nossas atividades. 

• Desenvolveremos meios de garantir que nossos profissionais e Empresas contratadas serão 

informadas destas políticas e conscientizados de suas responsabilidades relevantes. 

Trabalho infantil/escravo – A Mineração Buritirama S.A. não utiliza trabalho infantil ou escravo, 

devendo se certificar de que seus fornecedores seguem o mesmo princípio. Além disso, apoia 

atividades que ajudam a desenvolver a conscientização das comunidades. 

Atividades político-partidária - A Mineração Buritirama S.A. não exerce atividades políticas e 

cada profissional que deseja participar desse processo deve fazê-lo individualmente, sem 

envolver o nome ou os recursos da Empresa. Qualquer atividade política realizada por 

profissional deve ocorrer fora do ambiente de trabalho e das horas de expediente. 

Atividades sindicais – A Mineração Buritirama S.A. busca manter com as entidades sindicais 

uma relação de respeito e não praticar qualquer tipo de discriminação ao movimento sindical e 

aos profissionais sindicalizados. 

Meio ambiente – Todas as atividades da Empresa são realizadas em obediência à legislação e 

as normas ambientais, buscando constantemente a otimização no uso de recursos naturais, a 

preservação da natureza e da biodiversidade. A mineração Buritirama S.A. coopera com as 

comunidades onde atua no desenvolvimento da conscientização ambiental e em ações de 

preservação. 

Educação e ação social - A Mineração Buritirama S.A. busca colaborar no desenvolvimento dos 

projetos educacionais e sociais nas comunidades onde atua.  

Entidades religiosas - A Mineração Buritirama S.A. procura manter o melhor relacionamento 

com entidades de cunho religioso, respeitando todos os credos e todas as crenças, tanto de seus 

profissionais como das comunidades onde atua. Quaisquer donativos para obras sociais, que 

sejam coordenados por entidades dessa natureza, serão efetuados após avaliação e aprovação 

do Comitê de Ética. 

Associações profissionais, empresariais e entidades 

A Mineração Buritirama S.A. tem como filosofia participar das entidades e associações 

representativas de seus setores de atuação. Essa participação deve ser sempre decidida pelo 

conselho de Administração da Empresa. A participação ativa de profissionais em entidades de 

caráter social, cultural ou beneficente que tenham reconhecimento público, feita em caráter 

individual, é vista pelo conselho de Administração como um reconhecimento público, como uma 

contribuição importante à sociedade e ao País, desde que não afete sua atividade e seu trabalho 

regular. 
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Voluntariado e responsabilidade social 

A Mineração Buritirama S.A. desenvolve suas atividades de responsabilidade social e 

voluntariado interno. Essas atividades são consideradas parte da responsabilidade da Empresa 

com o País e devem ser estruturadas e organizadas de modo a obter o máximo de retorno social 

possível, em relação aos recursos empregados e ao tempo dos profissionais envolvidos. 

Nossos Valores, comportamentos e atitudes refletem o compromisso da Mineração Buritirama 

S.A. com a construção de uma sociedade mais justa, assegurando o bom desempenho nas 

dimensões que envolvem negócio, economia, comunidade e meio ambiente. 

 

Poder público 

O relacionamento da Mineração Buritirama S.A. com autoridades, políticos e agentes públicos 

deve ser pautado por atitudes profissionais e corretas. Qualquer forma de pressão ou solicitação 

de agentes públicos, que não corresponda a essa definição, deve ser refutada imediatamente 

comunicada à Direção da Empresa. 

 

 

Conduta societária 

A Mineração Buritirama S.A., mesmo sendo uma sociedade anônima de capital fechado, tem por 

objetivo adotar as melhores práticas de governança corporativa e trabalha continuamente nessa 

direção.  

Responsabilidade pelo Código de Conduta e Ética nos Negócios 

A responsabilidade geral pelo Código de Conduta e Ética nos Negócios da Mineração Buritirama 

S.A. é do Comitê de Ética, subordinado à Presidência da Empresa.  

Cada líder de equipe na Empresa é um representante da Mineração Buritirama S.A. entre os 

profissionais que tem obrigação de:  

• Conhecer de forma detalhada o Código de modo e esclarecer as dúvidas de sua equipe e, 

quando não for possível, encaminha-las ao Comitê de Ética da Mineração Buritirama S.A.; 

• Servir como exemplo, adotando comportamentos e atitudes que correspondam ao estabelecido 

no Código; 

• Divulgar os Valores da Mineração Buritirama S.A. e as definições do Código para sua equipe, 

parceiros, clientes, fornecedores e outros segmentos sociais com quem mantenham relação 

profissional, orientando-os sobre os procedimentos existentes; 
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• Identificar infração ao Código e atuar de modo a corrigi-la e eliminá-la, levando os casos ao 

conhecimento do Comitê de Ética da Mineração Buritirama S.A. para informação e ações 

adicionais, se essas se fizerem necessárias. 

• Responsabilidade Individual – Cada profissional da Mineração Buritirama S.A. deve zelar pelo 

cumprimento de conduta e Ética nos Negócios e informar o seu superior imediato, a área de 

Recursos Humanos e ao Comitê de Ética da Mineração Buritirama S.A., quando souber de 

alguma violação às normas. 

 

 

 


