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A Mensagem da nossa liderança

Conduta ética é o princípio básico que norteia os negócios da SunCoke

Energy. Nosso sucesso baseia-se em nossa reputação, construída a partir

das decisões e ações de cada um dos funcionários, executivos e diretores

da SunCoke Energy e suas subsidiárias. Todos somos responsáveis por

aderir ao nível mais alto de conduta ética em todas as situações.

Este Código de Conduta e Ética Empresarial, juntamente com nossos

Valores Fundamentais, determinam os princípios que regem nossas ações

diárias. Seja trabalhando com clientes, fornecedores, parceiros comerciais

ou vizinhos; é essencial agirmos sempre com integridade. Isto significa ser

honesto, seguir a letra e o espírito da lei, honrando nossos compromissos e

fazendo o que é certo – sem se comprometer.

A SunCoke Energy é mais do que uma simples empresa de capital aberto;

é uma marca respeitada e conhecida por sua qualidade, profissionalismo e

responsabilidade corporativa. Como representantes da SunCoke Energy,

todos dividimos este importante trabalho de proteção a nossa reputação de

comportamento ético e conduta sólida.

Denise R. Cade
Vice-Presidente Sênior, Diretora Jurídica,
Secretária Corporativa e Diretora de Compliance
SunCoke Energy

Frederick “Fritz” A. Henderson
Presidente e Diretor Executivo 
SunCoke Energy
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Nossa missão é fornecer

coque, carvão e energia aos

nossos clientes do segmento

siderúrgico. Vamos expandir

nosso negócio globalmente,

ampliando nossas atividades

com os clientes atuais e

novos, operando nossos

ativos de forma eficiente e

responsável.

Excelência

Integridade

Inovação

Comprometimento

Responsabilidade Socioambiental

ValoresMissão Política de Gestão Integrada

A SunCoke Energy Brasil –

Operação Vitória, empresa

fornecedora de Coque e

Energia, contratada da

empresa ArcelorMittal Brasil,

busca continuamente a

satisfação de seus clientes e

a sustentabilidade de suas

atividades por meio do

controle, prevenção e

redução dos riscos à saúde,

segurança e meio ambiente.
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Nosso Valores Fundamentais e Missão

Nossa missão é 
fornecer coque, carvão 

e energia aos nossos 

clientes do segmento 

siderúrgico. Vamos 

expandir nosso negócio 

globalmente, ampliando 

nossas atividades com 

os clientes atuais e 

novos, operando 

nossos ativos de forma 

eficiente e responsável.
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Este Código de Conduta e Ética Empresarial

estabelece os princípios básicos que norteiam as

atividades diárias de todos os funcionários,

executivos e diretores da SunCoke Energy e suas

subsidiárias (coletivamente, “SunCoke Energy”).

Informações detalhadas sobre os tipos de situações

específicas mencionadas neste Código podem ser

encontradas em nossas Políticas de Compliance,

listadas no Anexo A (vide página 15), e também

disponíveis no site do Departamento Jurídico em

SunCoke Connect.

A marca e reputação da SunCoke Energy são

nossos ativos mais valiosos e devem ser mantidos

por nossa conduta ética em toda e qualquer

interação com fornecedores, clientes, concorrentes,

comunidades, investidores, funcionários e com o

governo.

Cada funcionário, executivo e diretor deve obedecer

este Código e todas as políticas relevantes, agindo

de boa fé e de maneira íntegra no exercício de suas

funções e de acordo com todas as leis, normas e

regulamentos aplicáveis.

Qualquer tolerância deste Código para os diretores

e diretores executivos só pode ser aprovada pelo

Conselho de Diretoria ou por uma Comissão do

Conselho e deve ser comunicada imediatamente,

conforme exigido por lei ou as normas da Bolsa de

Valores.

Aderindo ao nosso Código de Conduta e Ética Empresarial

Tomadas de Decisão Éticas

Este Código deve guiar o espírito de nossas ações mas nem sempre poderá 

lhe dar uma visão suficientemente clara sobre qual o exato caminho a 

seguir. Em caso de dúvida quanto a atitude a ser tomada, consulte seu 

superior imediato ou a Equipe de Compliance. Quando estiver frente a uma 

situação onde não tenha certeza de estar tomando a atitude eticamente 

correta, questione-se: 

• Minhas atitudes mantém o espírito e os objetivos de nosso Código? 

• Minhas atitudes mancham nossa marca ou reputação? 

• Minhas atitudes inspiram confiança entre meus colegas, supervisores,  

clientes e concorrentes? 

• Esta atitude é honesta e justa? 

• Posso explicar esta atitude aos meus colegas, supervisores, familiares e

público em geral com a consciência tranquila? 

• Minha intuição está me dizendo que talvez esta não seja a atitude correta

a tomar?

Se tiver dificuldades em responder a estas perguntas, talvez deva  

reconsiderar  a ação pretendida e consultar a Equipe ou as Políticas de 

Compliance. Se uma atitude não lhe parece apropriada,  então talvez ela 

não seja. 
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Orientação e Relatos

De acordo com nosso compromisso com um comportamento ético,

todos os funcionários, executivos e diretores devem relatar qualquer

suspeita de violação a esta política diretamente à Equipe de

Compliance ou através do Programa de Compliance e Ética no Local

de Trabalho da SunCoke, formado por uma linha direta confidencial

em qualquer horário, sete dias por semana, e um site. O programa

pode ser acessado ligando em qualquer horário, sete dias por

semana, para o número 0800 891 4444 ou visitando o site:

https://suncoke.alertline.com.

Treinamento

SunCoke Energy compromete-se a garantir que todos os nossos

funcionários estejam familiarizados com as informações necessárias

ao bom cumprimento de nossas obrigações, de acordo com nossos

valores fundamentais. Anualmente, funcionários, executivos e

diretores terão que revisar este Código e atestarem que

compreendem o a sua finalidade. Durante todo o ano, os

funcionários devem se familiarizar com as Políticas de Compliance

relevantes para a execução de seu trabalho diário e, quando

necessário, participar de treinamentos especializados. Funcionários

sujeitos a participar de treinamentos especializados serão notificados

pela Equipe de Compliance.

A Aderindo ao nosso Código de Conduta e Ética Empresarial (continuação)

Ligue em qualquer horário, 

sete dias por semana, para o 

número: 

0800 891 4444 
Visite nosso site: 

https://suncoke.alertline.com

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL DA SUNCOKE ENERGY
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A Evitando conflitos de interesse

Ocorre conflito de interesse quando um funcionário, executivo ou diretor depara-se com

lealdade dividida ao tirar proveito de seu cargo na SunCoke Energy em benefício próprio, ou

em situações onde há conflito entre interesses pessoais e responsabilidades profissionais.

Nenhum funcionário, executivo ou diretor pode receber benefícios pessoais inadequados, ou

obter vantagens pessoais, para parente, amigo ou parceiro comercial. Não devem ser

tomadas atitudes onde os interesses particulares interfiram na capacidade da pessoa de

defesa dos interesses da SunCoke Energy ou de fazer trabalho corporativo de maneira

objetiva e efetiva.

Nepotismo

A fim de evitar conflitos de interesse em decorrência de relações pessoais, nossa Política de

Nepotismo proíbe a contratação de familiares do funcionário ou aqueles em uma relação

íntima com o funcionário em qualquer uma das seguintes circunstâncias: (1) se uma das

partes tenha linha de autoridade (ou poder prático) para supervisionar, nomear, compensar,

avaliar, remover ou disciplinar a outra parte; (2) se uma das partes for responsável por

auditar o trabalho da outra parte; (3) se outras circunstâncias puderem gerar potencial

conflito entre as partes ou conflito entre os interesses de uma ou de ambas as partes e os

interesses da SunCoke Energy; ou (4) se não houver uma autoridade de supervisão direta,

mas uma das partes for um executivo ou diretor da SunCoke Energy.

O que ocorre quando um conflito de interesse é relatado ou descoberto?

Você deve comunicar prontamente e de forma completa um conflito de interesse à Equipe de

Compliance, assim que tenha conhecimento. Esta obrigação de divulgação estende-se ao

conhecimento de qualquer conflito de interesse envolvendo pessoas associadas à SunCoke

Energy.

A Gerência se encarregará de tomar as medidas necessárias para acabar com o conflito,

que pode incluir garantias procedimentais, a retirada do funcionário, a seu critério, da área

de conflito, mudança de função, realocação do funcionário ou proibição de que continue a

participar das atividades em que há conflito.

Como devo avaliar se existe 

conflito de interesse? 

Funcionários, executivos e 

diretores devem consultar a 

Política de Conflito de Interesse 

para entender onde potenciais 

conflitos poderão ocorrer. 

Quando não for claro se há um 

conflito de interesse a 

determinação deverá ser feita 

pela Equipe de Compliance. 
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Todos os empregados e executivos devem manter registros de informação precisos,

completos e honestos a fim de possibilitar à SunCoke Energy sua divulgação completa,

justa, precisa e pontual para o público e as agências reguladoras. A SunCoke Energy

mantém controles internos rígidos para assegurar que transações sejam devidamente

autorizadas, seus ativos protegidos, operações conduzidas de acordo com as diretrizes

traçadas pelo Conselho de Diretoria e administração, e os registros financeiros sejam

mantidos de forma confiável. Todos os livros, registros, contabilidade e demonstrações

financeiras devem ser mantidos de forma razoavelmente detalhada, refletir fielmente as

transações corporativas e atender aos requisitos legais aplicáveis e aos padrões contábeis

da SunCoke Energy.

Entradas falsas, enganosas ou fictícias não serão admitidas nos livros ou registros da

SunCoke Energy. Fundos ou ativos não registrados não podem ser mantidos. Se um

funcionário, executivo ou diretor não tiver certeza se certa despesa ou transação é legítima,

ou se não souber como contabilizar as despesas ou transações de maneira correta, ele/ela

deve perguntar ao seu supervisor ou ao Departamento de Controladoria.

Registros e comunicações comerciais muitas vezes se tornam públicas, e todos os

funcionários, executivos e diretores devem evitar exageros, observações depreciativas,

suposições ou caracterizações impróprias de pessoas e empresas.

Código de Ética para Executivos 

Sênior

O Diretor Executivo, Diretor Financeiro,

Controller, Auditor Geral, os outros

executivos financeiros sênior e

funcionários tem a mais alta

responsabilidade de assegurar a

divulgação completa, justa, precisa e

pontual nos relatórios periódicos que a

SunCoke Energy arquiva junto à

Comissão de Valores Mobiliários. Tais

executivos e funcionários devem chamar

a atenção do Comitê Executivo de

administração para qualquer informação

material que possa influenciar tais

divulgações, e em notificar de imediato

o Comitê de Auditoria do Conselho de

Diretoria sobre qualquer informação

relacionada a:

• deficiências significativas nos

controles internos;

• qualquer fraude envolvendo gerentes

ou funcionários que tenham papel

significativo no relatório financeiro; ou

• qualquer violação material de lei

ou regulamento aplicáveis à

SunCoke Energy ou qualquer

violação material das suas Políticas

de Compliance.

Assegurando relatórios financeiros e controles internos precisos

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL DA SUNCOKE ENERGY
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A Assegurando a adequada conservação dos registros

Registros devem ser conservados ou destruídos de acordo com as leis aplicáveis e a Política de Registro e Gestão de Informações da

SunCoke Energy. Registros relevantes para investigações pendentes ou ameaças de investigação do governo ou da SunCoke Energy

ou outras ações legais, não devem ser destruídos. A SunCoke Energy proíbe qualquer funcionário, executivo ou diretor de alterar,

destruir, mutilar, modificar ou ocultar um registro, documento ou outro objeto ou a tentativa de fazer, com a intenção de afetar a

integridade ou validade do objeto para uso em um procedimento oficial. Regras específicas sobre a retenção adequada de registros

podem ser encontradas na Política de Gestão de Registros e Informações da SunCoke Energy e no Programa de Gestão de Registros e

Informações correspondente.

E se a destruição de um documento parecer ser do interesse da SunCoke Energy?

Sob nenhuma hipótese, pode ser a SunCoke Energy beneficiada pela destruição imprópria ou ilegal de documentos de qualquer

natureza. No caso de litígio ou investigação governamental, o Departamento Jurídico circulará instruções sobre a retenção de

informações relevantes e sobre a suspensão das regras normais em relação ao arquivo e exclusão de dados eletrônicos. Funcionários,

executivos e diretores devem consultar o Departamento Jurídico para instruções relacionadas a retenção de documentos se a aplicação

das informações não for muito clara.

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL DA SUNCOKE ENERGY
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Uso adequado e divulgação de informações confidenciais
As informações confidenciais são um

ativo da SunCoke Energy e só podem

ser usadas para objetivos comerciais

legítimos e aprovados. Além disso, as

leis de valores mobiliários impõem

restrições à divulgação de informações

e a divulgação imprópria de informações

confidenciais pode ter um impacto

negativo nas oportunidades de negócios

e manchar nossa reputação e a

percepção que o público tem de nossos

produtos e serviços.

Apenas porta-vozes designados estão

autorizados a divulgar informações

confidenciais. Informações detalhadas

sobre as divulgações podem ser

encontradas na Política de Divulgação

Corporativa.

Além disso, o uso de informações

confidenciais em benefício financeiro

próprio, como para negociar ações ou

títulos, ou para passar informações que

possam servir de base para uma

decisão de investimento, é antiético,

ilegal e proibido. Detalhes sobre esta

proibição podem ser encontrados na

Política de Uso de Informações

Privilegiadas em Negociações de Ações.

Quais informações são consideradas 

confidenciais?

Todas as informações não públicas sobre

a SunCoke Energy devem ser protegidas

como informações confidenciais, conforme

definido na Política de Divulgação

Corporativa. Exemplos de informações

confidenciais incluem:

• Informações Operacionais 

•   Transações para Desenvolvimento 

de Negócios 

• Mudanças significativas na 

Administração 

• Grandes Litígios

• Segredos Industriais e Grandes 

Inovações    Tecnológicas

Quaisquer perguntas sobre se a

informação é considerada confidencial

devem ser dirigidas ao Departamento

Jurídico.

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL DA SUNCOKE ENERGY
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A SunCoke Energy alcança sucesso competitivo através de negócios honestos e desempenho

superior, não fazendo uso de práticas comerciais antiéticas ou ilegais. Você deve evitar

qualquer situação onde a SunCoke Energy ou seus funcionários, executivos e diretores possam

ser acusados de conspiração com concorrentes, uso de táticas coercivas ou desleais com seus

clientes ou fornecedores, realização de acordos ilegais com os concorrentes, ou de

participarem de restrições ilegais ao comércio.

O que é proibido?

Transações proibidas incluem acordos expressos ou implícitos com concorrentes para fixar

preços, dividir mercados, limitar o abastecimento, manipular a oferta, restringir canais de

distribuição ou envolver-se em qualquer outro tipo de restrições impróprias ao comércio. A

SunCoke Energy sempre compete vigorosamente, envolve-se em negócios com seus

concorrentes realizados em condições normais de mercado, estabelece preços e toma

decisões sobre seus clientes e fornecedores de maneira independente.

Funcionários, executivos e diretores não devem procurar obter informações competitivas, tais

como produção confidencial, dados de custo ou preço de um competidor ou furtar informações

confidenciais de um competidor. Nenhum funcionário, executivo ou diretor deve tirar vantagens

indevidas de alguém através da manipulação, ocultação, abuso de informações privilegiadas,

deturpação de fatos relevantes ou de qualquer outra prática desleal. Informações adicionais

podem ser encontradas na nossa Política de Antitruste e Defesa da Concorrência.

Assegurando concorrência vigorosa e negócios justos

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL DA SUNCOKE ENERGY
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Em circunstâncias apropriadas a troca de cortesias comerciais, como presentes, refeições,

entretenimento e viagens, pode ajudar a estreitar relações comerciais e reforçar outros

futuros propósitos empresariais.

O que é permitido dar e receber como cortesia comercial?

Como regra geral, cortesias comerciais podem ser ofertadas ou recebidas se forem

práticas comuns ou usuais, em função das circunstâncias e de valor modesto. É

fundamental que a oferta ou recebimento de uma cortesia comercial não atrapalhe o

julgamento empresarial nem apresente conflito de interesses. Note que as seguintes

cortesias comerciais são proibidas:

• Presentes dados ou recebidos na expectativa, ou como recompensa, de obtenção de 

negócio.

• Presentes ou entretenimento que possam manchar a reputação da SunCoke Energy.

• Presentes, refeições ou entretenimento que impeçam alguém de agir visando o

interesse da sua empresa.  

Além disso, funcionários que ocupam determinadas funções podem estar sujeitos a regras

adicionais ou limitações mais rígidas por uma política do departamento. Mais orientações

sobre cortesias comerciais podem ser encontradas na Política de Presentes,

Entretenimento e Viagens Patrocinadas.

E sobre reportar cortesias comerciais?

Todas as cortesias comerciais (recebidas ou ofertadas) em relação às Empresas SunCoke

devem ser comunicadas através da ferramenta online de relatos de presentes, disponível

no site do Departamento Jurídico em SunCoke Connect (ou no caso de diretores externos,

através do site BoardVantage) .

E quanto às despesas de 

viagem?

De forma não frequente pode ser 

apropriado para clientes, 

fornecedores ou outros parceiros 

comerciais pagar despesas 

relativas a viagem para 

funcionários da SunCoke Energy 

ou que funcionários da SunCoke  

Energy paguem por despesas de 

viagem para um parceiro 

comercial. Assim como outras 

cortesias comerciais, tais arranjos 

deverão ser usuais e comuns 

nestas circunstâncias e devem 

comunicar sempre que  o valor-

limite for excedido.

Evitando entretenimento e presentes impróprios

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL DA SUNCOKE ENERGY
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Para atrair e manter equipe de profissionais diversificada e de alta performance, é necessário que

todos tenham iguais oportunidades de participar, contribuir e evoluir na SunCoke Energy. Estamos

comprometidos em proporcionar um ambiente de trabalho livre de todo tipo de assédio e

discriminação, onde todos os funcionários são avaliados com base em suas habilidades e na

qualidade do seu trabalho. A SunCoke Energy exige que oportunidades de emprego sejam oferecidas

a todos os indivíduos qualificados, independentemente de raça, cor, ascendência, religião, sexo,

orientação sexual, nacionalidade, idade, gravidez, deficiência física ou mental, situação de cidadania,

condição de veterano, identidade ou expressão sexual, informações genéticas ou qualquer outra

característica ou status protegido por lei federal, estadual ou municipal. Isto se aplica a todas as

decisões empregatícias, incluindo recrutamento, contratação, estabilidade no emprego, e todos os

termos e condições de trabalho.

O que a SunCoke Energy fará em caso de suspeita de assédio ou discriminação?

A SunCoke Energy investiga de forma rápida e precisa todas as alegações de assédio ou

discriminação. A SunCoke Energy não tolera nenhuma forma de assédio, tais como calúnias, gestos

ou mensagens pejorativas, ou a exibição de objetos que possam criar um ambiente de trabalho hostil.

Exemplos de conduta inaceitável incluem:

• Comentários pejorativos baseados na raça ou em características étnicas.

• Propostas sexuais.

• Comportamento violento ou ameaçador.

• Atitudes discriminatórias com base na raça, sexo, nacionalidade, idade, religião, orientação sexual

ou qualquer outra característica protegida por lei.

• Exibição de material de sexo explícito no local de trabalho.

Funcionários, executivos e diretores devem consultar as Políticas Antidiscrimação, de Igual

Oportunidade de Emprego e Antiassédio para maiores informações.

Mantendo um ambiente de trabalho livre de assédio e discriminação

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL DA SUNCOKE ENERGY
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As operações da SunCoke Energy refletem nossos valores de segurança, integridade e respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente.

Os produtos e serviços da SunCoke Energy são concebidos, fornecidos e manuseados para cumprir apropriadamente as obrigações

com os clientes e para administrar os riscos à saúde humana e ao meio ambiente.

Cada funcionário tem a responsabilidade de manter um ambiente de trabalho saudável e seguro, seguindo as regras e práticas de

segurança e saúde, e relatando acidentes, lesões, equipamentos, práticas ou condições inseguras. A SunCoke Energy mantém

programas de saúde, segurança e conformidade ambiental para disponibilizar um ambiente de trabalho seguro. O cumprimento com

os processos de qualidade e os requisitos de segurança da SunCoke Energy é fundamental para minimizar o risco de se ter condições

de trabalho perigosas ou insalubres.

A SunCoke Energy tem programas robustos para agir de acordo com as leis e regulamentos, melhorar a segurança dos funcionários e

parceiros terceirizados e minimizar os efeitos e riscos ao meio ambiente. Nossos objetivos de conformidade incluem a prevenção de

incidentes relativos à saúde, meio ambiente e segurança, assim como a comunicação imediata aos devidos executivos, funcionários,

empreiteiros, clientes e ao público de qualquer perigo significativo para a saúde, segurança e o meio ambiente relacionadas as nossas

instalações. A SunCoke Energy verifica o cumprimento destas determinações através de programas, incluindo auditorias internas e

externas, e se esforça constantemente para atingir os objetivos que facilitam a melhoria do desenvolvimento sustentável.

Mantendo a saúde e a segurança de nossos funcionários e preservação do meio 
ambiente    

CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA EMPRESARIAL DA SUNCOKE ENERGY
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De acordo com os valores fundamentais da SunCoke Energy é nossa política manter um ambiente

de trabalho livre do abuso de substâncias tóxicas e seus efeitos negativos sobre nossos

funcionários. Os empregados da SunCoke Energy devem estar aptos para o trabalho e capazes de

desenvolver suas tarefas de maneira segura e produtiva. O abuso de substâncias tóxicas acarreta

preocupações com a segurança e leva diretamente a problemas de saúde, assiduidade e

produtividade. A SunCoke Energy é focada nas necessidades do nosso negócio e nas expectativas

de nossos funcionários, tratando os casos de abuso de substâncias tóxicas com compaixão e ênfase

na dissuasão e reabilitação do funcionário, não considerando apenas sua situação no emprego.

O que é proibido?

O uso não-autorizado de, ou estar sob influência de ou debilitado por álcool ou certas drogas ilícitas

é proibido enquanto estiver exercendo uma atividade comercial da SunCoke Energy ou enquanto

estiver em instalações da SunCoke Energy. Você deve consultar a Política de Abuso de Substâncias

para mais detalhes sobre tais proibições e para orientação sobre o uso impróprio de drogas ou

medicamentos prescritos que podem afetar sua habilidade de executar de maneira segura seus

deveres no trabalho.

Como isto é cumprido?

Um componente central para cumprimento é o teste de drogas, que pode ser aplicado a

determinados grupos de funcionários, dependendo da natureza das atividades desenvolvidas ou o

departamento em que trabalham, conforme descrito na Política de Abuso de Substâncias e de

acordo com as leis aplicáveis.

Quem pode ser testado?

Todos os funcionários da SunCoke Energy que desempenham certas atividades ou trabalham em

determinados departamentos (especificados na Política contra o Abuso de Substâncias) podem ser

testados.

Informações adicionais poderão ser encontradas na Política de Abuso de Substâncias.

Mantendo um ambiente de trabalho livre do abuso de substâncias tóxicas
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Evitando pagamentos indevidos para funcionários públicos

A SunCoke Energy conduz os seus negócios com a mais alta integridade e em conformidade

com as leis anticorrupção aplicáveis, incluindo a Lei das Práticas de Corrupção no

Estrangeiro (“FCPA”) e a Lei Brasileira de Anticorrupção. De acordo com tais leis, a SunCoke

Energy proíbe o pagamento por funcionários ou agentes da SunCoke Energy de “qualquer

coisa de valor” (ou seja, qualquer coisa com valor objetivo ou subjetivo, como dinheiro,

entretenimento, promessas de futuro emprego ou contribuições para a caridade solicitadas

por funcionário público), para funcionários públicos de qualquer país, por qualquer motivo. A

aplicação do FCPA, da Lei Brasileira Anticorrupção e de outras leis anticorrupção pode ser

complexa, e orientações adicionais são fornecidas na Política Anticorrupção .

Além disso, leis anticorrupção aplicáveis regulamenta o tipo de cortesias comerciais podem

ser dadas a funcionários públicos. A promessa, oferta ou entrega de um presente, favor ou

qualquer outra gratuidade a um funcionário público em violação destas regras é proibida.

Governos municipais e estaduais, assim como governos estrangeiros, podem ter regras

similares. Em caso de dúvida quanto à aplicação destas regras, você deve consultar a

Equipe de Compliance.

Controles de Exportação e Sanções

Os governos dos Estados Unidos e do Brasil possuem leis e regulamentos dispondo sobre a

conduta internacional da SunCoke Energy. As restrições a acordos, com governos e

pessoas em certos países, sujeitos a embargo encontram-se melhor detalhadas na Política

de Controle de Exportações e Sanções Econômicas.

Interagindo de forma apropriada com os funcionários públicos

O termo “oficial público”  

inclui: 

Funcionários públicos tradicionais, 

membros de organizações públicas 

e até mesmo funcionários de 

empresas públicas ou controladas 

pelo governo. Todo empregado 

destas empresas, independente da 

função, é considerado “funcionário 

público” 
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A SunCoke Energy lançou o Programa de Ética e Compliance no Local de Trabalho para

preservar os altos padrões de comportamento ético e legal. Se você suspeitar de qualquer

violação efetiva ou potencial de lei ou política corporativa, é sua obrigação relatar tais

potenciais violações diretamente à Equipe de Compliance ou através do Programa de Ética

e Compliance no Local de Trabalho da SunCoke. Este programa é administrado por terceiro

e está disponível em qualquer horário, 7 dias por semana. Ligações e apresentações online

são anônimas, a não ser que a parte notificante opte por divulgar sua identidade.

A SunCoke Energy não permite retaliações no local de trabalho baseadas em relatos de boa-

fé de conduta inadequada ou no exercício de direitos legais, incluindo o uso do sistema de

relatos de compliance. A SunCoke Energy leva a sério todas as alegações de retaliação,

investigando-as prontamente, respondendo de maneira apropriada e, ao final da

investigação, comunicando seus resultados a parte notificante.

As ligações e as apresentações online são realmente confidenciais?

Sim. Nosso sistema de relatos de compliance é operado por um terceiro independente e

todas as ligações e apresentações são totalmente confidenciais. Você não está obrigado a

divulgar nenhuma informação que possibilite sua identificação.

Todas as questões relativas a assuntos financeiros ou contábeis serão levadas ao Auditor

Geral, e todas os assuntos materiais relativos a problemas financeiros ou contábeis serão

encaminhadas à Comissão de Auditoria do Conselho de Diretoria.

A Relatando comportamento ilegal ou antiético sem medo de retaliação

Quando devo enviar uma 

denúncia?

O Programa de Ética e Compliance

no Local de Trabalho  da  SunCoke

pode ser usado para relatar qualquer 

preocupação, em relação à 

compliance com qualquer lei ou 

regulamento, conformidade com este 

Código ou adesão a qualquer 

observância ou política da SunCoke

Energy. 

Ligue em qualquer horário, sete dias 

por semana, para o número: 

0800 891 4444 

Visite nosso site: 

https://suncoke.alertline.com
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A Anexo A

Além dos assuntos tratados neste Código, funcionários, executivos e diretores devem agir de acordo com todas  

as outras políticas da SunCoke Energy, conforme alterados de tempos em tempos, incluindo, mas não se 

limitando, as seguintes políticas, algumas das quais tratam de assuntos já abordados neste Código, porém  de 

maneira mais detalhada: 

• Política de Anticorrupção

• Política de Antidiscriminação

• Política de Antiassédio

• Política de Antitruste e Defesa da Concorrência

• Política de Conflito de Interesse 

• Política de Divulgação Corporativa

•    Política de Uso de Correio Eletrônico

• Política de Igual Oportunidade de Emprego 

• Política de Controles de Exportação e Sanções Econômicas  

• Política de Presentes, Entretenimento e Viagens  Patrocinadas

• Política de Uso de Informações Privilegiadas em Negociações 

de Ações 

• Política de Nepotismo

•    Política de Não Retaliação 

•    Política de Privacidade

• Política de Proibição de Pagamentos e Contribuições Políticas 

•    Política de Registro e Gestão de Informações 

•    Política de Regulamento FD

•    Política de Abuso de Substâncias 
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