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Código de Conduta de Parceiro de Negócios da Nouryon 
 
A conduta ética nos negócios é um dos elementos essenciais da estratégia da Nouryon para o 
crescimento e o sucesso, e está incorporada aos valores da empresa: Oferecemos 
Excelência, Oferecemos Compromisso e Oferecemos o que é Certo.  Da mesma forma, 
esperamos que todos os nossos parceiros de negócios cumpram todas as leis e regulamentos 
aplicáveis e incorporem sempre os princípios éticos orientadores descritos neste Código de 
Conduta de Parceiros de Negócios. Especificamente, nossos parceiros de negócios devem:  
 
1. Cumprir as Leis Aplicáveis. Os parceiros de negócios devem manter-se cientes e 

cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis dos países onde operam, incluindo, 
quando aplicável, leis anticorrupção, regulamentações alfandegárias, leis de controle de 
exportação e comércio, leis de concorrência, leis antitruste e de negociação justa, leis de 
privacidade, leis trabalhistas locais e padrões trabalhistas internacionais justos. 

 
2. Conduzir Negócios de Forma Ética: Os parceiros de negócios não podem usar 

dinheiro, presentes ou outras formas de remuneração para obter ou manter negócios.  
Os parceiros de negócios também estão proibidos de fornecer aos funcionários da 
Nouryon qualquer objeto de valor (incluindo refeições, presentes ou entretenimento) para 
obter ou manter negócios ou influenciar uma decisão de negócios. Cortesias de negócios 
de valor nominal (abaixo de € 50) podem ser aceitas pelos funcionários da Nouryon, mas 
somente se estiverem em conformidade com a Política Sobre Refeições, Presentes e 
Entretenimento de Negócios da Nouryon. Os parceiros de negócios devem manter livros 
e registros precisos de todas as refeições, presentes, entretenimento e pagamentos 
relacionados. 

 
3. Evitar Comportamento Anticompetitivo: Os parceiros de negócios devem sempre 

estar em conformidade com as leis antitruste/anticoncorrência aplicáveis, incluindo o não 
compartilhamento desnecessário de informações comercialmente confidenciais do 
parceiro de negócios ou de outros terceiros com Nouryon. 

 
4. Respeitar os Direitos Humanos: Os parceiros de negócios devem cultivar um ambiente 

de trabalho respeitoso e inclusivo, livre de discriminação e assédio. Devem também 
garantir o cumprimento de todas as leis locais aplicáveis em matéria de trabalho e 
emprego, bem como as normas internacionais de trabalho equitativo; e que as suas 
cadeias de fornecimento não permitam ou facilitem o trabalho infantil, o trabalho forçado 
ou o tráfico de pessoas.  

 
5. Fornecer um Ambiente de Trabalho Seguro: Os parceiros de negócios devem fornecer 

um ambiente de trabalho seguro, limpo e saudável e devem adotar medidas razoáveis 
para evitar lesões ocupacionais e incidentes de segurança. 
 

6. Proteger o Ambiente: Os parceiros de negócios devem estar em conformidade com 
todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis e devem empreender os melhores 
esforços para implementar as melhores práticas e padrões da indústria em matéria de 
proteção ambiental. Os parceiros de negócios devem, na medida do possível, garantir 
que as matérias-primas sejam obtidas de uma forma que minimize o desperdício, o 
desmatamento e outros impactos negativos sobre o meio ambiente e as comunidades 
locais. 
 

7. Aderir aos Padrões de Fornecimento Responsável:  Os parceiros de negócios, assim 
como a Nouryon, devem cooperar e estar em conformidade com as leis e regulamentos 
relacionados a Extração de Minerais de Conflito, Escravidão Moderna e outras iniciativas 
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de fornecimento responsável. Os parceiros de negócios também devem seguir as 
melhores práticas em matéria de pesquisa e desenvolvimento (por exemplo, evitar testes 
em animais sempre que possível) e de fornecimento de matérias-primas em risco (por 
exemplo, óleo de palma). A Nouryon mensura a sustentabilidade e o desempenho de 
fornecimento ético de seus fornecedores por meio da pontuação EcoVadis. Os resultados 
serão acompanhados no painel EcoVadis. Os fornecedores com pontuação igual ou 
inferior a 45, e aqueles que não têm uma pontuação EcoVadis, podem precisar fornecer 
planos de melhoria para demonstrar a melhoria de suas práticas de fornecimento ético e 
de sustentabilidade. 
 

8. Gerenciar e Proteger Informações: Os parceiros de negócios devem tomar as medidas 
apropriadas para proteger as informações confidenciais ou proprietárias da Nouryon, 
incluindo informações de funcionários, dados de clientes, propriedade intelectual e 
segredos comerciais. 
 

9. Relatar Preocupações: Os parceiros de negócios devem fornecer aos funcionários e 
terceiros um canal anônimo para a denúncia de possíveis violações de leis, 
regulamentações, política ou deste Código.  Os parceiros de negócios devem proibir 
retaliações contra funcionários ou terceiros que relatem preocupações de boa-fé. 

 
Quaisquer preocupações sobre o cumprimento deste Código por parte de um parceiro de 
negócios ou pela Nouryon devem ser encaminhadas ao SpeakUp!, nosso sistema de denúncias. 
A Nouryon oferece números de telefone gratuitos em 36 países e em vários idiomas. Acesse o 
SpeakUp! para obter mais informações.  
 
Você também pode enviar um e-mail para a equipe de Compliance da Nouryon diretamente pelo 
e-mail nouryoncompliance@nouryon.com ou: 
 

Nouryon  
A/c: Chief Compliance Officer 
100 Matsonford Road 
Building 5, Suite 550 
Radnor, PA 19087 
Estados Unidos da América

https://www.nouryon.com/globalassets/nouryon/4.-company/4.-sustainability/downloads/nouryon---rspo-statement-2021.pdf
https://ecovadis.com/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/74611/index.html
mailto:nouryoncompliance@nouryon.com


 

  

 

 


