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Código de Conduta de Parceiro de Negócios da Nouryon
A Nouryon assumiu o compromisso de conduzir negócios de forma ética e responsável, e
espera o mesmo de seus parceiros de negócios, tais como fornecedores, distribuidores,
agentes e consultores. Em apoio a este compromisso, a Nouryon desenvolveu o Código de
Conduta de Parceiro de Negócios para transmitir suas expectativas aos seus parceiros de
negócios em relação à conformidade com as leis, as práticas comerciais e o tratamento das
pessoas. Os parceiros de negócios da Nouryon devem revisar a lista de expectativas abaixo,
assim como o Código de Conduta de Negócios e Ética (em anexo) e adotar as medidas
apropriadas para garantir a conformidade. A Nouryon poderá verificar a conformidade de seu
parceiro de negócios em relação ao Código, inclusive por meio de auditoria. Violações podem
servir de motivo para o encerramento da relação comercial com o parceiro de negócios.
1.

Cumprir com as leis. Os parceiros de negócio devem se manter conscientes e em
conformidade com todas as leis e os regulamentos aplicáveis dos países onde operam,
incluindo, onde aplicável, leis de combate à corrupção, regulamentações alfandegárias,
leis de controle de exportações e comércio, leis de concorrência, antitruste e probidade, e
leis de privacidade.

2.

Conduzir negócios de forma ética. Os parceiros de negócios não devem pagar subornos,
fazer pagamentos de facilitação ou oferecer propinas ou qualquer coisa de valor para
garantir de forma indevida um negócio ou uma vantagem comercial.

3.

Evitar presentes, refeições e entretenimento inapropriados. Os parceiros de negócios não
devem fornecer ou oferecer brindes, refeições ou entretenimento (incluindo dinheiro ou
seus equivalentes) a qualquer funcionário da Nouryon que possa ou pareça influenciar
indevidamente uma decisão de negócios. Cortesias comerciais de valor nominal (inferior a
€ 50) podem ser aceitas por funcionários da Nouryon se for consistente com a Política de
Brindes e Entretenimento Comercial da Nouryon e todas as leis aplicáveis.

4.

Demonstrar respeito pelas pessoas. Os parceiros de negócio devem buscar oferecer um
local de trabalho livre de discriminação e assédio, e devem tratar funcionários e
candidatos a vagas de forma justa.

5.

Respeitar os direitos humanos fundamentais. Os parceiros de negócios devem garantir
que os produtos e materiais que eles vendem à Nouryon não sejam fabricados com o uso
de mão de obra infantil, trabalho forçado ou vítimas de tráfico humano, e devem tomar as
medidas necessárias para eliminar tais práticas de suas cadeias de suprimentos.

6.

Oferecer um ambiente de trabalho seguro. Os parceiros de negócios devem oferecer um
ambiente de trabalho seguro, limpo e saudável, em conformidade com todas as leis,
regras e regulamentações relevantes, e devem se empenhar para evitar a ocorrência de
lesões ocupacionais e incidentes de segurança.

7.

Cumprir com as regulamentações ambientais. Os parceiros de negócio devem realizar
negócios em conformidade com as leis, regulamentações ambientais e as normas do
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setor, e devem apoiar as iniciativas da Nouryon para operar de maneira sustentável.
8.

Manter livros e registros precisos. Os parceiros de negócio devem manter seus livros e
registros comerciais precisos, conforme exigido pelos requisitos legais e regulatórios
aplicáveis e práticas contábeis reconhecidas.

9.

Cooperar com a questão dos minerais de conflito. Os parceiros de negócios devem
assegurar que qualquer matéria-prima vendida à Nouryon não contenha minerais de
conflito obtidos em circunstâncias que contribuam ou apoiem violações dos direitos
humanos. Os parceiros de negócio devem ajudar a Nouryon ou os clientes da Nouryon
com quaisquer requisitos de notificação de minerais de conflito.

10.

Gerenciar e proteger informações. Os parceiros de negócios devem adotar medidas
adequadas para proteger informações exclusivas ou confidenciais da Nouryon, incluindo
informações de funcionários, dados de cliente, propriedade intelectual e informações
comerciais sigilosas.

11.

Prevenção de fraude. Os parceiros de negócios da Nouryon devem contar com controles
internos criados para detectar, impedir e reagir a atos de fraude, lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo.

Quando permitido por lei, os parceiros de negócios devem denunciar as suspeitas de violação
deste Código de Conduta de Parceiros de Negócios ao site ou linha direta de denúncias
SpeakUp! da Nouryon ou ao Chief Compliance Officer da Nouryon:
Telefone gratuito:
Números de telefone gratuitos para 40 países estão disponíveis no site
SpeakUp! da Nouryon. O suporte ao idioma local está disponível. A linha direta
SpeakUp! está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.
Tradutores estão disponíveis para documentar suas preocupações no idioma
local.
Site Speakup!:
http://www.nouryon.ethicspoint.com
Nouryon
Attn: Chief Compliance Officer
P.O. Box 75730
1070 AS Amsterdam
The Netherlands
E-mail: nouryoncompliance@nouryon.com
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