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O SUCESSO DA IMCD É BASEADO NO
ESTABELECIMENTO DE UM AMBIENTE
QUE PROMOVE A RESPONSABILIDADE,
CONFIANÇA E O RESPEITO.
1.

Introdução

O principal compromisso e princípio da IMCD é criar

aspectos legais, operacionais ou outros que preocupam a

uma cultura que estimule a honestidade, transparência,

IMCD, a sua unidade local ou qualquer colaborador.

sustentabilidade, conformidade legal, experiência e diversidade
cultural. Seu sucesso está fundado no estabelecimento de

Temos o orgulho de apresentar a você o Código de Conduta

um ambiente que promova confiança e respeito perante

da IMCD. Como uma parte importante da nossa estrutura

colaboradores, fornecedores, clientes, investidores locais e

de autorregulação, acreditamos que o Código forneça uma

internacionais, mídia, autoridades governamentais e outros.

imagem clara do nosso esforço contínuo a fim de ser um
distribuidor internacional de produtos químicos que respeita a

Este etos criou uma cultura em que integridade é algo

ética global, os direitos humanos e a integridade em todas as

essencial para a maneira de fazer negócios da IMCD e, para

etapas de suas operações.

a qual, comportamentos antiéticos não são tolerados. Esta
é a cultura resumida no seguinte Código de Conduta, o qual

Esperamos que nossos parceiros de negócios façam o

descreve os valores fundamentais e a ética de negócios

mesmo. Acreditamos profundamente que a gestão responsável

da IMCD, com os quais todas as companhias do Grupo

de nossa cadeia de suprimentos somente possa ser alcançada

IMCD no mundo todo estão igualmente e completamente

em conjunto. Nossos parceiros são, portanto, parte de nossa

comprometidas.

estratégia para a implementação do nosso programa de

O Código de Conduta da IMCD é a síntese dos princípios
de negócios de sua política corporativa, os quais definem a
base do comportamento ético da organização e, também,
como a IMCD irá operar em relação aos seus parceiros de
negócios e outros investidores. É um recurso útil para alertar
os colaboradores sobre questões legais e éticas significativas
que possam surgir. O Código oferece o suporte aos contínuos
esforços da IMCD quanto da criação de um ambiente de
trabalho construtivo e eficiente, onde as pessoas se sintam
confiantes para tomar decisões, levantar questões e procurar
aconselhamento.
conformidade legal e nos ajudar a realizar negócios de modo
Para garantir que todos os funcionários da IMCD sigam seus

responsável socialmente

valores e sua ética, a empresa introduziu o Procedimento
de Alerta Interno. Este procedimento permite que os

A IMCD agradece você pela leitura do Código de Conduta IMCD

colaboradores da IMCD do mundo todo possam denunciar

e pela sua cooperação no respeito e na adesão aos nossos

qualquer irregularidade com relação à implementação dos

valores fundamentais.

princípios de negócios da empresa, ou qualquer um de seus
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“A IMCD CONSIDERA DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA A
SAÚDE E A SEGURANÇA
DE SEUS FUNCIONÁRIOS.”
2.1 Ambiente de Trabalho

2.2 Práticas empresariais éticas

A IMCD está comprometida com a segurança de seu ambiente

Saúde e Segurança

A IMCD considera crucial que todos os seus colaboradores e

Conflito de interesses

de trabalho, bem como, para a saúde e segurança de seus

A IMCD considera a saúde e a segurança dos seus

parceiros de negócios demonstrem os mais elevados padrões

A IMCD espera que seus funcionários evitem situações em

funcionários. A empresa promove um ambiente de trabalho

colaboradores como sendo de extrema importância. Como

de integridade pessoal em todas as circunstâncias, a fim de

que qualquer interesse pessoal ou financeiro possa entrar

seguro e protegido, oferecendo medidas que previnam que

resultado, a empresa está totalmente comprometida com

evitar práticas comerciais antiéticas, como suborno e outras

em conflito com seus deveres e responsabilidades para com

qualquer pessoa esteja sujeita a riscos desnecessários e

a criação de condições seguras de trabalho para seus

condutas impróprias.

a empresa. Utilizando-se do Procedimento de Alerta Interno,

onde as condições de trabalho são humanas e respeitosas.

colaboradores e para combater eventuais riscos no ambiente

Assim, a IMCD apoia o conceito de “tolerância zero” em

os funcionários da IMCD podem se informar sobre potenciais

Além disso, a empresa reconhece a presença das diferenças

de trabalho. A IMCD vai cumprir todas as normas de saúde e

relação a esse tipo de comportamento, tanto internamente

conflitos de interesse.

culturais apoiando, assim, a Organização Internacional

segurança que regem suas atividades empresariais.

quanto com terceiros. A política geral da empresa com seus

do Trabalho para implementar as normas trabalhistas

colaboradores visa dar uma orientação clara para garantir a

Corrupção

universalmente aceitas relativas ao trabalho forçado,

O trabalho forçado e trabalho infantil

integridade pessoal e organizacional, que são protegidas e

Como condição para se relacionar com a IMCD, seus parceiros

discriminação e trabalho infantil. A IMCD acredita que,

A IMCD não se envolve e não apoia a utilização de trabalho

mantidas.

de negócios não podem se envolver em nenhuma prática

operando em conformidade com essas normas cria-se uma

forçado, trabalho escravo, trabalho infantil ou involuntário.

atmosfera que favorece a empresa gerar valor adicional para

Portanto, a IMCD está em conformidade com as normas da

Suborno e pagamentos ilegais

ilegais, presentes e conflitos de interesses deve ser seguida

os seus funcionários e meio ambiente.

Organização Internacional do Trabalho e os requisitos mínimos

A IMCD não tolera o suborno e está comprometida com a

de modo semelhante ao da abordagem da tolerância zero

de idade em todos os países em que a empresa conduz seus

prevenção desta prática. A empresa estabeleceu diretrizes

e pela conformidade legal com as leis e de combate à

negócios.

internas sobre suborno para seus funcionários com base na

corrupção. A IMCD não irá tolerar nenhuma violação desta

Lei Contra Subornos do Reino Unido, estabelecida em 2010,

natureza.

Condições de trabalho
A IMCD garante que todos os seus colaboradores trabalhem

corrupta. A política da IMCD quanto a suborno, pagamentos

em condições de trabalho seguras e estimulantes. Portanto,

Partes afiliadas

considerada uma das legislações mais rigorosas do mundo.

compromete-se a cumprir com todas as regulamentações

Para apoiar seus objetivos, a IMCD exige elevados padrões no

Consequentemente, os colaboradores da IMCD estão proibidos

Confidencialidade

locais aplicáveis com relação ao ambiente, jornada e

ambiente de trabalho de seus parceiros de negócios, entre os

de participar e/ou aceitar subornos, pagamentos ou outros

A IMCD trabalha em estreita colaboração com seus parceiros

condições de trabalho em geral. A filosofia fundamental da

quais estão fornecedores e clientes, para banir más condições

métodos ilegais. A IMCD incentiva seus funcionários a fazer

de negócios. Por conta de sua boa governança, a IMCD

empresa é respeitar e aderir ao princípio da não discriminação

de trabalho, ambientes de trabalho insalubres ou inseguros,

uso do Procedimento de Alerta Interno e também garante

desenvolveu uma orientação clara sobre a proteção da

com base na raça, classe social, nacionalidade, religião,

trabalho forçado e trabalho infantil.

que todas as filiais da empresa devem cumprir a legislação

confidencialidade das informações comerciais recebidas de

deficiência, idade, sexo, orientação sexual, filiação sindical ou

nacional e internacional contra o suborno em todos os

seus parceiros, permitindo a troca apropriada de informações.

política.

momentos.

Para esse propósito, a IMCD desenvolveu procedimentos e
sistemas adequados para assegurar o armazenamento seguro

Proteção das informações pessoais

Presentes

das informações confidenciais. O acesso a informações

A IMCD reconhece os direitos e liberdades fundamentais de

Os colaboradores da IMCD devem abster-se de oferecer ou

confidenciais dos parceiros comerciais da IMCD é restrito

seus funcionários e terceiros. Isso inclui os direitos que dizem

aceitar presentes que possam influenciar seu comportamento

aos funcionários com base em necessidade fundamentada de

respeito à proteção da privacidade e proteção de informações

profissional ou em circunstâncias nas quais o resultado de uma

conhecimento. A comunicação de informações confidenciais

pessoais. A IMCD deve respeitar as leis e regulamentos de

transação possa ser influenciado pelo presente. Funcionários

não deve ocorrer a menos que seja estritamente necessário.

privacidade locais e solicitará ao indivíduo em particular,

da IMCD podem oferecer ou aceitar presentes ou convites que

Isso também significa que os funcionários que possam

permissão para o uso de qualquer informação pessoal, se

sejam de valores modestos, habituais na prática comercial

ter algum conflito devido a outras relações comerciais da

necessário.

normal e em conformidade com as leis aplicáveis. Presentes

IMCD não terão acesso e esses funcionários trabalharão

em forma de dinheiro não poderão ser oferecidos ou aceitos.

separadamente dos funcionários que receberam o acesso.
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“O NOSSO PRINCIPAL FUNDAMENTO
É OBEDECER TODAS AS LEIS
E REGULAMENTOS APLICÁVEIS”.
2.3 Conformidade Legal

2.4 Sustentabilidade

Estar presente em vários países em todo o mundo faz com

Antitruste (direito de concorrência)

A IMCD acredita que a sustentabilidade vai além do

Compromisso com iniciativas externas

que uma das principais normas da IMCD seja cumprir todas as

A IMCD criou uma estrutura de conformidade de concorrência

cumprimento das leis, regulamentos, rentabilidade e

A IMCD incentiva suas filiais a assumir um papel ativo nas

leis e regulamentos nacionais e internacionais. Neste contexto,

interna e treina seus funcionários por meio de um programa

sucessos atuais. A economia global sustentável deve combinar

iniciativas de sustentabilidade, onde acredita-se que a IMCD

a empresa apoia o princípio da livre concorrência de mercado

de conformidade legal para estudar as leis antitruste

rentabilidade a longo prazo, justiça social e cuidado ambiental,

pode fazer uma contribuição mais eficaz em seu papel como

e pretende garantir que todos os seus funcionários obedeçam

nacionais e internacionais. Ao fazer isso, A IMCD faz com

agora e no futuro.

um distribuidor de produtos químicos.

ao Direito da Concorrência. A IMCD igualmente se compromete

que seus colaboradores estejam cientes de potenciais

a cumprir com todas as normas aplicáveis em matéria de

conflitos com direito da concorrência e, ativamente, os

A indústria química é a base de praticamente todos os

controle de exportação. A IMCD espera que seus parceiros de

ajudam a evitar consequências negativas de infrações ao

outros setores, uma vez que ajuda a produzir produtos

O uso de energia e gestão de resíduos

negócios atuem com base nos mesmos princípios, pelos quais

direito da concorrência. Os colaboradores da IMCD sempre

que são utilizados em nosso cotidiano. Isso faz com que

A IMCD apoia o uso de energia ecológica em seus escritórios.

competição e negócio justos sejam sustentados.

têm a oportunidade de contato com o conselho corporativo

a indústria química, seja um dos elementos fundamentais

A empresa também incentiva a reciclagem de materiais de

da empresa para aconselhamento sobre questões de leis

da sustentabilidade. Em seu papel como um distribuidor

escritório e está empenhada em minimizar o consumo de papel.

antitrustes.

internacional de produtos químicos, a IMCD implementa e
incentiva as seguintes práticas:

Restrições Comerciais
A IMCD reconhece todas as restrições comerciais nos países
e regiões em que atua. A IMCD deve, portanto, abster-se de

Gerenciamento de Produtos e Formulação de Soluções

quaisquer operações que possam violar as leis de controle

Sustentáveis

de exportação e os regulamentos aplicáveis ao seu negócio.

Apenas os produtos em conformidade com as leis e

A IMCD introduziu orientações detalhadas sobre medidas

regulamentos aplicáveis podem ser vendidos no mercado.

restritivas e controles de exportação para informar seus

A IMCD apoia que os produtos sustentáveis devem ser

funcionários sobre as regras básicas relativas às restrições

adequadamente representados em sua oferta global. É

de importação e exportação.

política da IMCD analisar as tendências atuais do mercado e,
de forma proativa, oferecer novas soluções para o mercado
continuamente em desenvolvimento. Assim, IMCD se esforça

Além disso, nossos laboratórios estão implementando uma

para oferecer uma nova formulação e aplicação de soluções

moderna gestão em relação aos resíduos líquidos e de fumaça

para seus clientes, que atenderão demandas sustentáveis nos

no local e os escritórios locais estão desenvolvendo programas

mercados modernos.

de incentivo para promover formas mais eficientes de viajar.

Otimização dos processos da cadeia de suprimentos
Otimização dos processos da cadeia de suprimentos
A IMCD apoia plenamente a redução da emissão de gases de
efeito estufa e explora continuamente novas formas de reduzir
as emissões de carbono com os seus parceiros logísticos.
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