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1- FINALIDADE e ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A Akdeniz Chemson opera com sua missão de continuar suas atividades com todos os seus parceiros 
e partes interessadas com uma abordagem orientada para a solução e de produzir produtos químicos 
industriais inovadores e é uma empresa comprometida em manter suas relações com seus parceiros de 
negócios, incluindo seus fornecedores. 

A reputação da Akdeniz Chemson é moldada pelos valores e ações de seus próprios funcionários, bem 
como pelas ações de terceiros com os quais operamos como uma equipe. Por esse motivo, gostaríamos 
de selecionar nossos fornecedores, que farão parte da Akdeniz Chemson, que opera globalmente, de 
indivíduos e organizações que compartilham nossos valores e adotam padrões éticos no mesmo nível 
que nós, e estabelecer um relacionamento duradouro e sustentável com esses fornecedores. 

Consequentemente, espera-se que todos os fornecedores; fornecedores, consultores, agentes e todos 
os outros fornecedores de bens e serviços ("Fornecedores") que lidam com Akdeniz Chemson operem 
em total conformidade com todas as leis, regulamentos e regras aplicáveis e concordem com o "Código 
de Conduta dos Fornecedores Akdeniz Chemson" ("Código de Conduta do Fornecedor").

Dadas as diferentes estruturas legais e leis dos países em que operamos, o Código de Conduta do 
Fornecedor pode não ser capaz de responder a todas as perguntas e perguntas específicas. Nos casos 
em que uma situação específica não é claramente regulamentada, uma solução deve ser buscada à luz 
de critérios prudentes e objetivos, de acordo com o espírito do Código de Conduta do Fornecedor e 
nossos valores.

Nossos fornecedores declaram o seguinte:

2- PRÁTICAS JURÍDICAS

2.a. Comércio

A Akdeniz Chemson é uma Empresa global e atua de acordo com as leis internacionais de exportação, 
importação e comércio em suas atividades comerciais. Os fornecedores também devem cumprir todas 
as auditorias de comércio global, leis e regulamentos internacionais de exportação e importação. Essas 
leis incluem embargos, sanções comerciais, leis alfandegárias, leis de assinatura de produto/país de 
origem e leis antiboicote.

2.b. Direito da Concorrência

No exercício das suas atividades, a Akdeniz Chemson atribui grande importância à concorrência com 
os seus concorrentes em condições de concorrência livre e leal e ao cuidado do bem-estar dos 
consumidores. Por esta razão, a Akdeniz Chemson não abusa da sua posição dominante nos mercados 
em que é dominante, não cria obstáculos à entrada no mercado de potenciais intervenientes no 
mercado, pelo contrário, a redução dos preços no âmbito das regras de concorrência aplicáveis apoia o 
fornecimento de produtos e serviços inovadores que acrescentam valor aos consumidores e age em 
conformidade com a legislação de concorrência local e internacional aplicável, a fim de proteger a 
concorrência. Todos os nossos fornecedores também devem cumprir a legislação de concorrência local 
e internacional aplicável, a fim de proteger a concorrência. 
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2.c. Antissuborno e Corrupção

A Akdeniz Chemson atua honestamente de acordo com a legislação e os valores éticos de cada país 
em que atua. A Akdeniz Chemson e seus funcionários estão estritamente proibidos de se envolver em 
qualquer ação relacionada a suborno, corrupção, abuso ou lavagem de dinheiro e a tolerância zero é 
aplicada a esse respeito.

Consequentemente, é inaceitável que nossos fornecedores se envolvam em comportamentos 
inadequados, como suborno, a fim de obter vantagem de qualquer forma. Os funcionários da Akdeniz 
Chemson ou de nossos fornecedores não podem oferecer, dar ou aceitar qualquer presente ou 
pagamento que possa ser percebido como suborno. Se o suborno for solicitado ou oferecido, a oferta 
deve ser rejeitada imediatamente e relatada à Akdeniz Chemson. 

É proibido às pessoas agindo em nome da Akdeniz Chemson ou de terceiros com quem fazemos 
negócios, incluindo nossos Fornecedores, dar, usar, confundir ou de outra forma fornecer benefício 
pessoal ou oferecer qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, a qualquer funcionário ou 
instituição do setor público ou privado, a fim de fornecer benefício comercial, influenciar negócios ou 
decisões oficiais. Qualquer pagamento direto ou indireto de gratificações ou pagamentos adicionais a 
funcionários públicos ou entidades para facilitar ou agilizar qualquer serviço público ou negócio também 
deve ser considerado sob esta proibição.

2.d. Sanções económicas

Alguns países onde nossas operações estão localizadas podem ter imposto restrições a outros países, 
empresas e indivíduos. As violações dessas restrições podem ter consequências extremamente graves, 
como multas administrativas, cancelamento de nossas licenças de exportação e potencialmente 
sentenças de prisão. Por esta razão, nossos fornecedores devem monitorar de perto as sanções 
econômicas, controles de exportação, boicote e embargo, corrupção e leis alfandegárias, e sempre 
cumprir os regulamentos aplicáveis.

3- CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

A Akdeniz Chemson está comprometida em fornecer um ambiente de trabalho justo, seguro, produtivo 
e inclusivo para todos os seus funcionários e em cumprir as regras universais de direitos humanos. A 
Akdeniz Chemson acredita que o fornecimento desse ambiente de trabalho aos funcionários é um dos 
fatores mais básicos que afetam o sucesso da Empresa e pede aos seus parceiros de negócios que 
compartilhem esse compromisso para criar uma cadeia de suprimentos bem-sucedida. Portanto, 
esperamos que nossos fornecedores cumpram as seguintes regras.

3.a. Trabalho Forçado

O fornecedor deve utilizar apenas mão de obra voluntária e empregar pessoal disposto a trabalhar por 
vontade própria. O fornecedor não deve exigir que nenhum de seus funcionários deposite, dê fiança ou 
entregue sua identidade em caução antes de iniciar o trabalho. O Fornecedor não pode ameaçar, usar 
de violência, exigir declarações falsas ou forçar seus funcionários a trabalharem por meio de qualquer 
outro tipo de pressão. Essa exigência também abrange o emprego por meio da emissão de notas 
promissórias em troca de dívidas com juros altos, contratação de escravos/prisioneiros ou outras formas 
de emprego.
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3.b. Trabalho Infantil

O fenômeno do trabalho infantil é uma questão que impede a educação da criança, perturba sua saúde 
física e psicológica e impede que ela ganhe autoconfiança. Ninguém com menos de 15 anos deve ser 
empregado, a menos que um limite de idade mais elevado seja estabelecido pela lei local. Os 
funcionários com menos de 18 anos não devem ser empregados em trabalhos perigosos e trabalho 
noturno para atender às necessidades de treinamento.

3.c. Condições de Trabalho Justas

Os fornecedores devem cumprir as leis aplicáveis e os padrões da indústria sobre horas de trabalho e 
feriados. Os fornecedores devem agir de acordo com a legislação, dando aos funcionários os salários 
que merecem, e na remuneração de trabalho obrigatório e horas extras. Os fornecedores devem 
fornecer condições que impeçam o assédio sexual, o abuso sexual, o assédio verbal, a coerção moral 
ou corporal e qualquer tratamento semelhante. Qualquer violação da imunidade dos funcionários de 
qualquer forma por meio de assédio físico, sexual, psicológico e/ou emocional no local de trabalho ou 
em qualquer lugar onde estejam localizados devido ao trabalho deve ser contrária à lei e às regras éticas 
e não deve ser tolerada pelos fornecedores de forma alguma. Os funcionários devem ter pelo menos 
um dia de férias semanais a cada sete dias. 

4- CÓDIGO DE ÉTICA

4.a. Protecção das informações e dos dados pessoais

Como Akdeniz Chemson, nossas informações confidenciais são protegidas pelas políticas da nossa 
empresa e pelas leis dos países em que fazemos negócios. Cumprimos todas as nossas políticas 
destinadas a proteger a privacidade sem comprometer e não partilhamos as nossas informações 
confidenciais com terceiros.

Processamos as informações pessoais dos nossos fornecedores na medida permitida pela legislação 
para melhorar os processos e atividades da nossa empresa. Não compartilhamos esses dados pessoais 
com terceiros sem o consentimento dos proprietários dos dados e em violação da legislação local de 
proteção de dados pessoais. Esperamos a mesma responsabilidade dos nossos fornecedores.

4.b. Confidencialidade e Proteção de Segredos Comerciais

Qualquer informação que não seja de domínio público ou que não seja tornada pública pela Akdeniz 
Chemson, incluindo, mas não se limitando a informações técnicas, operacionais ou financeiras, é 
considerada confidencial. 
O Fornecedor manterá em sigilo todas as ideias, aplicações, métodos, invenções, projetos, trabalhos e 
similares (“Segredo Comercial” ou “Informações Confidenciais") que ainda não sejam conhecidos no 
campo da vantagem competitiva, know-how, método ou indústria, e não os divulgará a terceiros sem o 
consentimento por escrito da Akdeniz Chemson.

A fim de estabelecer um relacionamento sustentável, a Akdeniz Chemson espera que seus 
Fornecedores respeitem todas as informações, incluindo direitos de propriedade intelectual, segredos 
comerciais, informações sensíveis e confidenciais pertencentes à Akdeniz Chemson e tomem as 
medidas de segurança necessárias para proteger tais informações se tiverem acesso a tais informações. 
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Os fornecedores estão estritamente proibidos de usar as informações confidenciais da Empresa para 
seus próprios interesses ou para os interesses de pessoas e instituições que não a Akdeniz Chemson.

4.c. Transparência e Conflito de Interesses

A Akdeniz Chemson reconhece que o estabelecimento de relações honestas e transparentes com os 
Fornecedores é vital para a sustentabilidade das relações. A Akdeniz Chemson faz um grande esforço 
para avaliar todos os seus Fornecedores atuais e potenciais de forma igual e justa dentro do quadro de 
regras objetivas. Nenhum dos funcionários da Akdeniz Chemson pode agir em contradição com a 
obrigação de cuidar melhor dos interesses da Empresa ou pode não estar em um relacionamento 
econômico ou outro que possa causar um conflito de interesses com os Fornecedores.

Da mesma forma, os fornecedores devem evitar ações que criem não conformidades ou conflitos de 
interesse. O conflito de interesses ocorre quando nossos interesses pessoais impedem ou levam a uma 
percepção de nossa capacidade de desempenhar nossas funções de forma eficaz e justa.  Portanto, 
nossos fornecedores não podem estar em um relacionamento econômico ou outro que cause um conflito 
de interesses com os funcionários da Akdeniz Chemson.

Durante as negociações com o fornecedor ou o cumprimento das obrigações do fornecedor, também é 
proibido realizar negócios diretos com o cônjuge ou outro membro da família ou parente de um 
funcionário do fornecedor empregado pela Akdeniz Chemson.

4.d. Receber e dar presentes

Para proteger os funcionários da Akdeniz Chemson de conflitos de interesse que possam surgir da 
aceitação de presentes e hospitalidade e para realizar uma política de compra precisa, honesta e justa 
nos processos de compra da Akdeniz Chemson, a Akdeniz Chemson determinou uma série de regras 
relativas aos presentes e ofertas de hospitalidade de nossos Fornecedores. Exceto para tradições 
comerciais e materiais promocionais, qualquer presente enviado pelo fornecedor com um valor de 
presente superior a 100 USD por ano, que crie a impressão de uma irregularidade, pode causar ou ser 
percebido como uma relação de vício, não é aceito. No entanto, nenhum presente é aceito na fase de 
licitação, investimento ou oferta, mesmo que esteja dentro dos limites. Os funcionários da Akdeniz 
Chemson podem aceitar presentes com valor simbólico, como placas e escudos dados em reuniões ou 
seminários assistidos em nome da Empresa; alimentos e catering que podem ser percebidos como 
desconsideráveis por serem tradicionalmente recusados com os produtos que ostentam a agenda, 
calendário, caneta, logotipo da empresa. 

No entanto, nas atividades patrocinadas ou realizadas pelos fornecedores (entretenimento, educação 
gratuita, seminário, acomodação, viagem, alimentação, etc.); deve-se prestar atenção a situações que 
possam criar um potencial conflito de interesses em termos de afetar os processos de tomada de 
decisão, essa atividade não deve ser do tipo que possa perturbar o mecanismo de tomada de decisão 
dos funcionários da Mediterranean Chemson e não deve ocorrer em locais inadequados. Espera-se que 
nossos fornecedores cumpram com isso e se abstenham de dar presentes ou vantagens semelhantes 
aos funcionários da Empresa que não sejam os mencionados acima. Dar dinheiro ou presentes 
semelhantes a dinheiro de qualquer tipo é estritamente proibido.
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5- SAÚDE e SEGURANÇA OCUPACIONAL

Como Akdeniz Chemson, Saúde e Segurança Ocupacional é um dos nossos indispensáveis e cuidamos 
muito bem desta questão. Por esse motivo, todos os padrões de saúde e segurança ocupacional 
estipulados na legislação local devem ser atendidos por nossos Fornecedores e todos os nossos 
Fornecedores devem fornecer um ambiente de trabalho saudável e seguro para seus funcionários. As 
notificações devem ser feitas pelo empregador aos seus funcionários sobre saúde e segurança 
ocupacional, incluindo toda a legislação legal. Além disso, todos os Fornecedores que prestam serviços 
nas instalações da Akdeniz Chemson devem cumprir as regras de saúde e segurança ocupacional 
adotadas e implementadas pela Akdeniz Chemson.

6- REGULAMENTAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

A Akdeniz Chemson atribui grande importância à proteção do nosso meio ambiente e se esforça para 
minimizar os efeitos dos processos de produção e produtos no meio ambiente. A Akdeniz Chemson 
espera que seus fornecedores auxiliem na realização desse compromisso. A Akdeniz Chemson solicita 
que todos os Parceiros de Negócios protejam o meio ambiente com uma abordagem de produção 
sustentável. Os Parceiros de Negócios devem cumprir os requisitos estipulados em todos os tipos de 
legislação ambiental global e local e tomar as medidas necessárias em todas as etapas da produção.

7- RESPONSABILIDADE e MEDIDAS CORRECTIVAS

A Akdeniz Chemson solicita que todos os seus Fornecedores compreendam este Código de Conduta 
do Fornecedor e adiram ao Código de Conduta do Fornecedor.

É de responsabilidade exclusiva dos Fornecedores cumprir o Código de Conduta do Fornecedor. Ao 
estabelecer uma relação comercial com a Akdeniz Chemson, os Fornecedores reconhecem que a 
Akdeniz Chemson se reserva o direito de fazer alterações unilaterais ao Código de Conduta do 
Fornecedor de tempos em tempos e que sabem que podem acessar o Código de Conduta do 
Fornecedor em akdenizchemson.com/downloads. 

Se você descobrir uma possível violação deste Código de Conduta do Fornecedor ou da legislação 
aplicável, deverá notificar a Empresa imediatamente. Você pode enviar todas as suas perguntas sobre 
o Código de Conduta do Fornecedor para satinalma@akdenizchemson.com.


