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MENSAGEM A FORNECEDORES E
PARCEIROS COMERCIAIS
Trabalhamos constantemente para desenvolver novos mercados, e
também novas tecnologias, as quais demandam níveis elevados de
especialização.
Nesse sentido, a empresa busca alianças e acordos comerciais em
diversos segmentos, celebrando contratos de fornecimento de
matéria-prima, terceirizações de atividades, joint venture, dentre outros.
Considerando que estes parceiros estão sempre ao nosso lado, devem
compartilhar de nossos valores e nossa conduta. Seu compromisso
com os padrões éticos concorrenciais, comportamentais, de sigilo e de
legislação é imprescindível.
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RESPONSABILIDADES
São responsabilidades de nossos
fornecedores e parceiros comerciais:
• Difundir os preceitos éticos desse
manual a todos os terceiros a serviço
da Artecola Química;
• Agir de forma ética e coerente com as
deﬁnições desse manual;
• Participar de todos os programas de
capacitação sobre ética oferecidos pela
Artecola Química;
• Os fornecedores poderão também
acessar o manual de ética no site da
empresa;
• Informar imediatamente ao responsável
por seu contrato ou ao DH da Artecola
Química quaisquer inadequações ao
presente manual.

2

3

CONDUTA DOS FORNECEDORES
E REPRESENTANTES DA ARTECOLA
QUÍMICA
Esperamos que nossos fornecedores e parceiros zelem
pela manutenção de elevados padrões de ética e conduta,
enquanto representantes da Artecola Química, pois são a

RELACIONAMENTO COM OS PROFISSIONAIS
ARTECOLA

própria companhia.
Fornecedores e parceiros comerciais devem atuar de

As relações devem se pautar por respeito, cordialidade e

modo leal em concorrências e orçamentos da empresa,

cooperação. Respeito aos preceitos de igualdade, respeito à

sem combinações de preço.

diversidade e às diferenças culturais e sociais entre eles, para com
os profissionais Artecola e entre outros fornecedores.

Não poderão dar ou receber brindes com valor superior a
R$ 150,00 sem prévia autorização por escrito da diretoria.

CONDIÇÕES HUMANAS DE TRABALHO
A Artecola não aceita relação e operações com fornecedores ou
qualquer outro parceiro comercial onde exista violações a direitos
fundamentais, como o trabalho infantil e o trabalho forçado/escravo,
assim como condições de trabalho desumanas e degradantes.
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SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
Os fornecedores e parceiros comerciais devem ter como preceito:
• Garantir a segurança de seus administradores, conselheiros,

SIGILO DE INFORMAÇÕES E
GUARDA DE ATIVOS
Fornecedores e parceiros comerciais devem ter como preceito:
• Zelar pelos ativos da Artecola Química sob sua
responsabilidade.

acionistas, diretores, seus próprios colaboradores e dos
profissionais Artecola em suas dependências, com EPI’s,
treinamentos, restrições, entre outras iniciativas.
• Assegurar condições de produção de bens e serviços
respeitando as gerações futuras.

• Conservar total sigilo sobre os métodos, tecnologias e
informações aos quais tiver acesso.
• Relatar imediatamente ao responsável pelo trabalho em caso de
avaria de ativo ou extravio de informações, bem como arcar com
eventuais prejuízos ﬁnanceiros decorrentes de uso inadequado.
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COMBATE À CORRUPÇÃO

CUMPRIMENTO DA LEI

A Artecola prima por uma conduta ética e atua de modo permanente na

Parceiros comerciais e fornecedores da Artecola Química

difusão de altos padrões de conduta e transparência a todos os seus

observam com ênfase aspectos como:

parceiros comerciais.
• Zelar pelo cumprimento de toda legislação aplicável a sua
A Artecola Química pede que seus fornecedores e parceiros:
• Conheçam a legislação aplicável ao combate à corrupção de agentes
públicos (Lei 12.846/13);
• Participem de todas as ações de treinamento EAD e presenciais
promovidos pela Artecola Química;
• Atuem de forma preventiva evitando exposição a situações que
conﬁgurem corrupção.
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atividade;
• Certiﬁcar-se da existência de todos os requisitos legais, como
registros, licenças e certiﬁcações de seus colaboradores em
trabalhos para a Artecola Química;
• Garantir o cumprimento de obrigações trabalhistas e
previdenciárias e quaisquer obrigações acessórias de suas
empresas. Possuir todas as certidões negativas de suas atividades
em condição de apresentação e válidas a qualquer momento.
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CONFLITOS DE INTERESSE
Renunciar a quaisquer trabalhos ou propostas, nos
quais identiﬁque conﬂitos de interesse, é o
comportamento esperado de fornecedores e
parceiros pela Artecola Química. Seja por atuarem
em organização concorrente que exponha tecnologia,
por existência de parentesco ou amizade, ou por
qualquer outra razão que comprometa a
imparcialidade no processo.
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TRATAMENTO DE QUESTÕES
RELACIONADAS À ÉTICA
Caso o fornecedor ou parceiro comercial identiﬁque qualquer
situação mencionada neste manual, seja em relação a seus
colegas de trabalho ou mesmo profissionais Artecola, deverá
comunicar imediatamente a seus superiores, ao DH da empresa,
e à estrutura de Controles Internos: Auditoria e Compliance.
Também pode ser comunicado com sigilo pelo e-mail
etica@artecola.com.br. Será acionado o Comitê de Ética, que
encaminhará para as áreas competentes para realizar a
apuração e tomar as devidas ações corretivas.
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