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Nota 
Em caso de conflito do disposto na presente Política Anticorrupção com as leis, normas e regulamentos locais de qualquer 

entidade, prevalecem as leis, normas e regulamentos locais.  
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Intellectual Property Policy 

A Indorama Ventures é proprietária e desenvolve propriedade intelectual e é nossa política 

corporativa, respeitar os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) dos outros, como 

gostaríamos que eles respeitassem os nossos. Normalmente, a propriedade intelectual 

pode assumir a forma de direitos de autor, patentes, marcas comerciais ou segredos 

comerciais. A definição formal, de acordo com a Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual, é "criação Intelectual". A propriedade intelectual inclui informações como 

invenções, criações, inovações, descobertas e melhorias geradas, obtidas ou recolhidas 

pelas empresas, incluindo patentes, direitos de autor, marcas registradas, segredos 

comerciais e informações comerciais confidenciais. 

A nossa política de direitos de propriedade intelectual é respeitar as leis e regulamentos 

associados, proteger os resultados das atividades intelectuais com os direitos e fazer uso 

extensivo desses direitos e respeitar os direitos legítimos de propriedade intelectual de 

terceiros. A empresa tem um sistema com o qual regista marcas e produtos, de modo a 

protegê-los para uso próprio. A Companhia não irá infringir intencionalmente os direitos de 

propriedade intelectual de terceiros, seja através do uso de hardware ou software, para o 

qual adquire por meio de compra ou contratação. 

Utilização de Software 

O software da Corporate será adquirido a fontes legítimas para os quais a empresa tem o 

direito legal de usar.  

É política da empresa usar licenças de software somente de acordo com os termos das 

licenças acordadas no contrato. A violação de um contrato de licenças é ilegal e pode 

sujeitar a Empresa a ações judiciais e a substanciais penalidades monetárias. Desta forma, 

os colaboradores da empresa não podem desencadear nenhuma ação descrita em baixo, 

sem a permissão do Chefe de departamento do IT: 

 Instalar Software da empresa em computadores pessoais; 

 Fazer cópia de qualquer software da empresa por qualquer motivo; 

 Instalar qualquer programa de Software num computador da empresa; 

A qualquer momento a Empresa pode auditor os seus computadores de modo a garantir a 

conformidade com esta política. Os colaboradores que tenham conhecimento sobre o uso 

indevido de software ou documentação dentro da empresa, devem notificar a chefia do seu 

departamento. 

Propriedade intelectual e Segredo comercial da Empresa 

A política geral da empresa é que uma pessoa que desenvolve um trabalho em particular é 

o autor desse trabalho, a menos que seja " trabalho feito por contratação ". Um "trabalho 

feito por contratação" é um trabalho preparado por um colaborador no âmbito do seu 

trabalho, ou um trabalho especialmente encomendado ou comissionado como contribuição 
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para um trabalho coletivo. A Empresa paga aos seus colaboradores pelo trabalho 

executado, o que incluí a criação ou melhoria de produtos ou sistemas, que podem ou não 

ser implementados.  

Desta forma, a empresa é dona de toda a propriedade intelectual criada pelos seus 

colaboradores e a mesma continuará sendo propriedade da empresa mesmo após a sua 

saída. 

Os segredos comerciais são parte da Propriedade intelectual e podem ser tangíveis ou 

intangíveis, por exemplo, uma estratégia para aumentar a eficiência de um colaborador. 

Espera-se que qualquer trabalhador, antigo ou atual, mantenha a confidencialidade. 

A menos que seja celebrado um contrato escrito especificando a propriedade ou cessão de 

direitos, a Empresa não é detentora dos direitos de propriedade intelectual de um trabalho 

comissionado que é realizado por um consultor ou por um trabalhador independente.   

Confidencialidade 

Todas as partes devem respeitar a confidencialidade da nossa Propriedade Intelectual, 

incluindo a informação confidencial. 

A empresa reserva o direito de desencadear as medidas legais para fazer valer os seus 

direitos, se acreditar que alguém abusou de informações ou procurou obter ganhos com a 

propriedade e a informação confidencial. 


