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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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Política de Parceiros e Concorrentes 

A Indorama Ventures, as suas subsidiárias e afiliadas levam a sério o seu compromisso com a 

ética nas suas práticas comerciais. A Indorama Ventures compromete-se com os padrões mais 

elevados de segurança de produto, qualidade e integridade de negócio na sua relação com os 

seus parceiros de negócios. No que concerne a valores e ética superamos o mínimo exigido 

por lei, porque a integridade está entre as características que mais valorizamos na nossa 

companhia e sua cultura. A Indorama Ventures tem interesse em trabalhar com parceiros de 

negócios que operem de maneira justa, honesta e socialmente responsável. 

Assim como esperamos que os colaboradores ajam de acordo com os mais altos padrões 

éticos e legais no curso dos negócios, também esperamos que os nossos parceiros de 

negócios atuem de maneira consistente com essas expectativas e obrigações éticas nas suas 

relações connosco. 

Responsabilidade em reconhecer e cumprir com o Código e com a Lei 

Os nossos padrões para com os nossos Parceiros de Negócios podem resumir-se a esta única 

e simples frase. 

“Conduzimos os negócios de maneira livre, justa, legal e num ambiente de respeito mútuo.” 

Conduzimos os negócios de forma a: 

 Abraçar a concorrência livre e justa 

 Cumprir a Lei 

 Respeitar todos, independentemente de raça, cor, género, religião, idade, 

nacionalidade ou outro estatuto legalmente protegido. 

Diretrizes sobre a Colocação de Anúncios 

A Indorama Ventures também emitiu uma política para proibir anúncios em publicações que 

solicitam que o façamos antes da divulgação dos resultados oficiais de um processo de 

atribuição de prémios e onde uma empresa ou executivo seja um dos nomeados para os 

prémios. A Indorama Ventures pode considerar a colocação de anúncios em tais publicações 

como fazendo parte de sua estratégia de marketing global, mas somente após a divulgação 

dos resultados do processo de atribuição de prémios de forma a garantir que esta publicação 

não influenciou de forma alguma a atribuição de um prémio a uma empresa ou executivo. 

(a) O nosso objetivo é desenvolver relações sólidas com os nossos fornecedores, 

partes interessadas e outras pessoas com as quais nos relacionarmos, com 

base na confiança, compreensão e respeito mútuos. 
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(b) Nessas relações esperamos que os nossos parceiros de negócios partilhem 

dos nossos princípios. 

(c) As empresas da Indorama Ventures conduzirão as suas operações de acordo 

com os princípios da concorrência justa e de acordo com os regulamentos 

aplicáveis. 

Respeito Mútuo 

A Indorama Ventures compromete-se com uma política de igualdade de oportunidades e um 

ambiente isento de assédio. Os parceiros de negócios não devem discriminar com base em 

raça, cor, género, religião, idade, nacionalidade, ascendência, deficiência, estatuto militar ou 

outro estatuto legalmente protegido em práticas relacionadas com a contratação e a 

empregabilidade tais como recrutamento, promoções, atribuição de prémios, acesso a 

formação, atribuição de trabalhos, salários, benefícios, disciplina e rescisão. 

A Indorama Ventures procura manter um ambiente de trabalho em que se respeite a dignidade 

e o valor de cada indivíduo e que esteja isento de assédio e discriminação. A política da 

Indorama Ventures pretende ir para além da lei. 

A Indorama Ventures tem a responsabilidade de garantir aos consumidores a confiança na 

segurança e na qualidade dos seus produtos. Espera-se que os parceiros de negócios 

forneçam bens e serviços que respeitem os padrões legais, de qualidade e de segurança 

existentes. Quaisquer ameaças à segurança do produto devem ser imediatamente reportadas à 

Indorama Ventures. 

Segurança e qualidade do produto 

É muito importante que a Indorama Ventures e os seus parceiros de negócios garantam 

ingredientes e produtos que cumpram com a segurança alimentar e normas de qualidade. 

Esperamos que os nossos parceiros de negócios relatem imediatamente à Indorama Ventures 

quaisquer preocupações sobre a segurança ou a qualidade do produto. 

Condições de trabalho 

Procuramos parceiros de negócios que proporcionem um ambiente de trabalho seguro e limpo, 

a fim de prevenir acidentes e lesões de trabalho desnecessárias e promover o bem estar geral 

dos seus colaboradores. 

Contratamos fábricas que, além de cumprirem todos os regulamentos ambientais, 

compartilham do nosso compromisso de usar os recursos de forma responsável; de eliminar e 

reduzir os resíduos; de minimizar a sua pegada de carbono; de oferecer uma seleção de 

produtos naturais, orgânicos e ecológicos com base na procura do mercado e na preferência 

dos clientes; e de desenvolver instalações que estejam de acordo com as necessidades 

ambientais, comunitárias e de negócios. 
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Práticas de negócios 

A Indorama Ventures espera que os parceiros de negócios atuem de forma íntegra e legal no 

tratamento adequado de dados sobre competitividade, informações sobre propriedade e outras 

de natureza intelectual, e cumpram com os requisitos legais no que concerne à concorrência 

livre e justa e ao marketing preciso e verdadeiro. 

Propriedade Intelectual 

O uso não autorizado por parceiros de negócios de marcas comerciais, de serviços, de 

logotipos, designs ou outras propriedades de foro intelectual sobre as quais a Indorama 

Ventures tem direitos é proibido. Os parceiros de negócios não podem usar, reproduzir, aceder, 

modificar, fazer download, distribuir ou copiar quaisquer obras protegidas por direitos de autor, 

marcas registadas pela empresa, nomes de domínio ou patentes sem aprovação documentada. 

Proteção de Informações da Empresa e Informações Confidenciais 

Todos os parceiros de negócios têm a responsabilidade de proteger informações comerciais 

confidenciais e usar essas informações apenas para fins relacionados com a Indorama 

Ventures. As informações comerciais confidenciais incluem, sem limitação, invenções da 

empresa, segredos comerciais, planos de negócios e projeções, vendas, valores sobre custos, 

proveitos e projeções; novos produtos ou planos de marketing; detalhes e programas do 

cliente; ideias e informações sobre pesquisa e desenvolvimento; processos ou métodos de 

fabricação; informação pessoal; informações sobre potenciais aquisições, investimentos e 

desinvestimentos e quaisquer outros assuntos considerados ou que se espera que sejam 

considerados como confidenciais pela empresa. 

Espera-se que os parceiros de negócios regulem as suas atividades de modo a evitar perdas 

ou constrangimentos para a Indorama Ventures que possam surgir da divulgação ou uso de 

informações ou planos da Indorama Ventures. 

Reconhecemos e valorizamos a ampla variedade de diferenças culturais e políticas dos países 

nos quais os nossos parceiros de negócios operam. Pese embora reconheçamos que as leis e 

os costumes locais possam ditar a necessidade de flexibilização dos nossos padrões, 

esperamos que todos os nossos parceiros de negócios adiram às filosofias e aos princípios 

inerentes a este documento. 


