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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 para Parceiros Comerciais e Credores 

A Indorama Ventures acredita no fornecimento de bens e serviços de Parceiros Comerciais 

e credores que atuem eticamente. O nosso objetivo é trabalhar com organizações que 

compartilhem dos nossos valores e aspirações. 

Princípios e práticas 

Na Indorama Ventures, acreditamos fortemente em princípios éticos e numa gestão de 

excelência. Pelo que esperamos que os nossos principais parceiros comerciais e credores 

respeitem os princípios éticos do mundo dos negócios, nomeadamente, que todo o trabalho 

seja livremente escolhido pelos seus colaboradores; que as condições de trabalho sejam 

seguras e higiénicas; que não usem de trabalho infantil; que os salários sejam justos e 

comparáveis aos dos seus pares e, sempre que possível, excedem o salário mínimo e que 

as horas de trabalho não sejam excessivas e estejam em conformidade com a legislação 

aplicável a nível local. 

Esperamos ainda que os nossos principais parceiros comerciais e credores garantam que 

não permitirão qualquer tratamento ou prática severa, cruel ou degradante; qualquer 

dedução no salário como medida disciplinar e qualquer tipo de discriminação no local de 

trabalho. 

Uma vez que a Indorama Ventures tem uma assumida política anticorrupção, requer dos 

seus principais parceiros comerciais e credores que não se envolvam em suborno, 

corrupção, chantagem ou assédio. 

O mesmo acontece com a nossa política de gestão ambiental, que requeremos que seja 

levada em consideração pelos nossos principais parceiros comerciais e credores. Deste 

modo esperamos que os nossos parceiros comerciais e credores respeitem as normas 

ambientais em todas as suas atividades de negócio. 

Responsabilidades 

A responsabilidade geral pela implementação desta política é do CEO do Grupo. 

Os responsáveis pelos negócios do Grupo estão encarregues de implementar essa política 

nos seus respetivos mercados e monitorizar e relatar o seu desempenho em relação a essa 

política. 

Política Ética de Compras e de Crédito 

A Indorama Ventures adquire uma ampla gama de bens e serviços no decurso dos seus 

negócios e depende fortemente de diversos parceiros comerciais e credores para a entrega 

dos seus principais serviços, pelo que boas relações de trabalho com os nossos parceiros 

comerciais e credores são essenciais para o nosso sucesso. Daí a nossa política de 

compras e crédito fazer parte integrante dos nossos padrões de negócios. 
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Em primeiro lugar, temos o prazer de afirmar que o nosso objetivo é estabelecer relações 

sólidas com os nossos parceiros comerciais e credores com base no respeito mútuo, na 

confiança e na compreensão.  

Queremos que os nossos parceiros comerciais e credores adiram aos nossos princípios nos 

negócios assegurando-nos que os seus bens e serviços são produzidos e entregues de 

acordo com a legislação em vigor para a sua área de negócio. Neste seguimento 

requeremos que nos assegurem que adotam e implementam princípios aceitáveis em 

termos de segurança, meio ambiente, qualidade, trabalho, direitos humanos, sociais e 

legais consistentes com as nossas próprias políticas e garantam que estas questões são 

levadas em consideração em cada bem ou serviço que nos fornecem. 

Estamos comprometidos em adquirir bens e serviços a preços competitivos, mas desde que 

nos garantam que não foram postos em causa para o efeito direitos humanos, a segurança 

ou o meio ambiente. E esperamos o mesmo dos nossos parceiros comerciais e credores. 

Esperamos que os nossos parceiros comerciais e credores busquem a melhoria contínua 

na sua relação connosco, pelo que contamos com a sua colaboração no sentido da 

melhoria dos seus bens e serviços e outras áreas de interesse comum. 

Em troca do acima exposto, comprometemo-nos a colaborar com os nossos parceiros 

comerciais e credores no sentido de estabelecermos relações sólidas, de longo prazo, em 

que ambas as partes saiam a ganhar e a melhorarmos, sempre que possível, em termos de 

qualidade, de desempenho ambiental e de sustentabilidade, no que diz respeito a bens e 

serviços, tendo sempre em conta os interesses de ambas as partes. Comprometemo-nos 

ainda em tratar os nossos parceiros comerciais e credores de forma justa e igual, 

esperando o mesmo em retorno. 

 


