Código de
Conduta do
Fornecedor
Vivendo com Integridade.
Vivendo a Química.

Uma
observação
de Mark

Parceiros de negócios da Chemours,
Na Chemours, reconhecemos que vivemos em um mundo que demanda
mais. Nossos clientes exigem inovação; nossos investidores exigem lucros;
a nossa comunidade exige operações responsáveis; e a sociedade exige
soluções para problemas que afetam o mundo.
Em resposta, estamos repensando o que uma empresa química pode ser,
uma empresa focada no futuro e incontestavelmente ancorada em nossos
cinco valores corporativos:
• Somos focados no Cliente.
• Operamos com Simplicidade Inovadora.
• Adotamos o Empreendedorismo Coletivo.
• Somos definidos, em parte, pela nossa Obsessão por segurança.
• Nos esforçamos para sermos o nosso melhor com Integridade
inabalável.
Esses valores norteiam cada decisão que tomamos, cada iniciativa que
realizamos e cada oportunidade que perseguimos. Eles são parte do que nos
torna unicamente Chemours. Eles se estendem aos relacionamentos que
temos com as empresas como, por exemplo, a sua, e você os verá refletidos
claramente em nosso Código de Conduta do Fornecedor.
Esperamos que você como nosso fornecedor, apoie, adote e promova
os padrões definidos no código, que são baseados nos dez princípios da
iniciativa do Pacto Global das Nações Unidades e no programa global
Responsible Care® da indústria química.
Eu encorajo você a ler o nosso código do fornecedor, de modo que fique claro
como fazer negócios conosco. Tudo se resume a isto: Na Chemours, fazemos
o que é certo para os nossos clientes, colegas de trabalho e comunidades,
sempre. E é isso que pedimos a você e que você peça aos seus fornecedores.
Desse modo, poderemos ser verdadeiramente parceiros na melhoria da vida
das pessoas, em todos os lugares, por meio do poder da química.

Mark E. Newman
Presidente e CEO
The Chemours Company
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Nosso
propósito

A Chemours ajuda a criar um
mundo colorido, competente
e mais limpo através do poder
da química.

Colorido
Tornar a vida cotidiana mais brilhante e
mais vibrante com os nossos avanços
nas Tecnologias Titânio.

Capaz
Tornar os processos mais eficientes e
produtivos

Mais limpos
Fornecer soluções que tenham impacto
positivo na vida das pessoas e o menor
impacto possível em nosso planeta
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Valores criam
a Química da
Chemours

A química impulsiona a nossa empresa, mas os valores nos guiam. Nossos
valores são simples, porém poderosos, e o nosso foco em oferecer eficiência
e resultados para os nossos clientes, nunca ofusca o nosso compromisso
com o comportamento ético em tudo o que fazemos. Esperamos que os
nossos fornecedores se familiarizem com os nossos valores e também
os cumpram. Quando todos fazemos o que é certo para nossas pessoas,
parceiros, acionistas e comunidades, o sucesso acontecerá.

Focamos no Cliente

Impulsionar o crescimento deles e o nosso, entendendo suas
necessidades e construindo relacionamentos duradouros.

Simplicidade Inovadora

Eliminar a complexidade, investir naquilo que importa e obter
resultados mais rápidos.

Empreendedorismo Coletivo

Agir como se a empresa fosse sua, abrangendo o poder da inclusão
e do trabalho em equipe.

Obsessão pela Segurança

Viver a nossa crença inabalável de que um local de trabalho seguro
é um local de trabalho lucrativo.

Integridade Inabalável

Fazer o que é certo para os nossos clientes, colegas de trabalho e
comunidades, sempre.
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Nosso compromisso
com a Responsabilidade
Corporativa

“Estamos
comprometidos
a incorporar a
responsabilidade
corporativa a cada
aspecto de como
operamos, tornando-a
parte integral da
cultura da Chemours.”

O nosso mundo exige mais do que produtos químicos eficientes e avançados
que possibilitam a existência de tecnologias essenciais como transporte,
comunicação, energia e eletrônicos. Ele exige que entreguemos essas
tecnologias essenciais com custo mais baixo para o nosso planeta. Milhares
de nós na Chemours atendemos as exigências do mundo em parceria
com os nossos clientes, fornecedores e acionistas, tudo isso ao longo da
cadeia de valores, trabalhando com eles para atrelar e estender o nosso
portfólio de produtos inovadores. Juntos, estamos avançando na química
responsável e incorporando-a ao modo como fazemos negócios e ao modo
como crescemos.
Fizemos um juramento público em 2018 de trazer a química responsável
à vida quando introduzimos o nosso enfoque de Compromisso com
a Responsabilidade Corporativa. Também prometemos nos manter
responsáveis por meio de 10 objetivos ambiciosos que lutamos para atingir
até 2030.
Desde o momento em que lançamos esse compromisso, começamos a
fazer o planejamento necessário para transformar o nosso compromisso em
ação. Estamos consolidando o nosso Compromisso com a Responsabilidade
Corporativa e os objetivos de 2030 ao modo como fazemos negócios e
estendendo seu alcance aos nossos parceiros e acionistas, em toda a nossa
cadeia de valores.
Todos os anos, relatamos o nosso progresso em nosso relatório
do Compromisso com a Responsabilidade Corporativa. Nele, nos
aprofundamos em cada um dos nossos objetivos de 2030, destacando os
benchmarks que definimos, a infraestrutura de suporte que construímos
e as ações que realizamos para alcançar esses objetivos. Para saber mais,
convidamos você a fazer o download e ler o nosso relatório.

Sheryl Telford
Diretora de Sustentabilidade
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Práticas
Éticas

A saúde da nossa empresa e dos nossos fornecedores se apoia em uma
base firme de comportamento ético. A Chemours está comprometida em
conduzir os nossos negócios com Integridade Inabalável. Fazemos o que é
certo para os nossos clientes, colegas de trabalho e comunidades, sempre.
Promovemos uma cultura de livre expressão que não tolera retaliação.
Os fornecedores devem se expressar e notificar a Chemours se ficarem
cientes, ou suspeitarem de qualquer comportamento antiético ou conduta
ilegal que impactem ou envolvam a nossa empresa. A Hotline de Ética da
Chemours está disponível 24 horas por dia para relatar uma preocupação
ou fazer perguntas.

Conformidade com as Leis
Não importa onde trabalhamos, a Chemours segue todas as leis, regras
e regulamentos aplicáveis, mesmo que sejam complexos e sujeitos à
mudança. Isso também é verdadeiro quando as leis diferem de país para
país. Esperamos que os nossos fornecedores façam o mesmo e usem
seus melhores esforços para implementar esses padrões com seus
fornecedores.
Orientação para os fornecedores
• A
 o negociar com ou em nome da Chemours, os fornecedores devem
obedecer a todas as leis antitruste e da concorrência ou controle de
comércio nos países de operação.
• O
 s nossos fornecedores precisam obedecer as leis de comércio dos
Estados Unidos e de todos os países de operação, incluindo, mas não
limitado às leis e regulamentos relativos a:
• A importação ou exportação de bens, serviços ou tecnologia.
• L
 icenças governamentais ou outras aprovações exigidas para
realizar as transações.
• S
 anções proibindo transações com países específicos, empresas ou
indivíduos.
• Classificação, avaliação, rotulagem e transporte de produtos.
• Minerais de conflito.

Anticorrupção
O compromisso da Chemours com a Integridade Inabalável significa que
todos nós desempenhamos um papel no esforço para eliminar o suborno e a
corrupção em todo o mundo. Seguimos estritamente as leis antissuborno e
anticorrupção e esperamos que os nossos fornecedores façam o mesmo.
Orientação para os Fornecedores
• O
 s nossos fornecedores devem trabalhar contra a corrupção e agir
de acordo com todas as leis relacionadas a suborno, incluindo a Lei de
Práticas de Corrupção no Exterior (Foreign Corrupt Practices Act) dos
EUA e quaisquer outras leis locais aplicáveis.
• O
 s nossos fornecedores não devem se envolver em nenhuma forma de
suborno ou extorsão para garantir uma vantagem comercial em nome da
Chemours, incluindo pagamentos de facilitação.
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Práticas
Éticas

• O
 s nossos fornecedores não devem usar meios ilegais ou inadequados
para ganhar negócios ou obter tratamento preferencial para a Chemours.
Isso inclui obter indevidamente impostos favoráveis ou preferência no
tratamento alfandegário, receber licenças ou aprovações regulatórias ou
ignorar leis ou regulamentos.
• A
 Chemours desencoraja dar ou receber presentes e limita
significativamente o valor dos presentes que podem ser recebidos pelos
funcionários.
• O
 s registros do fornecedor enviados à Chemours precisam refletir
precisamente o valor e a natureza de todas as transações.
• T
 odas as transações comerciais e de negócios são realizadas de modo
transparente e registradas de modo preciso nos livros e registros
contábeis. Não deverá haver participação nem tentativa de participação
em lavagem de dinheiro.

“Quando fazemos
o que é certo
para os nossos
clientes, acionistas
e comunidades,
somos confiantes
de que o sucesso
virá.”

Proteção das Informações e da Propriedade
Na Chemours, lidamos com os dados dos nossos funcionários, clientes,
fornecedores e terceiros com cuidado e de acordo com a lei, a Política de
Privacidade da Chemours e as nossas obrigações com os nossos parceiros
e clientes. É nossa responsabilidade lidar com todos os tipos de dados de
uma maneira segura e observar globalmente as leis, políticas e precauções
para mantê-los seguros. Exigimos que os nossos fornecedores tratem as
nossas informações e propriedade do mesmo modo.
Orientação para os Fornecedores
• O
 s fornecedores implementarão medidas suficientes para proteger
qualquer Segredo Comercial ou Informações Confidenciais fornecidas
durante as transações comerciais.
• O
 s fornecedores seguirão todos os regulamentos de privacidade de dados
relevantes.
• O
 s fornecedores cumprirão com todas as leis de proteção de dados
aplicáveis para proteger as informações pessoais, entrarão em acordos
de proteção de dados apropriados e lidarão com as Informações
Pessoalmente Identificáveis de acordo com as exigências desses acordos.
• A
 s informações deverão ser fornecidas aos funcionários dos fornecedores
somente com base na “Necessidade de saber”, consistente com os
objetivos descritos na Política de Privacidade da Chemours, acordos de
privacidade e nos protocolos de proteção dos Segredos Comerciais.

Dave Shelton
Vice-presidente sênior,
Conselheiro Geral e Secretaria
Executiva

• O
 s documentos contendo informações confidenciais que não são mais
necessários aos fornecedores para conduzir os negócios em nome da
Chemours deverão ser devolvidos à Chemours ou destruídos de modo
consistente com as instruções da Chemours.
• O
 s fornecedores precisam assegurar que tenham as aprovações
necessárias antes de aceitar qualquer convite externo para compartilhar
conhecimento ou informações da Chemours.
• N
 enhuma informação confidencial em posse dos fornecedores relacionada
à Chemours deve ser usada para engajar ou apoiar negociações com
informações privilegiadas (insider trading).
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Mão de obra,
Segurança e
Práticas de
Qualidade

A Chemours apoia o nosso compromisso junto às nossas comunidades
com um compromisso igualmente forte com práticas de emprego justas e
o dever máximo de defender os mais altos padrões de direitos humanos.
Acreditamos que todas as lesões e doenças ocupacionais são evitáveis,
e lutamos para ter zero lesões no local de trabalho. A Chemours e seus
fornecedores deverão implementar padrões de conduta para garantir
que todos os funcionários estejam confiantes e se sintam seguros, em
um ambiente aberto e de confiança. Juntamente com os nossos parceiros
de negócios, estamos construindo uma cultura onde todas as pessoas
sejam incluídas, e as diferenças sejam uma fonte de força e motivo de
comemoração.

Direitos Humanos
A Chemours está comprometida com a proteção e o avanço dos
Direitos Humanos onde quer que operemos e esperamos que os
nossos fornecedores façam o mesmo. A Chemours mantém os padrões
internacionais, tais como, por exemplo, as Convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a Declaração dos Direitos Humanos
das Nações Unidas, os Princípios Orientadores das Nações Unidas
para Negócios e Direitos Humanos, a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico e a Declaração Internacional dos Direitos
Humanos. A Chemours não tolerará o uso de trabalho infantil ou de trabalho
forçado, escravidão ou tráfico humano em nenhuma das nossas operações
e instalações globais, incluindo aquelas operadas por fornecedores ou nas
operações dos nossos fornecedores.
Orientação para os Fornecedores
• Os fornecedores devem obedecer a todas as leis de mão de obra
internacionais e nacionais aplicáveis
• As horas totais de trabalho precisam estar de acordo e consistentes com
as expectativas da Chemours e dentro dos limites permitidos sob as leis
aplicáveis.
• Os fornecedores precisam cumprir com as leis e regulamentos do salário
mínimo legal e as horas extras precisam ser pagas de acordo com o prêmio
obrigatório legal.
• Todo o trabalho precisa ser voluntário e os regulamentos locais
relacionados ao registro do tempo e os pagamentos precisam ser
obedecidos.
• Sob nenhuma circunstância o trabalho infantil ou trabalho forçado,
escravidão ou tráfico humano serão tolerados.
• Os fornecedores devem fornecer treinamento aos seus funcionários e
gestão relacionada ao tráfico humano, escravidão moderna e trabalho
infantil.
• Os fornecedores precisam garantir que seus funcionários não sofrerão
retaliação por relatar ou expressar preocupações com o emprego, deverão
fornecer um ambiente confiável para que os funcionários expressem suas
preocupações e precisam manter um registro claro das denúncias dos
funcionários.
• Espera-se que os fornecedores respeitem a liberdade de associações dos
seus funcionários e reconheçam o direito de negociações coletivas.
Código de Conduta do Fornecedor da Chemours | Vivendo com Integridade. Vivendo a Química.
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Mão de obra,
Segurança e
Práticas de
Qualidade

Saúde, Segurança e Qualidade
A Chemours deseja criar uma cultura que coloque a segurança física e
psicológica em primeiro lugar. Essa é a razão pela qual a Obsessão pela
Segurança é um dos nossos cinco valores corporativos. Esperamos que
os nossos fornecedores tenham um local de trabalho seguro para os seus
funcionários, em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis,
e que façam todo o possível para promover a saúde e a segurança física e
psicológica, todos os dias.
Orientação para os fornecedores
• E
 spera-se que os fornecedores tenham um local de trabalho seguro e
saudável para seus funcionários, em conformidade com todas as leis e
regulamentos aplicáveis.

“Definimos
um padrão de
integridade
alto para todas
as decisões
relacionadas aos
nossos ativos mais
valiosos: nossas
pessoas.”

• O
 s fornecedores precisam comunicar adequadamente e treinar seus
funcionários sobre os riscos potenciais do local de trabalho, dos materiais
e sobre o uso de equipamentos de proteção.
• O
 s fornecedores não retaliarão os funcionários que expressarem
preocupação com a segurança.
• E
 spera-se que os fornecedores tenham um programa de saúde e
segurança onde os objetivos e as metas de desempenho seguro sejam
definidos e medidos.
• O
 s fornecedores devem estar dispostos a compartilhar seu desempenho
de segurança e/ou as certificações de segurança com a Chemours
mediante solicitação.
• O
 s fornecedores fornecerão à Chemours produtos e serviços que
atendam todos os padrões de segurança aplicáveis e promovam o uso e o
descarte seguro dos seus produtos.
• Os fornecedores devem fornecer as Folhas de Dados de Segurança
contendo todas as informações de segurança do produto para todas as
substâncias perigosas.
• O
 s fornecedores manterão padrões de qualidade aceitáveis, práticas
de qualidade integradas necessárias para garantir o fornecimento de
um produto que atenda ou exceda as exigências do contrato e estarão
dispostos a compartilhar as certificações de qualidade externas com a
Chemours.
• O
 s fornecedores relatarão imediatamente à Chemours quaisquer
preocupações com o produto ou com a segurança do processo.

Ed Sparks
Presidente, Chemours
Titanium Technologies e
Chemical Solutions

• O
 s fornecedores protegerão seus funcionários e o público geral contra
perigos inerentes aos seus processos e produtos e durante a fabricação e
o transporte dos seus produtos.
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Mão de obra,
Segurança e
Práticas de
Qualidade

Inclusão e diversidade
A Chemours acredita no poder da inclusão e na diversidade para
produzir o melhor pensamento, soluções e inovações necessárias para
permanecermos competitivos e definiu objetivos ambiciosos para o
aumento da diversidade da nossa força de trabalho. Também reconhecemos
o valor de aproveitar uma base de fornecedores diversa — uma que
represente as comunidades globais que atendemos — para fornecer os
bens e serviços necessários para as nossas operações. O pensamento
diverso e a solução de problemas são bons para os negócios e encorajamos
fortemente os nossos fornecedores a trabalhar com as pequenas empresas,
bem como aquelas de propriedade de minorias, mulheres e outros grupos
sub-representados.
Orientação para os Fornecedores
• Os fornecedores devem estar comprometidos em criar um local de
trabalho diverso e inclusivo e apoiar os proprietários de negócios diversos
incluindo, mas não limitado, aos negócios de propriedade de minorias e
de mulheres, negócios de propriedade de ex-combatentes e negócios de
propriedade de LGBTQ+
• Os fornecedores precisam cumprir com todas as leis de emprego,
sem discriminação aplicáveis, e exigir que seus parceiros de negócios
obedecem as leis contra a discriminação.
• Os fornecedores devem garantir a não discriminação no emprego,
ocupação e práticas pessoais. Essas características geralmente
incluem, mas não se limitam à: raça, cor, sexo, religião, opinião política,
nacionalidade, classe social, idade, deficiência, status HIV/AIDS, filiação a
sindicatos, expressão de gênero e orientação sexual.
• Os fornecedores devem fazer os ajustes necessários para todas as
práticas e crenças religiosas dos funcionários.
• Os fornecedores devem garantir que todos os funcionários sejam tratados
igualmente e com respeito. Nenhum funcionário deverá sofrer assédio
físico, sexual, psicológico ou verbal.
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Práticas
Ambientais

“Fizemos um
juramento de trazer a
química responsável
à vida, fornecendo
tecnologias
essenciais com
menor custo para o
nosso planeta.”

A Chemours entende que os nossos clientes — e os clientes deles —
estão enfrentando um mundo que exige que os produtos essenciais
sejam fabricados com menor custo para o meio ambiente. É por isso que
a Chemours foca na química responsável e estamos pedindo aos nossos
fornecedores que se juntem a nós. Precisamos trabalhar de perto com os
nossos clientes e fornecedores, enquanto desenvolvemos soluções novas,
responsáveis e que lidam com os desafios globais.
A Chemours está comprometida com os princípios do Responsible Care®
14001 (RC14001®), que combina o Sistema de Gerenciamento Responsible
Care® do setor químico e o ISO 14001 em um único padrão técnico. Esses
princípios são voltados à melhoria do desempenho ambiental, da saúde,
segurança das instalações, processos e produtos ao longo de todos os seus
ciclos de vida. Espera-se que os fornecedores adotem o RC14001® ou
desenvolvam programas similares para apoiar suas próprias operações.
Orientação para os Fornecedores
• O
 s fornecedores precisam cumprir com todos os regulamentos, decretos
e leis ambientais aplicáveis dos seus países de operação. Além disso, os
fornecedores precisam garantir que todas as certificações, licenças e
registros ambientais necessários sejam mantidos atualizados.
• T
 reinamento deve ser fornecido a todas as partes relevantes, a fim
de garantir o conhecimento e a conformidade com todas as políticas
ambientais necessárias.
• O
 s fornecedores devem promover o desenvolvimento ambientalmente
saudável, fabricação, transporte, uso e descarte dos seus produtos e
tecnologias de modo a minimizar o impacto na biodiversidade, mudanças
climáticas e escassez de água.
• O
 s fornecedores devem considerar o uso de recursos renováveis em suas
cadeias de suprimentos e operações.
• O
 s fornecedores devem usar os recursos de modo eficiente, minimizar
a escassez, aplicar tecnologias com eficiência energética e ecológica e
reduzir o desperdício, bem como as emissões para o ar, água e solo.

Denise Dignam
Presidente,
Advanced Performance Materials

• E
 spera-se que os fornecedores meçam seu desempenho ambiental,
definam objetivos para reduzir seu impacto, relatem de modo transparente
seu progresso e estejam dispostos a compartilhar seu progresso, bem
como as cópias de suas certificações do sistema de gerenciamento
ambiental com a Chemours, mediante solicitação.
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Palavra final
aos nossos
fornecedores

Em 13 de setembro de 2018, a The Chemours Company anunciou seu
Compromisso com a Responsabilidade Corporativa (CRC) expresso por meio
de 10 objetivos ambiciosos que lutamos para alcançar até 2030. Por meio
do nosso Compromisso com a Responsabilidade Corporativa, aspiramos
diferenciar a nossa organização e demonstrar aos nossos acionistas que a
Chemours é verdadeiramente uma indústria química diferente, dedicada a
atender as exigências desafiadoras dos clientes, comunidades, investidores,
funcionários e acionistas ao redor do mundo.
O nosso departamento de Procurement está comprometido em construir
uma base de fornecedores sustentável, que atenda aos interesses de todas
as partes envolvidas da Chemours, bem como o nosso compromisso com
uma gestão ambiental responsável, e tolerância zero para discriminação
de qualquer tipo, fraude e comportamento antiético, condições de trabalho
inseguras e todas as violações dos direitos humanos. Esse compromisso
sustenta a expectativa definida neste Código de Conduta do Fornecedor.
O nosso Código de Conduta do Fornecedor serve como uma mensagem
clara dessa expectativa para todos os nossos fornecedores, e a Chemours
se reserva o direito, como parte do nosso processo de gerenciamento do
ciclo de vida do fornecedor, de avaliar o desempenho do fornecedor em
relação a esta expectativa, incluindo avaliação e auditoria das operações do
fornecedor.
A Chemours está comprometida em tornar a química tão responsável quanto
ela é essencial. Acreditamos que juntos podemos fazer as mudanças que
são boas não somente para os negócios, mas também para as pessoas e
o planeta.
Agradecemos antecipadamente a sua parceria e compromisso com o Código
de Conduta do Fornecedor da Chemours.
Atenciosamente,

Michelle E. Moore
Vice-presidente, Diretora de Compras
The Chemours Company
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Ao enfrentar um dilema ético,
sugerimos que você faça as
seguintes perguntas?
• Isso é o correto a fazer?
• Isso é legal?
• Isso é consistente com o texto e o
espírito do Código de Conduta do
Fornecedor da Chemours?
• Eu me sentiria bem se a minha ação
aparecesse no noticiário ou on-line?
Se você tiver qualquer dúvida sobre as respostas a qualquer uma dessas
perguntas, pare e peça orientação ao seu contato de Procurement
da Chemours, a Hotline de Ética da Chemours, ou por e-mail para
ProcurementCOE@Chemours.com.

Cartão de bolso da Hotline
de Ética
Ligação nos EUA e Canadá:
1-844-499-4607
Para países fora dos EUA ou para
fazer sua consulta online, clique
acima ou digitalize o código de barras.

Código de Conduta do Fornecedor da Chemours | Vivendo com Integridade. Vivendo a Química.

14

C-748320608 PT 0921

Como
considerar
um problema
ético

