CÓDIGO DE CONDUTA
A todos colaboradores e parceiros de negócios
O código de conduta da MC Química aplica-se a todos os
seus colaboradores, incluindo trabalhadores, gerentes,
diretores, prestadores de serviço, terceirizados, estagiários e aprendizes, membros importantes que contribuem
para o sucesso da MC Química. Nosso objetivo é desenvolver relacionamentos com colaboradores e parceiros de negócios pautados nos princípios da legalidade,
impessoalidade, transparência, equidade, prestação de
contas e responsabilidade corporativa.

1.

Respeito aos direitos humanos
e condições adequadas de trabalho

•

Ambiente de trabalho saudável e seguro
A MC Química espera que todos os
colaboradores e parceiros de negócios
preservem a segurança no trabalho
e a segurança das instalações, equipamentos e sistemas de acordo com
padrões reconhecidos e leis nacionais.

•

•

•

Discriminação
A MC Química não pratica e não tolera
discriminação de pessoas por cor,
raça, etnia, sexo, idade, origem regional, condição econômica, social, física
ou mental, orientação política, religiosa ou sexual ou por qualquer outra
condição e exigimos que todos os
nossos colaboradores se comprometam a criar um ambiente de trabalho
justo e honesto, com disponibilidade e
atenção a todas as pessoas, respeitando todas as políticas da empresa, bem
como a legislação local vigente. A MC
Química Busca manter-se em permanente atualização técnica e profissional,
contribuindo para que tal conduta seja
adotada por todos.
Trabalho infantil e trabalho escravo
A MC Química não tolera práticas de
trabalho escravo, coercitivo ou forçado
e em condições degradantes. Nossos
parceiros de negócios devem obedecer
as diretrizes da UNICEF e da OIT sobre
o uso de trabalho infantil, assim como
a legislação local e padrões internacionais reconhecidos.
Liberdade de associação
A MC Química espera que seus parceiros de negócios respeitem e garantem
aos seus colaboradores a livre associação sindical e o direito de não associação, o direito à negociação coletiva,
reconhecendo os sindicatos e associações de classe, com os quais mantém
diálogo respeitoso e construtivo em

A MC Química leva em consideração a preservação dos
interesses e integridade da empresa, agindo de forma
honesta, leal e transparente, incentivando a adoção dos
princípios e normas de conduta deste código. Levamos
em consideração padrões reconhecidos internacionalmente em áreas essenciais como direitos humanos e
ética profissional. O não cumprimento deste Código de
Conduta pelos colaboradores da MC Química pode causar paralisação em relações profissionais.

negociações transparentes, cumprindo
os acordos estabelecidos, conforme as
leis e regulamentos aplicáveis.

2.

•

Concorrência livre e justa
A MC Química respeita os concorrentes, parceiros e clientes, promovendo
concorrência justa e aberta, combatendo a conduta desleal, a pirataria, o
contrabando e a adulteração de produtos. Os parceiros de negócios devem
agir pautado pela ética e lealdade, com
liberdade e respeito as regulamentações de concorrência. A MC Química
não admite qualquer obtenção de
informações de Mercado ou de seus
concorrentes através de procedimentos questionáveis e ilegais.

•

Informações confidenciais
A MC Química se compromete a
preservar as informações da empresa
que não tenham sido divulgadas e
informações privilegiadas ou confidenciais obtidas em decorrência do seu
cargo,função ou relações de trabalho,
não as divulgando nem utilizando em
benefício próprio, de familiares ou de
terceiros.

•

Conflito de interesses
A MC Química espera que todos
colaboradores, busquem identificar
e solucionar qualquer conflito de
interesses, a fim de evitar situações
que o interesse particular de qualquer
pessoa interfira nos interesses
da empresa.

Relação com o meio ambiente
A MC Química contribui para a preservação do meio ambiente, por meio
da redução e gestão dos impactos
potenciais de suas atividades.

•

Os parceiros de negócios devem cumprir os compromissos com os órgãos
reguladores das questões ambientais e
metas relativas à preservação do meio
ambiente, incentivando as comunidades e os colaboradores.

•

Utilizar de forma sustentável os
recursos naturais renováveis e não
renováveis (água ,energia elétrica, etc),
adotando campanhas educativas que
promovam o engajamento dos colaboradores e da sociedade.

3.

Ética e conduta profissional

•

Corrupção e fraude
A MC Química de acordo com as disposições de seu propósito e valores e
as diretrizes de conduta estabelecidas
pelo seu código, como referência aos
firmes compromissos com princípios
éticos, assume a responsabilidade de
participar ativamente do desafio de
combater a corrupção e a fraude em
todas as suas áreas de atuação.

•

Subornos e lavagem de dinheiro
Não toleramos colaboradores e
parceiros de negócio que pratiquem
situações que possam envolver ou
caracterizar corrupção, subornos ou
lavagem de dinheiro, deixando clara a
postura da empresa em rejeitar toda e
qualquer situação relacionada a essas
práticas, disposto nas leis anticorrupção, de forma a garantir que durante a
condução dos negócios sejam adotados os mais elevados padrões de integridade, legalidade e transparência.

Qualquer questão relacionados
à conduta de colaboradores,
consultores ou prestadores
de serviços da MC Química,
ou qualquer dos nossos
parceiros de negócios, devem
ser relatados, imediatamente,
através do e-mail:
contato@mcquimica.com.br

