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Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).
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Compromisso inabalável com
o comportamento ético

Jim Fitterling

Prezados colegas,

Diretor executivo
Dow

Por mais de 120 anos, as pessoas que trabalham na Dow criaram um bem inestimável: a reputação da nossa Empresa, por operar
com os mais altos padrões éticos, honestidade e justiça. À medida que trabalhamos juntos para atingir nossa ambição de sermos
a empresa de ciência de materiais mais inovadora, voltada para o cliente, inclusiva e sustentável do mundo, reconhecemos que
nossa reputação de ética e integridade continuará a ser uma vantagem competitiva e fundamental para nosso sucesso contínuo.
Para preservar a confiança de nossas partes interessadas e defender os valores de integridade da nossa Empresa, o respeito às
pessoas e a proteção do nosso planeta, todos nós devemos trabalhar juntos para alcançar os resultados certos, da maneira certa.
Sem desculpas. Sem atalhos. O Código de Conduta da Dow Inc. é um guia para os comportamentos e princípios de conduta que
esperamos de cada um de nossos funcionários, independentemente de quais são nossas funções ou de onde estamos localizados.
Recomendo que vocês leiam atentamente o Código e o consultem para orientação.
Cada um de nós tem o dever de realizar seu trabalho de maneira aberta, honesta e ética, mesmo quando isso não for uma vantagem
para nós. Exercer o bom senso também envolve se manifestar em caso de preocupações ou suspeitas sobre qualquer atividade que
viole nosso Código de Conduta ou a lei. Na Dow, não toleraremos represálias contra qualquer pessoa que, de boa-fé, manifestar
suas preocupações. A Linha de Ética da Dow é uma linha gratuita, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os que
desejam fazer perguntas sobre a política da Dow, buscar orientação sobre situações específicas ou denunciar possíveis violações.
Lembre-se, suas ações são importantes. Você dá o exemplo para manter os mais altos padrões empresariais profissionais e
levar os outros a fazerem o mesmo. Ao viver com integridade e adotar os princípios do Código, cada um de nós ajuda a criar uma
Empresa com a qual nossos clientes desejam fazer negócios, um ótimo lugar para trabalhar e um investimento confiável para
nossos acionistas.
Atenciosamente,

Jim Fitterling
Diretor executivo
Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

Código de conduta da Dow Inc.
Escopo e princípios gerais

À medida que a economia global se expande e o ambiente de negócios aumenta em complexidade,
o Código de Conduta da Dow apresenta uma estrutura para fazer boas escolhas: cumprirmos a
lei e sermos altamente éticos e socialmente responsáveis em todas as nossas práticas de negócios.
O Código de Conduta da Dow Inc. (“Código”) se aplica a todos os diretores, executivos e funcionários da Dow,
incluindo todas as subsidiárias, além das joint ventures que adotam o Código. Ao longo deste documento, referências
à Dow ou à Empresa se aplicam a todas essas entidades.
Responsabilidade de todos
Durante o curso normal dos negócios, enfrentaremos situações em que a resposta certa pode não ser óbvia.
O Código pode nos guiar, mas não pode resolver todas as circunstâncias. Nossa responsabilidade em todas as
instâncias é agir com integridade, evitando até mesmo a aparência de comportamentos inadequados. Devemos
obedecer a todas as leis aplicáveis, vivenciar nossos valores e, quando estivermos em dúvida, pedir orientação.
Responsabilidades dos supervisores e líderes
Ações falam mais alto que palavras e nós mantemos nossos líderes em um padrão mais elevado. Os supervisores
devem dar o exemplo de um comportamento adequado, garantir que os funcionários tenham os recursos necessários
para conduzir os negócios de forma ética, incentivar discussões abertas e mostrar-se sensíveis a qualquer
preocupação. Orientações adicionais relacionadas aos papéis e responsabilidades dos supervisores e líderes podem
ser encontradas na seção de recursos da nossa página da Web interna do Escritório de Ética e Conformidade.
Manifeste-se
Avaliamos o compromisso com nossos valores pela maneira como tratamos uns aos outros. Como funcionários,
temos a obrigação de nos comportar de uma forma que proteja nossos interesses comerciais, nossa reputação e a
nós mesmos. Isso inclui tomar medidas para denunciar imediatamente qualquer conduta inconsistente com o Código,
nossos valores ou a lei, mesmo que tenhamos apenas uma suspeita razoável de que algo não está certo. Todas as
denúncias de conduta inadequada são recebidas com seriedade e tratadas confidencialmente, em consonância com
uma investigação completa e justa.
Perguntas ou preocupações sobre a conduta apropriada podem ser resolvidas por:
• Qualquer líder

• Escritório de Ética e Conformidade

• Representante do departamento de recursos humanos

• Linha de Ética da Dow

• Advogado da Dow
Sem retaliação
Respeitamos aqueles que manifestam preocupações sobre má conduta ou possível má conduta e não toleraremos
retaliação contra qualquer pessoa que denuncie, de boa-fé, uma possível violação, ou que participe de forma honesta
de uma investigação.

Código de conduta da Dow

Nossos valores
Os valores da Dow são a base do código.
Cada valor é parte integrante do padrão de
práticas éticas da Dow e deve influenciar
todas as ações que tomamos.
Respeito pelas pessoas
Acreditamos no valor inerente de todas as
pessoas. Nós, funcionários da Dow, somos
o mecanismo da criação de valor. Nossa
imaginação, determinação e dedicação são
essenciais para o crescimento.
Integridade
Acreditamos que nossa promessa é
o nosso produto mais vital – a nossa
palavra é o nosso compromisso. Os
relacionamentos, que são críticos para
nosso sucesso, dependem especialmente
da manutenção dos padrões éticos mais
elevados, no mundo inteiro.
Proteção do planeta
Nós acreditamos na proteção dos recursos
do mundo. A jornada de sustentabilidade
da Dow conta com os melhores
solucionadores de problemas do mundo,
trabalhando em seus maiores desafios.
As decisões que tomamos, as inovações
que entregamos e as metas que
alcançamos são todas movidas por
nossa intenção de “Definir os padrões de
sustentabilidade”, tornando o mundo mais
seguro, mais limpo e mais ecológico para
as próximas gerações.
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O Código, a lei e a política da Empresa
A Dow possui políticas detalhadas em muitas áreas cobertas pelo Código, e adotou várias práticas recomendadas pelo setor em que atua e externas a ele. Como
empresa global, seguimos as leis de muitos países e jurisdições.
Consulte um advogado da Dow ou o Escritório de Ética e Conformidade se acredita que uma seção do Código esteja em conflito com a legislação local aplicável ou
se tiver outras dúvidas sobre as leis locais, o Código e outras políticas da Empresa.

Padrões éticos
Respeito pelas pessoas
Avaliamos nosso sucesso não apenas pelos resultados que alcançamos, mas também pela forma como os alcançamos. Todas as decisões que tomamos
e cada ação que realizamos devem ser conduzidas pelo mais alto senso de integridade empresarial e profissional. O resultado é um ambiente de trabalho
seguro e confiável, uma equipe mais unida e, por fim, uma cultura empresarial que oferece oportunidades de sucesso a cada um de nós.
Inclusão, diversidade, igualdade de oportunidades e respeito no local
de trabalho
A inclusão e a diversidade definem quem somos, e são um elemento essencial
da nossa estratégia corporativa. Em uma cultura que privilegia a inclusão e a
diversidade, cada um de nós é capaz de fazer uma contribuição e sentir que
é valorizado. Estarmos por inteiro no trabalho diário nos permite não apenas
proporcionar mais valor, mas também ter uma carreira mais satisfatória.
•

Oferecemos oportunidades iguais de emprego a todos os funcionários e
candidatos, independentemente de idade, raça, cor, nacionalidade, sexo,
orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, deficiência, religião
ou qualquer outro fator protegido pela lei aplicável.

•

Contratação, promoção, remuneração e outras decisões relacionadas ao
emprego baseiam-se apenas em fatores relacionados ao trabalho.

•

Esforçamo-nos para criar um ambiente de respeito mútuo, livre de assédio
e de comportamentos não profissionais. Nossa Política de respeito e
responsabilidade demonstra nosso compromisso em evitar qualquer conduta
inadequada no local de trabalho.
-

-
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O assédio sexual é uma forma especialmente prejudicial de conduta
inadequada. Ele pode incluir flertes indesejados ou avanços sexuais,
pedidos de favores sexuais, contato físico não solicitado e conduta
verbal, visual ou física ofensiva de natureza sexual. Também pode
incluir imagens, pôsteres, protetores de tela, vídeos ou mensagens
de e-mail inapropriadas.

•

Os funcionários não devem praticar condutas ou fazer declarações
degradantes, ofensivas, humilhantes ou intimidadoras para os outros. Ações
aparentemente inocentes podem criar um ambiente que pode ser ofensivo ou
indesejado, e precisamos estar atentos aos nossos próprios comportamentos
e ao efeito que eles podem ter sobre os outros.

Práticas trabalhistas e direitos humanos
O respeito pela dignidade, direitos e aspirações de todas as pessoas é o alicerce
da nossa excelência empresarial.
•

Reconhecemos e respeitamos todas as leis trabalhistas e de emprego
aplicáveis - incluindo as que abordam a liberdade de associação, privacidade
e oportunidades iguais de emprego - onde quer que operemos.

•

Acreditamos que trabalhar de maneira positiva e direta com os funcionários
atende melhor aos interesses deles.

•

Lutamos para trabalhar em cooperação com representantes de funcionários
devidamente escolhidos na busca comum dos interesses dos funcionários e
da missão da Empresa.

•

Não usamos trabalho forçado ou involuntário.

•

Cumprimos com todas as leis contra trabalho infantil e as leis contra o tráfico
de pessoas.

Perseguição e assédio moral são inaceitáveis. Isso inclui qualquer
comportamento agressivo, abusivo, intimidador ou violento que possa
criar um ambiente de trabalho hostil.
Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

Saúde e segurança no local de trabalho
Mantemos um ambiente de trabalho seguro e saudável e estamos comprometidos
em eliminar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.
•

Todos nós compartilhamos a responsabilidade de fazer da segurança e da
saúde prioridades diárias.

•

Apoiamos uns aos outros em ações para viver de forma segura e em
boa e saúde, utilizando os recursos disponíveis e seguindo as práticas
recomendadas.

•

Tomamos medidas corretivas em tempo hábil quando nos tornamos cientes
de uma situação insegura ou perigosa.

Abuso de substâncias no local de trabalho
Estamos comprometidos com a segurança, saúde e proteção de todos nós, de
nossas operações e de todos aqueles que entram em contato conosco. Não
toleraremos o abuso de substâncias no local de trabalho.
Devemos trabalhar livres da influência de qualquer substância que possa afetar o
julgamento ou a segurança no trabalho.
•

Não permitimos uso, posse ou venda de drogas ilegais, substâncias
controladas (incluindo o uso indevido de medicamentos prescritos) ou
materiais para consumo de drogas nas dependências da Dow, nos veículos
da Dow ou durante a condução dos negócios da Dow.

•

Não permitimos o uso ou a posse de álcool nos veículos ou nas instalações
da Dow, exceto em determinados eventos sociais no local de trabalho para os
quais tenha sido dada permissão com antecedência.

A Dow também se reserva o direito de realizar exames de drogas e álcool,
conforme permitido pelas leis locais.
Violência no local de trabalho
Não toleraremos atos de violência, incluindo ameaças verbais ou físicas,
intimidação, assédio e coerção.

Código de conduta da Dow

Em caso de dúvida, procure orientação!

P. Sei que devemos relatar lesões, doenças e acidentes
relacionados ao trabalho, mas em algumas jurisdições,
quando permitido por lei, meu prêmio por desempenho
depende da queda da taxa de incidentes. O que a Dow
realmente quer?

R. Queremos que todos os funcionários relatem

lesões, doenças e acidentes relacionados ao trabalho.
É somente através desses relatos que a Dow poderá
responder a situações perigosas, avaliar nosso
desempenho de segurança e manter nosso compromisso
com a saúde, segurança e proteção do meio ambiente.
Os prêmios para todos os funcionários estão vinculados
ao desempenho geral, sendo que a segurança é um
dos vários componentes. Para proteger todos os que
trabalham nas instalações da Dow e os que vivem nas
comunidades em que a Dow opera, relatos precisos e
oportunos são fundamentais.
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Integridade
Somos respeitados como inovadores na área da ciência, fornecedores
preferenciais e fortes concorrentes. Por meio de integridade financeira e
governança sólida, estabelecemos nossa credibilidade no mercado como
um investimento de alto nível.
Conflitos de interesse
Devemos evitar situações em que os interesses pessoais entrem em conflito
ou pareçam entrar em conflito com os melhores interesses da Dow. Isso inclui
qualquer atividade que interfira em nossa capacidade de desempenhar nossas
funções de maneira objetiva ou que possa fazer com que outras pessoas duvidem
da nossa imparcialidade.
Se houver uma chance de que uma situação possa ser percebida como um
conflito de interesse, devemos discutir com um supervisor, com o departamento
de Recursos Humanos ou com o Escritório de Ética e Conformidade. Todos
devemos cumprir as etapas exigidas pela Empresa para minimizar ou resolver
conflitos de interesse.
Situações comuns de conflito de interesses incluem:
•

Ter um interesse financeiro em uma empresa que faz negócios com a Dow.

•

Receber remuneração ou outros incentivos de uma empresa que faz negócios
com a Dow.

•

Exercer um segundo trabalho que interfira no nosso trabalho na Dow.

•

Contratar um fornecedor, distribuidor ou outro agente gerenciado ou
controlado por um parente ou amigo próximo.

•

Estar em um relacionamento hierárquico (direta ou indiretamente) com um
parceiro de relacionamento amoroso.

Os conflitos de interesse podem assumir muitas formas. Nem todo possível conflito
de interesse pode ser descrito e abordado no Código. É essencial que cada um
de nós use o bom senso e busque orientação quando não tiver certeza.
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Em caso de dúvida, procure orientação!

P. Meu cônjuge acabou de aceitar um emprego em uma

concorrente da Dow. Devo notificar alguém da Dow?

R. Sim. Informe imediatamente o seu supervisor ou

o Escritório de Ética e Conformidade sobre os detalhes
do novo trabalho do seu cônjuge. Isso permitirá que
a Dow determine se existe um conflito de interesses
real ou aparente decorrente de suas responsabilidades
de trabalho e das responsabilidades de trabalho
de seu cônjuge. Você também precisará divulgar
essas informações na sua Certificação de Ética e
Conformidade Anual, evitar qualquer discussão de
informações comerciais confidenciais com seu cônjuge
e tomar outras medidas determinadas para minimizar
o potencial conflito.

Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

Interesses externos
Devemos evitar investimentos ou outros interesses financeiros que possam interferir, ou pareçam interferir,
em nossa capacidade de tomar decisões no melhor interesse da Empresa. Não devemos:
•

Manter um interesse financeiro relacionado a qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou agente da Dow se
estivermos em posição de afetar o relacionamento comercial da Dow com eles.

•

Aproveitar qualquer oportunidade de negócio ou lucro que pertença à Dow ou concorrer com a Empresa de
qualquer forma.

A Certificação Anual de Ética e Conformidade pede que cada um de nós declare qualquer circunstância pessoal
que possa criar um conflito de interesse. É importante respondermos de maneira completa e honesta ao
questionário e notificarmos prontamente a existência de alguma situação ao nosso supervisor ou ao Escritório de
Ética e Conformidade.
Podemos fazer parte de um conselho sem fins lucrativos desde que o compromisso não interfira em nosso
trabalho, que o relacionamento não prejudique a reputação da Dow e que busquemos a aprovação apropriada.
Devemos entrar em contato com o Escritório de Ética e Conformidade ou com nosso supervisor se formos
solicitados a atuar em um conselho.
Emprego externo
Em geral, podemos trabalhar fora da Dow em qualquer ocupação legal, contanto que essas outras tarefas sejam
realizadas fora do horário normal de trabalho e não interfiram na nossa capacidade de realizar nosso trabalho na
Dow. Não devemos:
•

Ser empregados ou receber qualquer remuneração de um cliente, fornecedor, distribuidor ou agente da
Dow se estivermos em posição de afetar os negócios da Dow com eles.

•

Ser empregados ou receber qualquer remuneração de concorrentes da Dow.

•

Atuar como executivo ou diretor de qualquer empresa com fins lucrativos fora da Dow sem antes solicitar
a aprovação do Escritório de Ética e Conformidade.

Palestras em conferências
Se formos convidados a falar em uma conferência devido ao nosso status de funcionário da Dow ou à experiência
relacionada às nossas responsabilidades de trabalho na Dow, não podemos aceitar remuneração por essa
participação. No entanto, nessa situação, a Empresa pode aceitar o reembolso de despesas razoáveis.
Parentes, amigos e relacionamentos pessoais
Muitos de nós têm parentes ou amigos que têm relações comerciais com a Dow, com nossos clientes, fornecedores,
distribuidores, agentes ou concorrentes. Essas circunstâncias podem gerar questões de conflito de interesses, pois
outras pessoas podem pensar que estamos favorecendo esses relacionamentos sobre os interesses da Empresa.
Devemos divulgar ao nosso supervisor ou ao Escritório de Ética e Conformidade qualquer situação em que:
•

Um parente ou amigo próximo tiver um interesse financeiro em, ou trabalhe para, um cliente, fornecedor,
distribuidor ou agente da Dow se estivermos em posição de afetar o relacionamento comercial da Dow com eles.

•

Um membro da família imediata for empregado por um concorrente da Dow.

•

Formos colocados em uma posição na qual contratamos, supervisionamos ou temos autoridade direta ou
indiretamente sobre um parente ou parceiro amoroso.

Código de conduta da Dow
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Presentes e entretenimento
Presentes e entretenimento são frequentemente usados para fortalecer
relacionamentos empresariais, mas não devemos aceitá-los ou oferecê-los se isso
puder afetar, ou parecer afetar a tomada de decisões imparciais.
Antes de oferecer presentes ou entretenimento a clientes ou a outras pessoas fora
da Empresa, é uma boa ideia entender as regras do destinatário pretendido sobre
aceitar presentes e entretenimento, na medida do possível.
Não oferecemos nem aceitamos presentes ou entretenimento que possam causar
constrangimento à Empresa, que possam ser interpretados como suborno ou
propina ou em troca de tratamento preferencial em qualquer negócio.
Orientação específica para presentes:
•

Não oferecemos nem aceitamos presentes em dinheiro ou equivalente
em dinheiro (por exemplo, cartão-presente).

•

Não oferecemos nem aceitamos presentes considerados de valor mais do
que moderado pelos padrões locais ou que sejam inconsistentes com os
costumes locais.

•

Podemos aceitar presentes ou descontos oferecidos a grandes grupos de
funcionários como parte de acordos entre a Empresa e clientes, fornecedores,
distribuidores ou agentes.

Orientações específicas para entretenimento:
•

•

Não oferecemos ou aceitamos entretenimento a menos que seja consistente
com a prática empresarial habitual. Por exemplo, refeições de negócios
ocasionais ou comparecimento em uma peça de teatro local ou evento
esportivo com um cliente ou fornecedor geralmente são aceitáveis.
Não devemos oferecer ou aceitar entretenimento de natureza sexual ou que
seja de qualquer maneira indecente ou inconsistente com o valor de respeito
às pessoas da Empresa.

Funcionários públicos
Leis específicas se aplicam a interações com funcionários públicos, incluindo
funcionários de empresas estatais ou controladas pelo governo. Consulte a seção
do Código sobre Suborno e Corrupção para obter orientações específicas sobre
presentes e entretenimento oferecidos a funcionários públicos.
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Em caso de dúvida, procure orientação!

P. Recebi um convite para participar de um evento de

golfe patrocinado por um fornecedor. Posso participar?

R. A resposta depende do valor do evento de golfe,

do status do relacionamento comercial da Dow com o
fornecedor e de sua relação de trabalho específica com o
fornecedor. Se a Dow estiver atualmente em negociações
com o fornecedor ou se o convite for de valor excessivo,
o convite geralmente deverá ser recusado. Da mesma
forma, se sua função na Dow exige que você avalie o
trabalho do fornecedor, sua participação poderá criar
a aparência de um conflito de interesse. No entanto,
se for de valor razoável e a sua tomada de decisão não
for influenciada pelo evento, então é permitido aceitar.
Antes de aceitar qualquer convite, é preciso sempre
notificar e receber a aprovação de seu supervisor.

Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

Uso e proteção de recursos e informações da Empresa
Todos nós temos a obrigação de proteger os recursos da Dow e usá-los
adequadamente. Nossos recursos se destinam ao uso empresarial. Em
determinadas situações, o uso pessoal de computadores, telefones, dispositivos
de comunicações móveis, acesso à internet e e-mail podem ser aceitáveis, desde
que de maneira limitada e que sigamos as políticas da Empresa e que esse uso
não gere custos adicionais. É esperado que nós:

Registros empresariais e financeiros
Registros empresariais e financeiros são essenciais para o sucesso da Dow.
A integridade e a precisão desses registros ajudam na tomada de decisões
internas e são a base de nossos relatórios para acionistas, investidores, credores,
agências governamentais e outras partes interessadas. Nós devemos:
•

Manter e apresentar todos os registros e relatórios da Empresa de acordo
com a lei ou com nossas políticas de controle interno e com os princípios
contábeis normalmente aceitos. Esses registros incluem registros contábeis,
além de quaisquer outros registros eletrônicos ou escritos, como relatórios
de despesas, folhas de horas, formulários de solicitação médica, registros e
análises de pessoal e a ampla variedade de relatórios analíticos, técnicos e de
engenharia gerados pela Empresa.

•

Estabelecer e manter um sistema de controle interno avançado e eficaz.

•

Garantir que todos os registros da Empresa reflitam de maneira precisa e justa
a transação subjacente.

•

Nunca falsificar nenhum documento.

•

•

Usemos os recursos da nossa Empresa de maneira legal e responsável.

•

Protejamos os recursos da Dow contra roubo, desperdício, acesso e uso não
autorizados.

•

Não usemos recursos financeiros ou de outra natureza da Empresa para
apoiar um negócio externo ou atividade não autorizada.

Exemplos de recursos da Empresa: Informações confidenciais da Empresa;
recursos financeiros da Empresa, cartões de crédito e outras contas;
computadores, redes eletrônicas e outros equipamentos de escritório; aparelhos
telefônicos e de comunicações móveis; acesso à internet e e-mail; materiais;
ingressos para eventos esportivos e entretenimento.
Propriedade intelectual
Nosso sucesso contínuo e crescimento futuro dependem de produtos e soluções
inovadoras. Para obter uma vantagem competitiva sustentável para nossos
negócios, devemos proteger nossa propriedade intelectual contra roubo, uso
indevido e perda.
Com o apoio do departamento jurídico, é importante tomar as medidas adequadas
para proteger a propriedade intelectual das invenções, informações confidenciais,
marcas registradas, segredos comerciais e materiais protegidos por direitos
autorais da Dow. Estas etapas incluem, entre outras:
•

Registrar todas as transações financeiras na conta, no departamento e no
período contábil apropriados.

Seguir as diretrizes da Empresa para uso da marca Dow e marcas registradas,
incluindo o Diamante Dow.

•

•

Garantir que todas as ações e os compromissos estejam de acordo com a
Política de Autorização da Dow e com a Delegação de Autoridade.

Denunciar ao departamento jurídico quaisquer preocupações sobre infração,
má utilização ou desvio da propriedade intelectual da Dow.

•

•

Confirmar se todas as comunicações públicas (incluindo relatórios para
autoridades governamentais) são completas, justas, precisas, oportunas e
compreensíveis.

Apresentar, em tempo hábil, pedidos de patentes sobre as invenções da Dow
que sejam estratégicas para os negócios da Dow.

•

•

Mencionar quaisquer preocupações sobre a exatidão dos registros da Dow
através da gestão financeira ou de outro canal apropriado, como a Linha de
Ética da Dow.

Respeitar a propriedade intelectual de outras partes, incluindo seus segredos
comerciais, direitos autorais, marcas registradas, direitos de patentes e
informações confidenciais, evitando o uso ilegal ou a violação.

•

Proteger as informações confidenciais da Dow e não divulgá-las a pessoas
fora da Dow sem autorização.

Código de conduta da Dow
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Tecnologia da informação
Dependemos muito de sistemas de computadores e redes de telecomunicações.
Devemos proteger esses sistemas contra uso indevido e acesso não autorizado.
Nós:
•

Seguiremos as Políticas de proteção de informações da Dow e seus requisitos
de proteção de dados e segurança.

•

Usaremos e protegeremos senhas de acesso a computadores ou redes e
evitaremos o compartilhamento de senhas ou IDs de usuários.

•

Armazenaremos informações sigilosas, exclusivas ou altamente confidenciais
em arquivos protegidos, em servidores seguros fornecidos pela Empresa.

•

Armazenaremos e protegeremos informações, incluindo material impresso,
com base em sua classificação de informações.

•

Protegeremos todos os dispositivos eletrônicos, em todos os momentos.

•

Protegeremos os controles de segurança da informação.

•

Protegeremos os equipamentos ou sistemas da Empresa contra pornografia,
jogos de azar e fins ilegais ou outros fins ofensivos ou inadequados.

•

Limitamos o acesso a informações sigilosas, exclusivas ou altamente
confidenciais para os que são treinados no processamento adequado dessas
informações.

•

Não discutimos informações da Dow em situações em que a conversa possa
ser ouvida ou comprometida.

•

Cumprimos com todas as declarações ou políticas de privacidade internas ou
externas aplicáveis.

Se for necessário compartilhar informações confidenciais fora da Empresa,
devemos consultar primeiro um advogado da Dow, a fim de garantir que proteções
adequadas, como um acordo de confidencialidade, estejam em vigor.
Exemplos de informações da Dow: pesquisa e desenvolvimento (P&D), segredos
comerciais, registros pessoais, planos e propostas de negócios, informações sobre
capacidade e produção, previsões e estratégias de marketing ou vendas, listas
e informações pessoais de clientes, listas de preços ou estratégias e dados de
fornecedores.
Devemos obter a aprovação adequada para apresentações externas que
contenham informações da Dow. Mesmo depois de deixar a Dow, temos a
obrigação contínua de proteger as informações confidenciais da Empresa.

Gestão de registros, informações pessoais e confidenciais
Somos todos responsáveis por manter a integridade das informações da Dow e
por usá-las adequadamente. A divulgação não autorizada de informações da Dow
pode prejudicar a Empresa, a privacidade de outros funcionários ou clientes, ou
dar uma vantagem injusta a outras pessoas. Isso significa que nós:

Dow como prestadora de serviços
Quando a Dow estiver atuando como prestadora de serviços, ela tem a obrigação
de proteger as informações confidenciais de seus clientes. Essas “Informações
confidenciais do cliente” devem ser compartilhadas somente com representantes
autorizados da Dow, conforme designado nos contratos de controle.

•

Classificamos os documentos de acordo com a Política de manuseio de
informações da Dow.

Devemos sempre buscar orientação antes de divulgar qualquer Informação
Confidencial do Cliente.

•

Retemos e descartamos os registros da Empresa de acordo com a Política de
Gestão de Registros da Dow e seus cronogramas.

•

Seguimos todos os requisitos especiais de manutenção de registros emitidos
em relação a investigações internas, litígios e consultas governamentais.

•

Relatamos a perda de qualquer informação da Dow em tempo hábil.

•

Cumprimos com todas as obrigações contratuais para proteger as informações
de terceiros e não divulgamos as informações confidenciais ou pessoais de
terceiros.
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Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

Privacidade de dados
Em consonância com o valor de respeito às pessoas da Dow, respeitamos a
privacidade dos indivíduos e protegemos seus dados pessoais.
•

Processamos dados pessoais com responsabilidade e de acordo com a
Política de privacidade/proteção de dados da Dow, obrigações contratuais e
leis locais.

•

Usamos dados pessoais apenas para fins empresariais legítimos.

•

Somos abertos e transparentes em relação às finalidades para as quais
usamos dados pessoais.

•

Protegemos os dados pessoais contra divulgação não autorizada.

•

Limitamos a divulgação de dados pessoais sigilosos a quem estiver sob
obrigação profissional de confidencialidade e que tenha treinamento para o
processamento adequado desse tipo de informação.

Exemplos de “dados pessoais”: endereço, idade, emprego, informações
educacionais e de capacitação. Alguns exemplos de “dados pessoais sigilosos”:
informações médicas, números de contas bancárias, número da previdência social,
raça, religião, orientação sexual, condenações criminais e afiliações políticas.

Em caso de dúvida, procure orientação!

P. Fui convidado para participar de uma pesquisa
que inclui perguntas sobre mim e minha função na
Dow. Tem algum problema se eu participar?

R. Se a pesquisa for administrada em nome da Dow,

a pesquisa deve ser clara em relação à sua finalidade,
onde os resultados da pesquisa são processados, como
os dados são protegidos e se os dados serão relatados
como respostas agregadas não identificáveis. Se
tiver alguma dúvida sobre o escopo ou a natureza da
pesquisa, entre em contato com seu líder ou com o
Departamento de Ética e Conformidade. Em geral, a
participação na pesquisa é voluntária. Tenha cuidado
com pesquisas externas, pois elas podem solicitar que
você divulgue informações da Dow.

Código de conduta da Dow

Informações internas e privilegiadas
Muitos de nós estão expostos a informações sobre a Dow ou sobre empresas
que fazem negócios com a Dow, que podem não ser conhecidas pelo público.
Essas informações não públicas podem, entre outras coisas, estar relacionadas
a planos de negócios ou manufatura, novos produtos ou processos, fusões
ou aquisições, riscos empresariais graves, vendas, negociações ou outras
informações financeiras.
•

Não negociamos ações da Dow ou de qualquer outra empresa usando
informações materiais não públicas obtidas através do nosso trabalho na
Dow. Também não divulgamos esse tipo de informação a outras pessoas
que possam negociar com base nessas informações. O uso de informações
privilegiadas é ilegal.

•

Informações não públicas relevantes são quaisquer informações que não
tenham sido divulgadas publicamente e que possam afetar a decisão razoável
de um investidor em comprar, vender ou manter os valores das ações de uma
empresa.

As regras de informações privilegiadas são complexas. Quando estiver
em dúvida, consulte o Escritório do Secretário Corporativo ou um advogado
da Dow.
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Suborno e corrupção
Estamos comprometidos em manter os mais altos padrões éticos e legais
em nossos relacionamentos no mundo todo. Isso inclui nossas relações com
governos, autoridades governamentais e outras empresas. Não participamos de
nem toleramos suborno ou corrupção de qualquer forma.
•

As interações com funcionários públicos estão sujeitas a normas legais
complexas. A lei estabelece penalidades severas por suborno e corrupção,
incluindo multas expressivas e prisão. Até mesmo um presente simples dado a
um funcionário público pode levantar suspeitas de corrupção.

•

Para evitar até mesmo a aparência de conduta imprópria, é necessária a
pré-aprovação para presentes ou entretenimento acima de um determinado
valor. A aprovação deve ser solicitada e rastreável por meio do Registro de
presentes e entretenimento, de acordo com a Política global de presentes e
entretenimento da Dow. É importante obter a pré-aprovação antes de oferecer
ou aceitar algo de valor (incluindo presentes, refeições, entretenimento e
oportunidades de negócios ou emprego) para ou de um funcionário público.

•

Não é exigida pré-aprovação quando um pagamento for necessário para
garantir a segurança ou a travessia segura, mas somos obrigados a notificar
um advogado da Dow sobre esse tipo de pagamento após o fato, assim que
possível.

•

Evitar suborno e corrupção em transações com outras empresas e entidades
privadas exige um compromisso igualmente cuidadoso.

Quem são os funcionários públicos?
•

Funcionários de qualquer governo ou entidade controlada pelo governo em
qualquer parte do mundo, incluindo funcionários administrativos de baixo
escalão.

•

Executivos e funcionários de empresas comerciais estatais ou controladas
pelo governo.

•

Executivos e funcionários de departamentos, agências ou outras entidades
nacionais, federais, regionais, locais.

•

Membros do Congresso, de um parlamento ou de outros órgãos legislativos.

•

Candidatos a cargos públicos, partidos políticos e representantes de partidos
políticos.

•

Executivos, funcionários e representantes de organizações internacionais
públicas (quase governamentais) tais como a Organização das Nações Unidas
ou a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
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Em caso de dúvida, procure orientação!

P. Trabalho com um distribuidor há anos, mas

recentemente o representante deles me perguntou se
podemos alterar nosso contrato com eles para incluir
um desconto. O representante disse que isso os ajudaria
muito a acelerar algumas das licenças necessárias para
vender o produto em novos mercados nos quais eles
estão tentando entrar. O que devo fazer?

R. Mesmo que tenhamos conduzido a diligência prévia
desse parceiro de negócios no passado, a conduta do
distribuidor aqui emite um sinal de alerta de que os
descontos podem ser usados para pagar subornos, a fim
de acelerar as licenças. Você precisa entrar em contato
com um advogado da Dow ou com o Escritório de Ética e
Conformidade.

Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

•

Qualquer um dos anteriores que não esteja mais em um cargo público, mas que tenha ocupado um cargo no governo há menos de um ano.

•

Qualquer parente ou pessoa física atuando em um cargo oficial para ou em prol de qualquer um dos indivíduos acima.

Em caso de dúvidas, devemos entrar em contato com um advogado da Dow ou com o Escritório de Ética e Conformidade.
Sem subornos
Subornar é dar ou oferecer algo de valor a alguém para influenciar indevidamente uma decisão. Não oferecemos, prometemos ou damos nada de valor a um funcionário
público ou a qualquer outra pessoa para obter uma vantagem comercial. Também não podemos aceitar subornos de outros.
Exemplos de subornos incluem o pagamento de um funcionário público para:
•

Angariar um contrato para a Empresa.

•

Obter tratamento fiscal ou aduaneiro vantajoso.

•

Obter autorizações ou aprovações regulamentares.

•

Ignorar ou violar leis ou regulamentos aplicáveis à Empresa.

O suborno também inclui propina, que é o fornecimento ou recebimento de pagamentos pessoais para influenciar a concessão de um contrato ou outra transação comercial.
Não devemos usar terceiros, como subcontratados, consultores ou agentes para pagar um suborno. Tanto a Dow quanto nossos funcionários podem ser
responsabilizados se um terceiro pagar suborno em nosso nome, mesmo que não tenhamos direcionado o pagamento. Devemos ter cuidado ao selecionar agentes e
consultores, a fim de garantir que não haja indicação de que eles possam pagar um suborno.
Código de conduta da Dow
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Concorrência
Nossa responsabilidade de conduzir negócios de maneira ética estende-se ao
nosso relacionamento com clientes, acionistas, fornecedores, concorrentes
e autoridades reguladoras. Isso significa competir dentro dos limites legais
apropriados e com base em preço, qualidade e serviço.
Concorrência e comércio justo
Realizamos negócios com ética e obedecemos a todas as leis concorrenciais e
comerciais que exigem concorrência livre e justa.
Não temos discussões nem chegamos a acordos com concorrentes ou outros que
possam restringir a livre concorrência. Isso inclui conversas com concorrentes
sobre:
•

Preços e condições de crédito.

•

Apresentação de propostas ou ofertas.

•

Alocação de mercados ou clientes, ou divisão de territórios.

•

Restrições à produção ou distribuição.

•

Boicotes a fornecedores ou clientes.

Não participamos de práticas comerciais desleais, incorretas ou enganosas.
Anunciamos, promovemos e rotulamos nossos produtos e serviços de maneira
real, honesta e informativa.
Levantamento de informações da concorrência
As informações sobre nossos concorrentes nos permitem entender melhor as
demandas do mercado e melhorar nossos produtos e serviços. Porém, devemos
sempre obter os dados dos concorrentes de maneira legal e ética.
Para obter inteligência competitiva, usaremos informações disponibilizadas
publicamente, incluindo artigos publicados, análises de mercado e relatórios
comprados. Isso significa que:
•

Não procuraremos informações confidenciais de um concorrente,
nem aceitaremos informações confidenciais de outras pessoas sem o
consentimento delas.

•

Nunca usaremos meios ilegais ou antiéticos (por exemplo, roubo, suborno,
deturpação ou espionagem) para obter informações da concorrência.

•

Cumpriremos com todas as leis aplicáveis ao processar informações
da concorrência.
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Em caso de dúvida, procure orientação!

P. Um amigo me enviou um e-mail contendo

informações não públicas sobre a estratégia de preços
e marketing de um concorrente da Dow. Eu não
solicitei as informações. O que devo fazer?

R. Não faça nada com as informações até falar

com seu supervisor e um advogado da Dow, ou com o
Escritório de Ética e Conformidade. Se você receber
esse tipo de informação, independentemente da fonte,
diga à pessoa que a transferência de tal informação
viola a política da Dow e possivelmente a lei, e que isso
deve parar imediatamente.

Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

Cidadania
Na Dow, conduzimos nossos negócios com o reconhecimento de que todos vivemos juntos em um planeta com recursos limitados. Aproveitar ao máximo os recursos
que temos e acelerar o progresso em soluções eficientes e renováveis não é apenas uma exigência estratégica, é algo enraizado em nossos valores. Por isso, tudo o
que fazemos e a forma como fazemos é importante.
Controles comerciais
Realizamos negócios internacionais em um mundo que pode ser perigoso. Para
evitar o terrorismo, deter a proliferação de armamentos, combater o tráfico de
drogas e outros crimes, além de promover interesses de política externa, vários
governos estabeleceram controles comerciais que restringem certas transações
comerciais e o movimento de certas mercadorias através das fronteiras nacionais.
Nossos negócios devem ser conduzidos em conformidade com todas as
restrições aplicáveis de controle de exportação, sanções econômicas, requisitos
alfandegários e outros controles comerciais onde quer que façamos negócios,
inclusive atuando em conformidade com as regulamentações dos EUA que se
aplicam a subsidiárias de empresas dos EUA. Todos precisamos estar cientes de
como os controles de comércio afetam as responsabilidades do nosso trabalho.
As leis de controle comercial podem:
•

Restringir a exportação de certos produtos, serviços, programas de
computador e tecnologias.

•

Exigir uma licença do governo para algumas exportações.

•

Não permitir que empresas ou indivíduos negociem direta ou indiretamente
com determinados países, entidades ou indivíduos (incluindo importação,
exportação e investimentos).

•

Restringir viagens a determinados países, incluindo o transporte de
determinados tipos de informações (como por computador).

•

Restringir a transferência de informações de exportação controlada para
alguém em outro país ou para uma pessoa que não seja norte-americana
dentro dos EUA.

•

Exigir o exercício de cuidados razoáveis para garantir que nossas importações
cumpram com os requisitos de importação aplicáveis, incluindo os que são
relacionados ao país de origem, e de avaliação apropriada.

•

Proibir que as empresas dos EUA, incluindo suas subsidiárias, cooperem com
boicotes internacionais não sancionados pelo governo dos EUA. Devemos nos
familiarizar com os Processos antiboicote da Dow.

por violar as leis de controle comercial podem ser severas. Devemos consultar
o departamento de Organização Internacional do Comércio (International Trade
Organization, ITO), nosso profissional regional da ITO ou um advogado da Dow
antes de realizar qualquer transação que envolva um país sancionado ou
parte proibida, itens sujeitos a controles de exportação, atividades ou solicitações
de boicote.
Definição dos padrões de sustentabilidade
Somos todos parte de um sistema complexo que requer equilíbrio, inovação e
um foco rigoroso na proteção do nosso planeta. Nosso compromisso uns com os
outros e com a gestão ambiental exige que:
•

Cumpramos as leis ambientais e as políticas da Dow aplicáveis à nossa área
de negócios.

•

Possamos garantir que nossos produtos, operações e comportamentos
sigam, em todos os momentos, os padrões ambientais da Dow e os planos de
conformidade aprovados.

As leis são complexas, estão sujeitas a mudanças frequentes e variam de acordo com
o país. Se tivermos qualquer dúvida ou preocupação, devemos procurar orientação de
um advogado da Dow ou de um especialista de saúde, segurança e meio ambiente

As leis nesta área são complexas e sujeitas a mudanças frequentes. As penalidades

Código de conduta da Dow
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(EH&S) para esclarecer como essas leis se aplicam ao nosso trabalho.
Cidadania corporativa
Estamos comprometidos em fazer mudanças positivas através de parcerias
comunitárias, doações de caridade e voluntariado.
Através da nossa ciência, especialização, voluntariado e doações, estamos
tomando medidas enérgicas para ajudar a resolver alguns dos problemas mais
desafiadores do mundo. Por meio do relacionamento com nossos vizinhos e
parceiros, estamos construindo comunidades melhores, mais fortes e mais
sustentáveis nos locais onde fazemos negócios. Nossas metas de sustentabilidade
e iniciativas de cidadania corporativa são uma fonte de orgulho para todos.
•

Participamos de um diálogo ativo com as organizações que representam as
comunidades onde fazemos negócios.

•

Apoiamos iniciativas que abordam as metas e as necessidades da
comunidade, e buscamos aproveitar nossos recursos para apoiar essas
comunidades.

Atividades de caridade e voluntariado
Através do Comitê de Contribuições Corporativas e de uma fundação chamada
The Dow Chemical Company Foundation, a Dow participa de diversas obras
de caridade no mundo todo. A participação varia de contribuições financeiras a
doações de produtos, serviços e outros recursos da Dow, incluindo funcionários
voluntários.
Nós:
•

Apoiaremos nossas comunidades por meio de atividades voluntárias com
nosso próprio tempo e recursos e não como representantes da Dow.

•

Obteremos autorização para qualquer doação a instituições de caridade em
nome da Dow e cumpriremos com as diretrizes de contribuição para caridade
da Empresa.

Nós não:
•
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Representaremos a Dow em nenhum processo público ou fórum, a menos
que especificamente solicitado pela administração.

Em caso de dúvida, procure orientação!

P. Minha chefe enviou um e-mail para todo o

departamento e nos pediu para contribuir com uma
instituição de caridade local que ela apoia. Já fiz
contribuições para instituições de caridade que eu
apoio, mas me sinto obrigado a contribuir dessa vez.

R. Contribuições individuais são uma decisão

pessoal. Os funcionários nunca devem se sentir
obrigados a fazer uma contribuição de caridade. Os
gerentes devem ter uma noção especial de que sua
posição na Empresa pode levar outras pessoas a se
sentirem pressionadas a fazer contribuições, e devem
evitar criar essa impressão.

Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

•

Obteremos reembolso da Dow por despesas pessoais ou doações para atividades de caridade.

Atividades e contribuições políticas

A Dow incentiva a participação em processos políticos locais, nacionais e internacionais.
•

Ao expressar opiniões pessoais em um fórum público (como uma carta ao jornal), os funcionários não estão autorizados a usar o papel timbrado da Empresa, o
e-mail da Empresa, nem fazer referência a qualquer endereço comercial ou cargo.

•

Sempre cumprimos com todas as leis relevantes que regem a participação da Dow em assuntos políticos, incluindo contribuições políticas.

Comunicações com o público
Nós nos esforçamos para nos comunicar com o público de maneira precisa e consistente. Para garantirmos o cumprimento da lei e a proteção dos nossos interesses,
somente as pessoas especificamente designadas para fazê-lo deverão representar a Empresa para o público ou a mídia.
Código de conduta da Dow
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Se recebermos a consulta de um contato externo sobre um assunto da Empresa,
deveremos encaminhar a consulta ao nosso representante local de Relações
Públicas.
Mídias sociais
O uso das redes sociais e outras formas de mídia social está se tornando uma
tendência nos negócios. Em geral, as regras que se aplicam às novas ferramentas
de comunicação são consistentes com as regras tradicionais de comunicação.
O que fazer:
•

Distinguir claramente entre comunicação empresarial autorizada e
comunicação pessoal. Se dermos uma opinião pessoal sobre questões
públicas, não devemos criar a impressão de que representamos a Dow ou
estamos expressando as opiniões da Dow.

•

Respeitar as leis relativas a marcas, uso justo, direitos autorais, segredo
comercial e de divulgação de informações financeiras, assim como as
diretrizes e políticas da Empresa.

•

Seguir os valores da Dow em todas as comunicações empresariais
autorizadas.

O que não fazer:
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•

Falar em nome da Dow, a menos que tenha sido designado como porta-voz e
tenha permissão para fazê-lo.

•

Divulgar qualquer informação confidencial pertencente à Dow, seus
funcionários, clientes, fornecedores e/ou outros parceiros de negócios.

•

Mencionar clientes, fornecedores ou parceiros de negócios da Dow sem a
aprovação deles.

•

Recomendar produtos ou serviços da Dow sem aprovação prévia.

•

Divulgar dados pessoais sobre outros, especialmente dados pessoais obtidos
como parte do relacionamento com a Dow.

Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

Administração do Código
Temos o compromisso de manter um ambiente em que a conformidade com a lei e com este Código seja esperada. Essa expectativa começa com cada funcionário e se
estende a nossos clientes, fornecedores, parceiros de negócios, acionistas e autoridades reguladoras.
O Escritório de Ética e Conformidade é responsável pela administração do Código, com supervisão do Conselho Geral e dos Comitês de Auditoria e Governança do
Conselho de Administração.
Investigação e resposta
A Empresa leva a sério e investiga completamente todas as possíveis violações legais ou ao Código. Especialistas no assunto designados pelo Escritório de Ética e
Conformidade conduzem as investigações. As investigações são conduzidas de maneira respeitosa, confidencial e justa. Se a investigação confirmar uma alegação,
a equipe de gestão adequada analisará as descobertas e determinará o resultado final.
A Empresa protegerá qualquer pessoa que suscitar uma preocupação de boa-fé. É uma violação do Código conscientemente fazer uma acusação falsa, mentir para
um investigador, interferir ou recusar-se a cooperar em uma investigação. Todos os que fazem parte da força de trabalho da Dow devem ser sinceros e cooperar
plenamente com qualquer investigação.
Confirmação
Somos obrigados a confirmar periodicamente que lemos o Código e concordamos em cumpri-lo. O não cumprimento em ler ou confirmar o Código não nos isenta da
conformidade com o Código.
Isenção
O Conselho de Administração ou seu comitê designado deve aprovar qualquer isenção a uma disposição do Código e a Empresa divulgará publicamente no site da
Empresa qualquer isenção ou emenda ao Código que exija divulgação de acordo com a lei, a norma ou o regulamento aplicável.
Outras disposições
O Código é o guia da Dow para as políticas e os requisitos legais da Empresa que regem a forma como conduzimos negócios no mundo todo. É uma referência geral
para todos os funcionários, em todos os lugares onde fazemos negócios. Ele não descreve todas as leis aplicáveis ou políticas da Empresa, nem fornece detalhes
completos sobre qualquer lei ou política individual. A Dow reserva o direito de modificar, revisar ou alterar qualquer política, procedimento ou condição relacionada ao
emprego a seu exclusivo critério e a qualquer momento, sem aviso prévio e sem revisão do Código.
O conteúdo do Código não constitui os termos de um contrato de trabalho, e nada contido aqui deve ser interpretado como a garantia de continuidade no emprego.
O Código não é um documento legal e destina-se apenas ao uso informativo. As informações aqui contidas podem ser alteradas ou revogadas unilateralmente pela
Empresa a qualquer momento e não são taxativas. Se alguma informação no Código, seja impressa ou on-line, diferir das políticas ou procedimentos estabelecidos
pela Dow, a política legal e os documentos de procedimentos prevalecem.
De acordo com a Lei de proteção de segredos comerciais (Defend Trade Secrets Act), a partir de 12 de maio de 2016, todos os empregadores devem fornecer
um aviso de imunidade aos funcionários e contratados “em qualquer contrato ou acordo com um funcionário [ou contratado independente] que regule o uso de um
segredo comercial ou outra informação confidencial”. A imunidade para a qual o aviso é necessário aparece em outra parte da Lei e concede aos denunciantes
imunidade limitada em processos civis e criminais federais e estaduais para divulgação de segredos comerciais, onde a divulgação “(A) é feita (i) em sigilo para um
funcionário público federal, estadual ou local, direta ou indiretamente, ou para um advogado; e (ii) unicamente com o objetivo de denunciar ou investigar uma suspeita
de violação da lei; ou (B) é feita em uma reclamação ou outro documento arquivado em uma ação judicial ou outro processo, se tal registro for feito sob sigilo”.
Código de conduta da Dow
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Contatos e outros recursos

B. Recursos de capacitação

Ao denunciarmos uma má conduta, todos ajudamos a contribuir para a cultura
ética da Dow. Se virmos algo, precisamos dizer algo! Perguntas ou preocupações
sobre conduta apropriada podem ser resolvidas por:

•

Cursos on-line sobre o Código de conduta empresarial e outros tópicos de
conformidade estão disponíveis para todos os nossos funcionários.

•

Qualquer líder

•

•

Representante do departamento de recursos humanos

Recomenda-se que os funcionários visitem o site interno de Ética e
Conformidade e se familiarizem com seu conteúdo.

•

Advogado da Dow

•

•

Escritório de Ética e Conformidade

A Dow mantém um recurso de políticas globais. As seguintes políticas
relacionadas ao Código de Conduta empresarial explicam com mais detalhes
o comportamento esperado dos funcionários:

•

Linha de Ética da Dow

-

Antissuborno

-

Concorrência

A. Linha de Ética da Dow

-

Conflito de interesse

A Linha de Ética da Dow é operada por um terceiro externo, que fornece serviços
semelhantes a outras empresas globais. As chamadas para a Linha de Ética são
atendidas por um especialista em comunicação treinado, que documentará a
pergunta ou preocupação e encaminhará a denúncia para análise e resolução pelo
Escritório de Ética e Conformidade.

-

Tecnologia da informação corporativa

-

Segurança

-

Presentes e Entretenimento

-

Política Global de Relatório de Despesas e Viagens (Global Travel and
Expense Reporting, TER)

Para entrar em contato com a Linha de Ética da Dow:

São realizados vários recursos de capacitação relacionados ao Código:

•

Acesse www.dowethicsline.com.

-

Uso de informações privilegiadas

•

Ligue gratuitamente usando os códigos de acesso que podem ser encontrados
no site, ou envie uma denúncia on-line.

-

Gestão de registros

-

Respeito e responsabilidade

-

Mídias sociais

-

Local de trabalho sem substâncias proibidas

-

Local de trabalho sem violência

Para entrar em contato com o Escritório de Ética e Conformidade da Dow:
•

Ligue para +1-989-636-2544

•

Envie um e-mail para ethics@dow.com

•

Envie uma correspondência para o Escritório de Ética e Conformidade, Global
Dow Center, 2211 H.H. Dow Way, Midland, MI 48674.
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Para manifestar suas preocupações ou buscar orientação sobre qualquer questão levantada aqui, entre em contato com a Linha de Ética pelo telefone +1-800-803-6868 ou on-line em
www.dowethicsline.com (números internacionais de ligação gratuita).

Código de conduta da Dow
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