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Visão
A Dow almeja tornar-se a empresa de ciência dos materiais 
mais inovadora, centrada no cliente, inclusiva e sustentável 
do mundo. Nosso objetivo é oferecer crescimento de valor e 
o melhor desempenho da categoria, à medida que apoiamos 
a transição para uma sociedade mais sustentável e saudável. 
Questões como proteção climática, economia circular e 
materiais mais seguros são fundamentais para nossa licença 
de operação e nosso crescimento futuro. A Dow reconhece 
a urgência de resolver esses problemas complexos. Estamos 
vivendo com os impactos das mudanças climáticas. Estamos 
vendo resíduos plásticos em nossos oceanos. Essas 
questões são prioridade para muitos, de consumidores a 
investidores – e até mesmo para nossos filhos.
Para a Dow, a sustentabilidade é uma jornada permanente de 
aprimoramento e visão de novas tendências no horizonte. Em 
2020, aceleramos nossos compromissos de sustentabilidade e 
anunciamos novas metas em torno da proteção climática e de 
uma economia circular. Por meio da nossa meta de “proteger o 
clima”, pretendemos reduzir nossas emissões líquidas anuais 
de carbono em cinco milhões de toneladas métricas até 2030, 
representando uma redução de 15% em relação à nossa linha 
de base. E, até 2050, a Dow pretende ser neutra em carbono 
(de acordo com o Acordo de Paris). Chegar lá não será fácil. 
Para alcançar a neutralidade de carbono de fato, precisamos de 
tecnologias e pensamentos inovadores. Já estamos progredindo. 
Nossa meta de “fechar o ciclo” reflete nosso compromisso 

Introdução

de trabalhar diretamente com nossos clientes, proprietários 
de marcas e a cadeia de valor para redesenhar e promover 
aplicações de embalagem reutilizáveis ou recicláveis, 
como nossa tecnologia RecycleReady para aplicações de 
embalagem. Nossa meta de “conter o desperdício” é nosso 
compromisso de colaborar com as partes interessadas e 
investir em tecnologias e infraestruturas importantes que 
aumentem significativamente a reciclagem global. 
Para atingir nossas metas, a Dow precisa de colaboração 
– sobretudo com nossa cadeia de valor. Várias partes 
interessadas em uma cadeia de valor complexa terão que 
trabalhar juntas para encontrar soluções que capturem o 
valor total de nossos materiais, sempre mantendo o melhor 
desempenho em termos de meio ambiente, social e governança 
(Environment, Social and Governance, ESG). Ter um bom 
desempenho ESG significa ir além da necessidade de ser 
ambiental e socialmente responsável hoje; ter um desempenho 
superior também envolve tomar decisões hoje que plantem 
as sementes para o futuro circular e de baixo carbono.
Incentivamos nossos fornecedores a se juntarem a nós 
proativamente no caminho para alcançar a ambição da 
Dow. Este documento define as diretrizes que exigimos que 
nossos fornecedores sigam, mas também sugere práticas 
mais progressivas que se alinham com nossa abordagem em 
relação à sustentabilidade.
Obrigado por fazer parte da jornada de sustentabilidade da Dow! 
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Finalidade
Este Código de Conduta Empresarial para Fornecedores 
(doravante, o Código do Fornecedor) segue os princípios  
do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU)  
e está organizado em três seções: Meio ambiente, Sociedade 
e Governança. 
A Dow está comprometida com os princípios obrigatórios 
estabelecidos neste Código do Fornecedor e espera que 
seus fornecedores também estejam. O cumprimento dos 
requisitos obrigatórios especificados abaixo é considerado 
um pré-requisito não negociável para toda e qualquer 
colaboração com a Dow. 
Também nos dedicamos à melhoria contínua e favoreceremos 
a colaboração com nossos parceiros fornecedores que não 
apenas cumprem os requisitos obrigatórios, mas também 
aplicam as melhores práticas, conforme descrito abaixo. 
Esses princípios refletem a visão progressiva da Dow sobre 
ESG e podem se tornar obrigatórios no futuro.
Também sabemos que a sustentabilidade é uma jornada em 
constante evolução. Sendo assim, o Código do Fornecedor 
continuará evoluindo ao longo do tempo, e esperamos que 
nossos fornecedores nos acompanhem nessa jornada rumo 
a um futuro mais sustentável. Para isso, observe a data deste 
documento. A Dow reserva-se o direito de modificar, revisar 
ou alterar este Código do Fornecedor a seu exclusivo critério 
a todo e qualquer momento.

Conformidade
A aplicação deste Código do Fornecedor em qualquer 
jurisdição ou país específico tem que estar em conformidade 
com todos os regulamentos, leis e diretivas aplicáveis. Nos 
casos em que os princípios estabelecidos neste Código do 
Fornecedor excederem os requisitos da lei, os fornecedores 
ainda são obrigados a seguir o Código do Fornecedor 
quando for legalmente permitido. 
A Dow espera que os funcionários implementem sistemas 
e controles para promover a conformidade com as leis 

aplicáveis e os princípios estabelecidos neste Código do 
Fornecedor, incluindo políticas, treinamento, monitoramento 
e mecanismos de auditoria. Os fornecedores também devem 
informar seus funcionários sobre os princípios estabelecidos 
neste Código do Fornecedor. 
Os fornecedores devem utilizar esses princípios ou princípios 
semelhantes para os subcontratados e fornecedores com 
quem trabalham para fornecer bens e serviços para a Dow.
Os fornecedores diretos precisam conduzir a avaliação 
de risco de sua cadeia de suprimentos e fornecer à Dow 
visibilidade em relação a riscos e estratégias de mitigação.
Os fornecedores devem tomar medidas razoáveis para 
divulgar tópicos sobre o impacto no meio ambiente e em 
questões sociais, por exemplo, em um site ou relatório 
disponibilizado publicamente. As questões mais importantes 
para a Dow são:
•  Mitigação de mudanças climáticas, redução de resíduos e 

segurança de materiais
• Saúde e segurança dos funcionários e da comunidade local 
• Respeito pelos direitos humanos

Responsabilidade
A Dow espera que nossos parceiros da cadeia de suprimentos  
mantenham a documentação necessária para demonstrar a 
conformidade com os princípios estipulados neste Código do 
Fornecedor. Ademais, a empresa reserva-se o direito de avaliar, 
monitorar e auditar a conformidade dos fornecedores a este 
Código do Fornecedor. A colaboração com fornecedores que 
não estejam em conformidade com este Código do Fornecedor 
pode ser encerrada e/ou removida da consideração em negócios 
futuros. Os fornecedores devem implementar prontamente 
ações corretivas. A Dow pode avaliar a conformidade por meio 
de organizações como “Together for Sustainability” (TfS), uma 
iniciativa de empresas químicas multinacionais para envolver suas 
cadeias de suprimentos e outras partes interessadas na promoção 
do desenvolvimento sustentável. Esperamos que nossos 
fornecedores cooperem com tais solicitações caso elas surjam. 

https://tfs-initiative.com/
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A Dow está acelerando nossas ações para proteger as 
pessoas e o planeta com base na compreensão do ciclo de 
vida de nossos produtos: suas fontes de energia e matérias-
primas, processos de fabricação, usos e aplicações e como 
eles são tratados após o uso. Nosso programa de ESG 
abrange todos os aspectos do meio ambiente, incluindo a 
preservação de recursos naturais, conservação da água, 
captação de energia renovável e economia circular. 
Esperamos que nossos fornecedores façam o mesmo de 
acordo com os princípios fundamentais listados a seguir.

Meio ambiente

Obrigatório
O fornecedor deve tomar medidas para rastrear e melhorar 
continuamente seu desempenho ambiental em todas as suas 
operações, seus produtos e seus serviços. Os fornecedores 
devem quantificar e relatar métricas significativas de ESG seguindo 
metodologias estabelecidas – como o Protocolo de Gases de Efeito 
Estufa, a Estrutura do Conselho de Emissões Logísticas Globais, 
a Estrutura Pioneira do Conselho Mundial de Negócios para o 
Desenvolvimento Sustentável e o Índice Global de Relatórios –, que  
eles podem medir continuamente ao longo do tempo. 

Identificar os principais problemas e definir 
metas para melhoria contínua
A Dow identificou áreas em que acreditamos que podemos 
fazer a maior diferença e impulsionar mudanças em todo o 
setor: proteção climática, economia circular e materiais mais 
seguros. Nesse sentido, adotamos metas para alcançar a 
neutralidade de carbono de todo o ecossistema da Dow 
até 2050, colaborar para reciclar ou reutilizar um milhão 
de toneladas de resíduos plásticos até 2030 e permitir a 
reciclagem ou reutilização de 100% de nossos produtos 
vendidos em embalagens até 2035. Nossas ambições vão 
além de nossas próprias operações para nossa cadeia 
de valor upstream e downstream. Acompanhamos nosso 
progresso em direção a essas metas por meio de métricas 
de ESG em constante evolução, e os dados de ESG dos 
fornecedores são um componente-chave desse esforço.

Melhores práticas
A Dow favorece fornecedores que definem metas de curto e longo prazo 
para alcançar a neutralidade de carbono, eliminar resíduos plásticos 
e outras preocupações específicas para as operações e cadeia de 
suprimentos do fornecedor. Além disso, a Dow recomenda que os 
fornecedores divulguem publicamente suas métricas e metas de ESG 
por meio de plataformas como CDP e Ecovadis, começando com as 
principais métricas climáticas das emissões anuais de carbono de 
escopo 1, 2 e 3 e pegadas de carbono de produtos.
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Obrigatório
Os fornecedores devem identificar, quantificar e abordar proativamente 
os riscos e impactos ambientais no processo de produção, distribuição 
e transporte, bem como durante todo o ciclo de vida de seus produtos 
e serviços. Em particular, os fornecedores de logística e fabricação 
externa têm que adotar programas de redução de perda de grânulos 
de resina plástica, como o Operation Clean Sweep.

Gerenciar proativamente os riscos ambientais
A Dow é líder no desenvolvimento de modelos sociais que 
integrem soluções de política pública, ciência, tecnologia e 
inovação da cadeia de valor para facilitar a transição para um 
planeta e uma sociedade sustentáveis. Por exemplo: a Dow é 
parceira comprometida do programa Operation Clean Sweep, 
trabalhando proativamente para evitar a perda de pó, flocos e 
grânulos de resina plástica no ambiente marinho.

Melhores práticas
A Dow favorece os fornecedores que antecipam tendências 
regulatórias e respondem às solicitações do mercado para a 
sustentabilidade de seus produtos.

Obrigatório
Cada funcionário tem a responsabilidade de garantir que nossos 
produtos e operações cumpram as normas governamentais aplicáveis 
ou os padrões da Dow – as que forem mais rigorosas. Os fornecedores 
devem implantar sistemas que garantam a gestão segura de resíduos, 
emissões atmosféricas e descargas de águas residuais. 

Promover a responsabilidade ambiental
Proteger as pessoas e o meio ambiente faz parte de tudo o 
que a Dow faz e de todas as decisões que tomamos.

Melhores práticas
A Dow favorece fornecedores que buscam maneiras de minimizar o uso 
de recursos não renováveis, de usar todos os recursos de forma mais 
eficiente e de minimizar o impacto ambiental de suas operações.

Obrigatório
A Dow espera que seus fornecedores desenvolvam, adotem e 
promovam tecnologias de prevenção de poluição, tecnologias de 
monitoramento de vazamentos e processos de produção mais limpos 
usando tecnologias de última geração sempre que possível.  

Adotar tecnologias e sistemas ecologicamente 
corretos
A Dow cultiva uma mudança de mentalidade social em 
relação ao valor e à necessidade de incorporar perspectivas 
e colaborações diversificadas para enfrentar os desafios 
globais. Inovar, implementar e dimensionar novos sistemas e 
tecnologias para reduzir os impactos ambientais, acelerar a 
transição para energia limpa e promover a economia circular 
são partes centrais dessa mudança.

Melhores práticas
A Dow favorece os fornecedores que participam e promovem 
colaborações para desenvolver soluções inovadoras de tecnologia e 
sistemas que funcionam em todos os setores.
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O respeito pelas pessoas é um valor central da Dow. 
Incentivamos nossos fornecedores a manterem os mais altos 
padrões para garantir o respeito pelos direitos humanos de 
seus funcionários e tratá-los de forma justa, de acordo com 
todas as leis aplicáveis.

Social

Obrigatório
Os fornecedores respeitarão o direito legal dos funcionários de livre 
associação, bem como seu direito legal de participar, formar ou não 
participar de sindicatos ou outras formas de negociação coletiva.

Respeitar a liberdade de associação e 
negociação coletiva

Melhores práticas
Os fornecedores devem promover e praticar uma cultura de inclusão 
e trabalhar para melhorar a diversidade geral de sua força de 
trabalho. Eles são incentivados a ter programas ativos de diversidade 
de fornecedores e apoiar os negócios e as comunidades onde a 
Dow opera, envolvendo-se com pequenas empresas, empresas 
pertencentes a minorias e mulheres e outras categorias diversas. A 
Dow recomenda enfaticamente estabelecer sistemas para rastrear 
gastos diversos e relatar essas informações à Dow. 

Obrigatório
Os fornecedores não podem utilizar trabalho forçado ou involuntário, 
incluindo trabalho de presos, servidão por contrato, escravidão por 
dívida, trabalho escravo, tráfico humano e nenhuma outra forma de 
trabalho involuntário.

Sem trabalho forçado e compulsório

Obrigatório
Os fornecedores cumprirão todas as leis trabalhistas infantis aplicáveis 
e garantirão que não empregarão indivíduos abaixo da idade mínima 
legal local para trabalhar. 

Sem trabalho infantil

Obrigatório
Os fornecedores não discriminarão em nenhuma condição de emprego 
com base em idade, raça, cor, nacionalidade, sexo, orientação sexual, 
identidade ou expressão de gênero, deficiência física ou mental, 
religião, associação sindical, status de militar ou veterano, estado 
civil ou familiar ou toda e qualquer outra característica pessoal não 
relacionada ao desempenho no trabalho ou outro fator protegido pela 
lei aplicável.

Não discriminar

Obrigatório
Os fornecedores garantirão que seus funcionários não sejam sujeitos 
a assédio psicológico, verbal, sexual ou físico ou a nenhuma forma de 
abuso – e cumprirão todas as leis aplicáveis sobre assédio e abuso 
de funcionários. As denúncias de assédio, bullying e/ou abuso serão 
tratadas com seriedade e respeito. Os funcionários que relatarem 
não conformidade com esses aspectos não podem sofrer retaliação, 
tendo o direito de receber procedimentos transparentes, justos e 
confidenciais e que resultem na resolução rápida, imparcial e justa das 
dificuldades que possam surgir como parte do processo.

Prevenir assédio e abuso de trabalho

Estimular a diversidade de fornecedores
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Obrigatório
Os fornecedores não podem fornecer produtos que contenham 
estanho, tântalo, tungstênio ou ouro (os “Minerais de Conflito”) que 
direta ou indiretamente financiem ou beneficiem grupos armados e 
causem abusos aos direitos humanos.

Aquisição de minerais de conflito 

Obrigatório
O fornecedor não obterá minerais de conflito da República 
Democrática do Congo ou de países vizinhos (os “Países Cobertos”) 
de uma maneira que financie ou beneficie direta ou indiretamente 
grupos armados nos Países Cobertos. O fornecedor pode obter 
minerais de conflito de fundições que tenham sido validadas como em 
conformidade com o Processo de Garantia de Minerais Responsáveis 
da Iniciativa de Minerais Responsáveis. O fornecedor tem que se 
comprometer a cumprir todos os regulamentos e leis aplicáveis 
relacionados a minerais de conflito e concordar em fornecer todas as 
informações necessárias solicitadas pela Dow em relação aos produtos 
fornecidos para permitir que a Dow conclua as consultas razoáveis do 
país de origem e a devida diligência relacionada a minerais de conflito.

Obrigatório
Os fornecedores cumprirão todas as leis de saúde e segurança aplicáveis 
no local de trabalho. Os fornecedores proporcionarão um local de trabalho 
seguro e saudável a seus funcionários, incluindo controles apropriados, 
procedimentos de trabalho, proteção contra exposição a materiais 
perigosos e equipamentos de proteção individual apropriados. Todos os 
funcionários devem ter acesso a condições de trabalho limpas, seguras 
e razoáveis. Suas instalações (incluindo operações e dormitórios) devem 
ser limpas, saudáveis e seguras, com acesso adequado a água potável, 
instalações sanitárias, ar fresco e iluminação. Os fornecedores devem 
ainda oferecer treinamento sobre segurança do processo de trabalho, 
bem como procedimentos de resposta a emergências.

Proporcionar um local de trabalho seguro e íntegro

Obrigatório
Os fornecedores cumprirão todas as leis de transporte aplicáveis. 
Os fornecedores também devem implantar sistemas para garantir o 
transporte seguro dos materiais. Isso inclui consideração na seleção de 
prestadores de serviços de logística (incluindo armazéns e terminais), 
seleção e inspeção de contêineres de transporte, carregamento e 
descarregamento de contêineres de transporte, proteção e vedação de 
contêineres de transporte e resposta a emergências.

Proteger as comunidades durante a produção e  
o transporte

Obrigatório
Os fornecedores devem implantar sistemas para monitorar, analisar, 
relatar e comunicar todo e qualquer incidente de segurança em suas 
instalações de produção. As avaliações de risco serão conduzidas 
de forma proativa e regular. Os fornecedores devem tomar medidas 
específicas e proativas para evitar a interrupção das linhas de 
suprimento da Dow.
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A Dow espera que seus fornecedores conduzam seus 
negócios da mesma forma que a Dow se esforça para conduzir 
os seus próprios: de forma ética e em conformidade com a lei.

Governança

Obrigatório
Os fornecedores deverão evitar toda e qualquer interação com 
funcionários da Dow que possa entrar em conflito, ou parecer entrar em 
conflito, com esses funcionários agindo no melhor interesse da Dow. Isso 
também inclui oferecer pagamentos ou oportunidades de emprego aos 
funcionários da Dow. Todos e quaisquer conflitos de interesses dos quais 
o fornecedor esteja ciente, independentemente da negociação comercial 
com a Dow – incluindo, entre outros, propriedades ou interesses 
benéficos nos negócios de fornecedores por funcionários públicos, 
representantes de partidos políticos ou funcionários da Dow –, devem ser 
imediatamente relatados à Dow para permitir a ação apropriada.  

Prevenir conflitos de interesses

Obrigatório
Os fornecedores não podem se envolver com nenhuma forma de 
suborno comercial, corrupção, extorsão ou fraude, tampouco oferecer 
incentivos a funcionários da Dow ou à família ou amigos de funcionários 
da Dow para obter ou reter negócios da Dow. Os fornecedores 
cumprirão a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA, a Lei 
Antissuborno do Reino Unido e todas as outras leis locais aplicáveis que 
lidam com o suborno de funcionários públicos. Ademais, eles devem 
manter procedimentos adequados para evitar o comportamento ilegal 
em todas as negociações comerciais realizadas por esses fornecedores. 

Sem suborno ou corrupção

Obrigatório
Todo entretenimento ou hospitalidade tem que ter natureza razoável, 
inteiramente com a finalidade de manter boas relações comerciais, 
sem se destinar a influenciar as decisões comerciais da Dow. Os 
fornecedores respeitarão o fato de que os funcionários da Dow não 
dão ou aceitam presentes, entretenimento ou favores que possam 
comprometer ou levantar dúvidas sobre a neutralidade das decisões 
tomadas pela Dow ou pelos fornecedores. Os fornecedores estão 
cientes e cumprem nossos requisitos.

Melhores práticas
Os fornecedores são incentivados a aumentar a conscientização sobre 
este Código do Fornecedor entre sua equipe e seus trabalhadores e 
a fornecer treinamento sobre ética nos negócios, principalmente no 
contexto de seus trabalhos específicos (por exemplo, dar e receber 
presentes para a equipe de aquisições).

Aumentar a conscientização e fornecer treinamento
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Obrigatório
Os fornecedores devem cumprir todas as leis aplicáveis relativas à 
concorrência justa e antitruste e não podem se envolver em nenhuma 
forma de lavagem de dinheiro ou aceitar conscientemente fundos 
adquiridos por meios ilícitos. Os fornecedores não podem usar 
nenhuma informação confidencial sobre a Dow que tenham em sua 
posse para se envolver ou apoiar o uso de informações privilegiadas. 
Todas as negociações comerciais e de negócios devem ser realizadas 
de forma transparente e registradas com precisão nos livros e registros 
dos fornecedores. Os fornecedores devem manter e fornecer à Dow, 
mediante solicitação, registros exatos relacionados à concorrência 
justa e contabilidade precisa de todos os assuntos relacionados a seus 
negócios com a Dow. 

Respeitar a concorrência justa e contabilidade 
precisa 

Obrigatório
Os fornecedores devem proteger as informações confidenciais da Dow, 
incluindo informações pessoais, e agir para evitar seu uso indevido, 
roubo, fraude ou divulgação imprópria – bem como cumprir todas 
as leis de privacidade de dados aplicáveis. Os fornecedores devem 
proteger e respeitar a propriedade intelectual da Dow. Os fornecedores 
devem tomar todo o cuidado necessário ao manusear, discutir ou 
transmitir informações sensíveis ou confidenciais que possam afetar 
a Dow, seus funcionários, seus clientes, a comunidade de negócios 
ou o público em geral. Toda informação confidencial e/ou propriedade 
intelectual licenciada pode ser usada apenas para o objetivo 
pretendido e designado.

Proteger as informações

Melhores práticas
Os fornecedores devem ter um nível adequado de segurança 
cibernética em seus sistemas, comunicações, etc. para evitar e 
mitigar o risco cibernético potencial, principalmente aqueles que 
também podem colocar em risco a Dow durante nossa interação 
comercial. Os fornecedores devem realizar avaliações periódicas de 
riscos e vulnerabilidades de segurança cibernética, incluindo o uso 
de profissionais qualificados de segurança cibernética, conforme 
apropriado. É necessário elaborar um plano de continuidade de 
negócios e um plano de continuidade de segurança cibernética – 
os quais precisam estar sempre atualizados – que especifiquem 
os controles e a segurança implementados, bem como um plano 
de comunicação e um programa de recuperação robusto. Os 
fornecedores são incentivados a aumentar a conscientização sobre 
segurança cibernética por meio de discussões com suas equipes.  
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Obrigatório
Os fornecedores devem ter registros adequados de seus fornecedores 
diretos e serem capazes de rastrear os volumes de volta aos locais de 
fornecimento.

Estimular a rastreabilidade da cadeia de suprimentos

Melhores práticas
Os fornecedores devem se envolver ativamente em sua cadeia de 
suprimentos para aumentar a transparência e a rastreabilidade e serem 
capazes de rastrear as mercadorias até sua origem. Os fornecedores 
podem avançar ainda mais na rastreabilidade ao se envolverem em 
colaborações com grupos do setor, ONGs e outras partes interessadas.

Denunciar má conduta e antirretaliação

Melhores práticas
Os fornecedores que acreditarem que um funcionário da Dow ou 
outra pessoa que atue em nome da Dow tenha se envolvido em 
conduta ilegal ou imprópria com relação aos seus negócios com o 
fornecedor devem relatar o assunto à Dow. Os fornecedores também 
devem relatar toda e qualquer violação potencial deste Código do 
Fornecedor. As denúncias podem ser feitas por meio da Linha de Ética 
da Dow (https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23573/
index.html). O relacionamento de um fornecedor com a Dow não será 
afetado nem sofrerá retaliação de nenhuma forma por uma denúncia 
honesta de possível má conduta.
Além disso, os fornecedores são incentivados a estabelecer meios 
de relatar má conduta sem risco de retaliação em suas respectivas 
organizações.

Obrigatório
Os fornecedores cumprirão todas as leis aplicáveis relacionadas 
ao comércio internacional. Os fornecedores fornecerão à Dow 
a documentação necessária para que a Dow cumpra as leis de 
importação/exportação, aderirão a quaisquer sanções e embargos 
comerciais aplicáveis e implementarão práticas e procedimentos para 
garantir a segurança de sua cadeia de suprimentos de acordo com 
os regulamentos aplicáveis. Se aplicável, os fornecedores deverão 
fornecer documentação para apoiar a elegibilidade de seus produtos 
sob um acordo de livre comércio.
Os fornecedores não podem usar nenhum fornecedor de serviços, 
materiais ou equipamentos que (a) esteja localizado em países sujeitos 
às sanções econômicas da Organização das Nações Unidas, dos EUA 
ou da União Europeia (ou agindo em nome de pessoas ou entidades 
localizadas nesses países) ou (b) apareça em listas de pessoas 
restritas ou proibidas mantidas pela Organização das Nações Unidas, 
pelos EUA, pela União Europeia ou pelo país de fabricação, origem/
destino da carga. Os expedidores devem fazer a triagem de todos os 
contêineres, embarcações e outros equipamentos, bem como seus 
proprietários, para garantir a conformidade com esse requisito.

Respeitar o comércio internacional e as partes 
sancionadas
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Aviso: Não será tolerada qualquer violação de patente de propriedade da Dow ou de qualquer outra empresa. Considerando que as condições de uso e leis aplicáveis podem diferir entre locais e sofrer alterações no decorrer do tempo, o cliente é responsável por 
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