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Prezado(a) colaborador(a) da Huntsman, 

Nas últimas cinco décadas, construímos juntos um legado sólido e resiliente na 
Huntsman. No centro dessa conquista estão dois conceitos simples: integridade e 
escolha. Nossa escolha é fazer negócios da maneira certa.

Escolhemos agir com integridade por nós mesmos e prometemos isso para cada um de 
nós. Isso demonstra o compromisso mais importante que assumimos com nossos clientes 
e acionistas. É a base sobre a qual as relações de confiança são formadas e, com o 
tempo, fortalecidas. A confiança é algo tão valioso quanto delicado. Por isso é muito 
importante que, coletivamente, continuemos a fazer as escolhas certas em como nos 
comportamos como profissionais e embaixadores da empresa. Não se espera que cada 
um de nós saiba a resposta para cada questão de ética nos negócios que possa surgir, 
mas todos nós somos responsáveis por saber onde encontrar as respostas corretas.

As informações contidas em nossas Diretrizes de Conduta nos Negócios estão aqui para 
apoiar vocês nessa jornada. Da mesma forma, por meio dos canais informados neste guia, 
todos os colaboradores da Huntsman são responsáveis por denunciar, se testemunharem 
algo que acreditam estar sendo feito de maneira antiética, intencionalmente ou não.

Viver de acordo com essas diretrizes, juntamente com o bom senso e o compromisso de 
fazer negócios da maneira certa, é o que precisamos de todos os colaboradores, todos os 
dias, para manter os mais altos padrões éticos sobre os quais nosso legado é construído 
e nosso futuro depende.

Obrigado por exemplificar nossos valores em tudo o que fazem.

Peter R. Huntsman
Presidente do Conselho, Presidente e CEO

Mensagem de 
Peter Huntsman
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Nossos Valores: 
a fórmula da 
Huntsman para  
o sucesso
Na Huntsman, nossa paixão por quem somos e por fazer a 
coisa certa nos dá uma vantagem competitiva em todos os 
nossos empreendimentos comerciais. Somos comprometidos 
com os nossos valores de honestidade, integridade, respeito e 
responsabilidade. Esse compromisso nos une globalmente e 
promove nossos elevados padrões éticos em tudo o que fazemos, 
especialmente no relacionamento entre nós mesmos, e com os 
nossos clientes e parceiros de negócios. Cada um de nós deve viver 
de acordo com os valores da Huntsman para que possamos tomar 
as decisões corretas todos os dias.
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   Honestidade
Somos precisos e honestos em todas as 
nossas comunicações.

   Integridade
Aplicamos os mais altos padrões de 
integridade em todas as nossas ações.

   Respeito
Mostramos respeito e consideração por 
todas as pessoas com quem interagimos.

   Responsabilidade
Somos pessoalmente responsáveis por 
cumprir nossos compromissos.

Defendendo nossos valores globalmente
Estas Diretrizes se aplicam a todos nós, independentemente 
de onde trabalhamos. Devemos obedecer a todas as leis 
em todos os momentos, mesmo que sejam complexas e 
sujeitas a alterações e possam diferir de país para país. 
Embora a Huntsman não espere que todos conheçam todas 
as áreas da legislação, cada um de nós é responsável 
por estar ciente, entender e cumprir estas Diretrizes e as 
políticas, procedimentos e leis que se aplicam ao nosso local 
específico e função de trabalho.

Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Entendendo nossas responsabilidades compartilhadas
A reputação da Huntsman é construída com base nas ações de todos que agem em nome de 
nossa empresa. Compartilhamos a responsabilidade de defender nossos valores e esperamos 
que todos sigam nossos altos padrões éticos.

Contando com uma gestão que lidere pelo exemplo
Espera-se que gerentes e supervisores liderem pelo exemplo. Acreditamos que esta é a 
melhor maneira de promover os valores da Huntsman para colaboradores, bem como clientes 
e parceiros de negócios. Como gestores e supervisores, devemos:
• Agir com o máximo de integridade e em total conformidade com os nossos valores.
• Comunicar a importância dessas Diretrizes e da conduta ética em geral aos nossos 

subordinados diretos.
• Criar um ambiente positivo em que nossos subordinados diretos e outros colaboradores se 

sintam à vontade para fazer perguntas e manifestar suas preocupações.
• Estar atento a situações que possam violar estas Diretrizes ou a legislação.
• Notificar imediatamente as pessoas corretas sobre qualquer situação que seja antiética ou 

potencialmente prejudicial à reputação da Huntsman.
• Respeitar a confidencialidade e proibir a retaliação.

Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Tomando as decisões certas
Às vezes, não temos certeza do que fazer ou não sabemos se uma ação ou decisão é 
ética ou legal. Em tais situações, devemos nos perguntar o seguinte:

Estou cumprindo nossas Diretrizes, políticas 
e procedimentos e as leis que se aplicam à 
minha área de trabalho?

Que tipo de orientação eu preciso antes 
de tomar essa decisão?

A Huntsman pode sofrer alguma consequência 
negativa por causa das minhas ações?

Há alguém na Huntsman que deveria 
saber sobre minhas ações propostas ou 
concluídas?

Eu gostaria que minhas ações se 
tornassem públicas? Minha família 
ficaria orgulhosa das minhas ações?

Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Manifestando-se
Se você tiver alguma dúvida sobre uma situação específica ou precisar relatar um problema ou 
manifestar uma preocupação, entre em contato com um ou mais dos seguintes recursos:
• Seu gerente imediato
• Seu representante local de Recursos Humanos
• O responsável local de E&C: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/facility-

compliance-officers
• Qualquer responsável por Conformidade: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/

compliance-champions
• Equipe de Ética e Conformidade: https://ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/ethics-

and-compliance-team and ethics@huntsman.com
• Diretor Executivo de Conformidade (CCO)
• Departamento Jurídico
• Diretor Jurídico
• Linha direta Speak Up: www.huntsman.com/speakup (consulte o site da intranet de Ética e 

Conformidade para ver os números de telefone específicos do país)

A linha direta Speak Up é operada por uma empresa independente e está disponível em vários 
idiomas, 24 horas, todos os dias da semana. As denúncias podem ser feitas diretamente no site 
Speak Up ou conversando com um representante. Se houver uma denúncia pela linha direta, a 
identidade do autor será mantida em sigilo, quando solicitado e permitido pela legislação local, e a 
preocupação será repassada à Huntsman para investigação.

Há outras referências a critérios e políticas de tomada de decisão feitas ao longo destas Diretrizes. 
Essas e outras políticas importantes estão disponíveis em nosso site de ética e conformidade na 
intranet: huntsman.com/ethics.

Se algum de nós tomar conhecimento de uma situação que possa envolver uma potencial violação 
destas Diretrizes, políticas, procedimentos ou da legislação, devemos denunciá-la imediatamente. 
Manifestar-se permite identificar uma conduta inadequada, ilegal ou antiética, impede que situações 
existentes fiquem ainda piores e ajuda a evitá-las no futuro. Não hesite em manifestar, de boa-fé, sua 
preocupação.

Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Atenção imediata. Assim que uma preocupação é informada, ela 
é enviada à nossa Equipe de Ética e Conformidade. A denúncia 
é avaliada e encaminhada para ação ou investigação apropriada 
pelo Departamento de Ética e Conformidade.

Investigação detalhada. A Huntsman iniciará rapidamente uma 
investigação, reunirá todos os fatos disponíveis e determinará se 
ocorreu uma conduta proibida. 

Ação de acompanhamento. Com base nos resultados da 
investigação, a Huntsman tomará as medidas adequadas para 
interromper e evitar qualquer outra conduta inadequada ou 
antiética.

Alegações levadas a sério. Todos os relatórios, incluindo 
alegações de discriminação, assédio e/ou retaliação, serão 
levados a sério e prontamente investigados da maneira mais 
confidencial possível, embora nem sempre seja possível garantir 
total confidencialidade.

Investigando as denúncias

A Huntsman investigará todas as denúncias de boa-fé sobre condutas inadequadas. Aconselhamos que dê o seu nome ao fazer uma 
denúncia, pois saber a identidade da pessoa que está denunciando pode ajudar na investigação. A confidencialidade será protegida na 
medida do possível, permitindo uma investigação e solução apropriada.

Os pontos críticos a seguir descrevem nossa abordagem aos relatórios que recebemos:

Expectativa de cooperação. Espera-se que todos os 
colaboradores cooperem totalmente e auxiliem a Huntsman em 
qualquer investigação. Caso um colaborador não coopere, isso 
poderá resultar em ação disciplinar, incluindo até a rescisão do 
contrato de trabalho.

Ação disciplinar apropriada. Qualquer colaborador que 
violar estas Diretrizes estará sujeito a medidas disciplinares 
ou corretivas apropriadas, incluindo rescisão do contrato de 
trabalho.

Supervisores ou gerentes que deixam de denunciar. Ação 
disciplinar também pode ser tomada contra supervisores e 
gerentes que estão cientes de uma reclamação ou comportamento 
inadequado, mas que falham em relatar ou, quando apropriado, 
tomar medidas imediatas em resposta a tal conduta.

Consequências das violações. As violações podem ter sérias 
consequências, incluindo a rescisão das pessoas envolvidas e, 
até mesmo, penalidades civis e criminais para essas pessoas e/
ou para a Huntsman.

Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Não retaliação
A retaliação ocorre quando colaboradores, candidatos ou 
pessoas próximas a eles são tratadas de forma menos favorável 
porque denunciaram ou se manifestaram sobre um problema ou 
participaram de uma investigação ou processo de conformidade 
(como testemunha).

A retaliação contra qualquer pessoa por se manifestar, de boa-fé, 
a respeito de um problema ou preocupação sobre conformidade 
é proibida. Se você fizer uma denúncia de boa-fé, não sofrerá 
qualquer medida disciplinar ou outra ação adversa, mesmo que o 
comportamento questionado não seja ilegal ou antiético. “Boa-fé” 
significa que você passar todas as informações de que dispõe para 
fazer um relato sincero, honesto e completo.

Pensando nas respostas 
P: Um colaborador da minha equipe confidenciou-me que registrou 
uma denúncia na linha direta Speak Up. Ele me disse que seu 
relatório envolvia nosso gerente direto. Desde então, percebi que 
nosso gerente o tratou de forma desrespeitosa e suspeito que isso 
pode ser devido ao relatório. Eu não tenho certeza do que fazer. É 
melhor não se envolver? Devo ficar calado sobre o assunto?

R: Não, você deve relatar suas preocupações. O comportamento 
do seu gerente pode ser um sinal de retaliação. Como suas 
suspeitas são de boa-fé, você deve fazer um relatório ao 
responsável local de E&C, à Equipe de Ética e Conformidade, 
à linha direta Speak Up ou a outro recurso de denúncia. Não 
toleramos retaliação e a denúncia ajuda a prevenir ou interromper a 
retaliação.

Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações
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Somos responsáveis pelos 
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Somos honestos 
em todas 
as nossas 
comunicações
Sempre somos honestos em nossas comunicações na 
Huntsman. Este princípio nos guia ao interagirmos com 
nossos colegas e ao comercializarmos nossos produtos 
com precisão, concorremos lealmente e lidamos com 
fornecedores e terceiros com integridade.

Nossos Valores: 
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para o sucesso
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nossas pessoas 
fazem a diferença
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Marketing 
de nossos 
produtos
Comercializamos os produtos 
que fabricamos e os serviços que 
prestamos honestamente, com orgulho 
e transparência, porque sabemos 
que isso aumenta a confiança na 
Huntsman. Fornecer produtos e 
serviços de alta qualidade é como 
conquistamos negócios no mercado e 
mantemos nossa reputação.

Nunca enganamos clientes e parceiros 
de negócios sobre nossos produtos 
ou serviços. Construímos confiança 
através da clareza e honestidade. 
Como valorizamos os relacionamentos 
que construímos, vemos todas as 
interações com clientes e parceiros de 
negócios como oportunidades para o 
avanço da Huntsman.

Nossa fórmula para o sucesso
Comercializamos nossos produtos de forma honesta e eficaz quando:

• Nunca falseamos as capacidades de nossos produtos e serviços.
• Destacamos o valor de nossos produtos e serviços sem menosprezar os concorrentes.
• Estimamos e comunicamos os cronogramas de implementação com precisão.
• Verificamos se os nossos materiais de marketing e publicidade são precisos e estão em

conformidade com todas as leis e regulamentações.
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Pensando nas respostas 
P: Trabalho no departamento de vendas e estou perto de atingir minha meta trimestral. Se eu conseguir, receberei um bônus de desempenho 
individual. Recentemente, as negociações ficaram difíceis durante as conversas com um cliente em potencial. Para fechar a venda, sugeri que 
o trabalho proposto pudesse ser concluído em um prazo muito curto. Eu não tinha realmente certeza de que isso seria possível, mas achei que 
o cliente não se importaria, pois o contrato não vai mencionar que é necessário um prazo menor. O negócio ainda não foi fechado, mas estou 
preocupado de ter influenciado o cliente. Estou fazendo a coisa certa?

R: Se você não tiver certeza se um compromisso pode ser cumprido, você deve consultar um supervisor. Estabelecer condições que a 
Huntsman possa cumprir de forma realista é consistente com nossos valores de honestidade e integridade. Não permitimos que as metas ou 
cotas de desempenho almejadas comprometam nossos padrões éticos. Consulte um supervisor e comunique-se honestamente com o potencial 
cliente, se for necessário. Esclareça as expectativas com antecedência para não desapontar um cliente e prejudicar a nossa reputação.
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Concorrer 
lealmente
Concorremos de forma vigorosa e 
leal no mercado e em conformidade 
com todas as leis aplicáveis. Não há 
lucro que compense sacrificar nossos 
valores. Nunca comprometemos 
nossos padrões éticos para obter uma 
vantagem competitiva ou atingir um 
objetivo comercial. A violação das leis, 
incluindo as leis antitruste, pode ter 
sérias consequências.

Nossa fórmula para o sucesso
Asseguramos uma concorrência leal quando:

• Reunimos informações sobre nossos concorrentes apenas de fontes públicas ou outras 
fontes apropriadas e documentamos essas fontes.

• Avise o Departamento Jurídico se recebermos involuntariamente informações confidenciais 
ou proprietárias de um concorrente.

• Nunca engane ou faça declarações imprecisas para limitar as oportunidades da 
concorrência.

• Nunca recrute com o objetivo de obter informações de um concorrente.
• Nunca venda a preços abaixo do custo para tirar os concorrentes do mercado.
• Nunca discuta preços, territórios ou clientes com os concorrentes.
• Entre em contato com a Equipe de Ética e Conformidade ou com o Departamento Jurídico 

se não tiver certeza sobre um problema de concorrência leal.
• Conclua todos os treinamentos exigidos em direito da concorrência.

Saiba mais
• Política Antitruste e de Concorrência
• iGuia da Política Antitruste e de Concorrência
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Pensando nas respostas 
P: Fui convidado para participar de um evento de golfe por um 
parceiro de negócios. Acho que os concorrentes também podem 
estar presentes. O que devo fazer?

R: Você deve evitar o contato com os concorrentes no evento. 
Planeje com antecedência falando com o organizador do evento 
para garantir que você não será agrupado com os concorrentes ao 
jogar golfe. No evento, você deve evitar situações sociais informais 
(como almoçar) com os concorrentes. Você também deve verificar 
se aprovações e treinamentos adicionais serão necessários antes de 
participar.

Entendendo a Lei de Defesa da Concorrência 
As leis de defesa da concorrência e antitruste garantem que 
os mercados de bens e serviços sejam competitivos. Essas 
leis protegem a concorrência proibindo acordos, práticas e 
comportamentos que diminuam a eficiência dos negócios, 
restrinjam a inovação ou causem preços mais altos ou menor 
qualidade de bens e serviços. As duas principais áreas em que as 
leis de concorrência se concentram são:

• acordos e práticas anticoncorrenciais e 

• abuso de posição dominante no mercado.

Deixar de identificar e abordar os riscos da legislação de 
concorrência pode ter graves repercussões legais, financeiras e de 
reputação.
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Envolvimento 
com fornecedores 
e terceiros
Demonstramos grande respeito ao 
nos comunicarmos com fornecedores 
e terceiros. Negociamos de forma 
aberta e honesta porque nosso negócio 
depende da parceria com aqueles 
que compartilham de nossos elevados 
padrões éticos. Como uma empresa 
global com cadeias de suprimentos 
complexas, construímos e mantemos 
relacionamentos com os parceiros que 
fornecem o melhor valor de acordo com 
nossos valores e em conformidade com a 
legislação.

Nossa fórmula para o sucesso
Nós nos envolvemos eticamente com fornecedores e terceiros quando:

• Tratamos nossos parceiros de negócios lealmente, independentemente do valor comercial 
do relacionamento.

• Baseamos nossas decisões em critérios objetivos, como qualidade, preço e serviço.
• Evitamos até mesmo a aparência de conflito de interesses ou qualquer tipo de favoritismo 

(veja “Como evitar conflitos de interesse”).
• Nunca compartilhamos informações comerciais confidenciais, da Huntsman ou de outra 

empresa, sem permissão.
• Discutimos os problemas de forma aberta e honesta quando eles surgirem para encontrar 

uma solução mutuamente aceitável.
• Conduzimos um processo de due diligence para garantir que nossos parceiros de negócios 

atendam aos nossos altos padrões éticos.

Saiba mais
• Política Anticorrupção
• Seção de due diligence de terceiros no iGuia da Política Anticorrupção

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
Demonstramos respeito 

a todas as pessoas
Somos responsáveis pelos 

ativos da empresa
Conclusão: 

nossas pessoas 
fazem a diferença
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Somos honestos em todas 
as nossas comunicações



Agimos com 
integridade  
em todas as 
nossas ações
Não basta acreditar na integridade — devemos demonstrar 
integridade em todas as nossas ações. Demonstramos 
nossa integridade evitando conflitos de interesse, impedindo 
qualquer forma de corrupção, seguindo a legislação que rege 
o comércio interno e o comércio internacional e mantendo a 
precisão de nossos registros comerciais.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
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Como evitar 
conflitos de 
interesse
Tomamos decisões imparciais e 
agimos de acordo com os melhores 
interesses da Huntsman ao fazer 
nosso trabalho. Um conflito de 
interesses ocorre quando seus 
interesses pessoais interferem em 
sua capacidade de tomar decisões 
de negócios objetivas. Esses 
conflitos também podem prejudicar 
nossa capacidade de trabalhar 
efetivamente em nome da Huntsman. 
Nunca usamos nossas informações 
comerciais de forma a criar um conflito 
entre nossos interesses pessoais e os 
interesses da Huntsman.

Nossa fórmula para o sucesso
Evitamos conflitos de interesse quando:

• Garantimos que nossas decisões de negócios sejam do melhor interesse da Huntsman, 
distintas e isoladas de nossos interesses pessoais.

• Divulgamos imediatamente quaisquer conflitos de interesse reais ou potenciais.
• Resolvemos ou mitigamos quaisquer conflitos de interesse que não possam ser evitados 

com nosso gerente.
• Evitamos negócios ou outros interesses fora da Huntsman que possam interferir em nossa 

capacidade de realizar o nosso trabalho.
• Evitamos perseguir um interesse comercial pessoal com um concorrente da Huntsman.

Saiba mais
• Política de Conflitos de Interesse
• iGuia da Política de Conflitos de Interesse

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
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Entendendo os conflitos de interesse 
Um conflito de interesses surge quando os interesses pessoais 
de um colaborador interferem ou podem, aparentemente, interferir 
nos interesses da Huntsman ou nas obrigações relacionadas ao 
trabalho do colaborador. As áreas em que frequentemente surgem 
conflitos de interesse são as seguintes:

• Um terceiro que faz negócios com a Huntsman é membro 
da família ou amigo de um colaborador, tem algum outro 
relacionamento com o colaborador ou está envolvido 
financeiramente com o colaborador.

• Ter um relacionamento romântico com outro colaborador da 
Huntsman.

• Trabalhar na Huntsman com um familiar ou amigo próximo não 
revelado.

• Aceitar um emprego externo e, especialmente, um com um 
parceiro de negócios ou concorrente da Huntsman.

• Atuar como executivo, parceiro, consultor ou gerente em qualquer 
organização que faça negócios ou pretenda fazer negócios com a 
Huntsman.

• Usar os recursos da Huntsman, incluindo propriedades, 
informações ou tempo, para fazer trabalho externo.

• Possuir um interesse financeiro significativo em outra empresa 
com a qual a Huntsman faz negócios. Um investimento financeiro 
“significativo” é aquele que excede:

• 1% de qualquer classe de ações em circulação de uma 
empresa ou corporação,

• 10% de participação em uma parceria ou associação, ou
• 5% do total de ativos ou receita bruta de um colaborador.

Pensando nas respostas 
P: Uma colaboradora me disse que montou uma empresa para 
serviços de reciclagem de lixo há vários meses. A empresa agora 
tem vários clientes que são concorrentes da Huntsman. Como a 
Huntsman não é cliente da empresa dela, ela acha que não precisa 
contar ao nosso gerente imediato. Acho que pode haver um conflito 
de interesses aqui. O que devo fazer?

R: A colaboradora deveria ter avisado ao seu gerente imediato e ao 
responsável local de E&C antes de fazer qualquer coisa que possa 
comprometer sua capacidade de tomar decisões objetivas em sua 
função na Huntsman. A colaboradora deve falar com seu gerente 
direto e com o responsável local de E&C sobre isso imediatamente, 
para que qualquer potencial conflito de interesses possa ser 
registrado e avaliado. Você deve pedir ao seu gerente direto ou 
responsável local de E&C para falar com a colaboradora sobre isso.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
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Proibição de 
corrupção e 
suborno
Fazemos negócios com base em 
mérito e com integridade. Nunca 
procuramos influenciar decisões de 
negócios por meio de pagamentos 
ou favores impróprios. As leis 
anticorrupção acarretam possíveis 
penalidades criminais — tanto para 
a Empresa quanto para você — e 
até mesmo a aparência de corrupção 
pode prejudicar nossa reputação. 
Não há lucro que compense sacrificar 
nossa reputação. Por esse motivo, 
todos os subornos ou propinas, 
independentemente de onde 
estejamos localizados ou fazendo 
negócios, são estritamente proibidos.

Nossa fórmula para o sucesso
Prevenimos o suborno e a corrupção quando:

• Nunca oferecemos algo de valor com a intenção de influenciar decisões de negócios.
• Nunca oferecemos algo de valor a um funcionário público sem a aprovação prévia do 

Departamento Jurídico ou da Equipe de Ética e Conformidade.
• Nunca oferecemos ou aceitamos pagamentos impróprios ou suspeitos.
• Mantemos registros completos e precisos com todos os pagamentos detalhados 

honestamente.
• Informamos qualquer preocupação sobre pagamentos indevidos.
• Nunca usamos um terceiro para fazer pagamentos que nós mesmos não faríamos.
• Conduzimos um processo due diligence para garantir que estamos fazendo parcerias com 

empresas que compartilham de nossos valores.

Saiba mais
• Política Anticorrupção
• iGuia da Política Anticorrupção
• Delegação de Autoridade

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Agimos com integridade 
em todas as nossas ações



Subornos, propinas e pagamentos 
facilitadores 
Um suborno é quando alguém oferece algo de valor a outra 
pessoa com a intenção de influenciar indevidamente uma decisão 
de negócios ou obter um benefício de forma indevida. Fazer com 
que outra pessoa ou terceiro ofereça um suborno em seu nome é 
como se você estivesse oferecendo o suborno.

Uma propina é um tipo de suborno em que parte do dinheiro 
pago indevidamente a uma empresa é devolvido a uma pessoa 
para influenciá-la.

O termo funcionário público tem uma definição muito 
abrangente. Funcionários do governo, órgãos públicos ou 
empresas estatais ou controladas, bem como candidatos a 
cargos políticos, são todos considerados funcionários públicos. 
Em alguns países, pode não ser muito claro que alguém é um 
funcionário público. Qualquer coisa dada a uma pessoa que seja 
um funcionário público, independentemente do valor, deve ser 
previamente aprovada pela Equipe de Ética e Conformidade.

Facilitar pagamentos, às vezes, eles são chamados de 
“gratificação” e, geralmente, são pequenos pagamentos para 
acelerar ou “facilitar” transações que não envolvem decisões de 
negócios — por exemplo, pagar um funcionário público para obter 
uma licença ou outros serviços expedidos ou fornecer proteção 
policial. Não efetuamos esses pagamentos em nenhum lugar onde 
fazemos negócios, mesmo que sejam aceitáveis, permitido pela 
legislação, ou costume local.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Agimos com integridade 
em todas as nossas ações



Dar e receber presentes com clientes e 
parceiros de negócios 
Ocasionalmente, podemos dar ou receber um presente ou 
entretenimento para uma finalidade comercial específica, desde 
que o valor e a frequência não sejam excessivos. Os interesses 
comerciais da Huntsman são mais bem atendidos quando as 
decisões são baseadas em critérios de negócios e não são 
influenciadas por um presente ou entretenimento. Nunca devemos 
dar ou aceitar nada que possa prejudicar, ou pareça prejudicar, 
nossa capacidade ou a da outra parte de exercer a melhor decisão 
comercial de forma justa e imparcial. Nunca damos ou aceitamos 
os seguintes presentes:

• Dinheiro ou equivalentes a dinheiro (incluindo descontos, 
empréstimos e vales-presente)

• Refeições generosas
• Capital, ações ou títulos
• Reembolso por viagem ou hospedagem não relacionada ao 

negócio
• Garrafas de vinho ou licor caras
• Entretenimento impróprio

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Agimos com integridade 
em todas as nossas ações



Pensando nas respostas 
P: Um vendedor me ofereceu dois ingressos caros para uma 
partida da Copa do Mundo da FIFA. O vendedor disse que não 
quer nada em troca porque não pode comparecer. Devo aceitar 
os bilhetes?

R: O valor dos ingressos significa que este presente só é 
permitido com as devidas aprovações. Você também precisa pedir 
orientações ao seu gerente direto sobre se é possível aceitar essas 
entradas ou se esse presente deve ser recusado polidamente.

P: Ouvi meu gerente dizer a um amigo que seu smartphone 
novo foi um presente da sua esposa. Mas eu sei que o 
smartphone, na verdade, foi dado por um empreiteiro. Esse 
telefone é caro e excede os limites da Política Anticorrupção da 
Huntsman. O que devo fazer?

R: Este é um presente inaceitável porque pode influenciar seu 
gerente ou dar a impressão de afetar seu julgamento comercial 
objetivo. Você deve informar suas preocupações imediatamente 
ao responsável local de E&C local ou a qualquer membro da 
Equipe de Ética e Conformidade. Você também pode usar a 
linha direta Speak Up.

P: Um fornecedor me ofereceu uma viagem com todas as 
despesas pagas para participar de uma feira. Acho que participar 
realmente ajudaria no meu trabalho. Posso aceitar a oferta?

R: Você deve obter a aprovação do seu gerente e do 
responsável local de E&C antes de aceitar o pagamento das 
despesas de viagem. A viagem pode ser aprovada apenas se 
for para promover os negócios da Huntsman e não tiver sido 
oferecida para fins impróprios. Lembre-se também de que a 
participação em associações comerciais/feiras comerciais pode 
exigir aprovações e treinamento adicionais.

P: Trabalho com vendas na Huntsman há cinco anos. Estou 
nos Estados Unidos, mas acabei de assumir uma conta 
importante de uma agência governamental na Ásia. Em um 
telefonema para um dos funcionários da agência, fui informado 
de que certas doações eram parte normal dos negócios em seu 
país. Eu não falei que aceitava e disse que voltaria a conversar 
com ele. O que devo fazer?

R: Informe o incidente à Equipe de Ética e Conformidade 
o mais rápido possível. Esses pagamentos podem parecer 
pagamentos de facilitação ou subornos, e evitamos até mesmo 
a aparência de corrupção onde quer que façamos negócios.

Lembre-se de que funcionários de empresas estatais ou 
controladas pelo governo são considerados funcionários 
públicos. Todas as doações, incluindo doações de caridade, 
devem ser aprovadas de acordo com nossas Delegações 
de Autoridade. Para doações de ou para um contratado ou 
funcionário público, você também precisa do consentimento 
prévio por escrito da Equipe de Ética e Conformidade.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
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Cumprimos 
a legislação 
de comércio 
internacional
Como uma empresa global, respeitamos 
a legislação internacional e a nacional 
em todos os locais onde fazemos 
negócios. Nossa capacidade de manter 
e expandir nossos negócios depende 
disso. A legislação de comércio 
internacional é complexa e varia de um 
local para o outro. Somos responsáveis 
por conhecer e seguir toda a legislação 
aplicável onde quer que façamos 
negócios. Ao fazer isso, protegemos a 
Huntsman de penalidades e tornamos o 
mundo um lugar mais seguro para fazer 
negócios.

Nossa fórmula para o sucesso
Garantimos a conformidade com a legislação de comércio quando:

• Nunca contratamos, comercializamos ou distribuímos internacionalmente sem primeiro 
conhecer as regulamentações.

• Nunca fazemos negócios com empresas ou pessoas em listas de sanções.
• Avaliamos o risco e conduzimos um processo de due diligence para todos os terceiros com 

os quais planejamos fazer negócios.
• Entramos em contato com o Grupo de Conformidade de Comércio Internacional se temos 

alguma dúvida ou se algum cliente ou parceiro de negócios nos pede para participar de um 
boicote.

• Cumprimos todas as restrições relativas ao acesso às informações do cliente.

Saiba mais
• Política de Conformidade de Comércio Internacional
• iGuia da Política de Conformidade de Comércio Internacional

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
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Importação e exportação 
Uma exportação é um produto ou serviço enviado para uma pessoa 
em outro país. Tecnologia, informações técnicas ou um software 
fornecido a um não cidadão, independentemente de onde a pessoa 
esteja localizada no mundo pode ser considerada uma exportação. 
Antes de exportar qualquer coisa, devemos ter certeza de que 
tanto o país de entrega quanto o destinatário são qualificados para 
isso. Também devemos obter todas as licenças e autorizações 
necessárias e pagar todas as taxas ou tarifas pertinentes.

Nós importamos quando trazemos as mercadorias que compramos 
de uma fonte estrangeira ou externa para outro país. As importações 
também estão sujeitas a várias leis e regulamentações. Poderemos 
ter de pagar impostos ou tarifas sobre as mercadorias importadas 
que entram no país, bem como apresentar determinados registros.

Devemos observar todas as leis comerciais relacionadas à 
transferência de tecnologia. Alguns países, como os Estados 
Unidos, controlam a liberação de informações técnicas para não 
cidadãos dentro de seu país. Tais informações podem incluir e-mail, 
treinamento e acesso à web. A transferência dessas informações 
pode ser uma exportação considerada como tal e ocorrer sem que 
nada cruze uma fronteira. Em caso de dúvida sobre a aplicação 
de uma restrição comercial, procure orientação do Grupo de 
Conformidade de Comércio Internacional.

Boicotes 
Um boicote é quando uma pessoa, grupo ou país se recusa a fazer 
negócios com outras pessoas ou países. Alguns países tentam 
impor exigências de boicote a empresas que operam dentro de suas 
fronteiras. Devemos estar atentos a pedidos de boicote e encaminhar 
todos esses pedidos ao Grupo de Conformidade de Comércio 
Internacional.

Pensando nas respostas 
P: Sou especialista em compras na Huntsman em Nova Jersey. 
Parto amanhã para uma viagem de última hora à Índia. Preciso 
levar meu notebook, mas ele contém muitos projetos de programas 
da Huntsman. Sei que deveria ter obtido uma licença de 
exportação, mas eu tinha pouco tempo. Posso sair do país sem a 
licença desde que eu a solicite antes de sair?

R: Não. Você precisa de todas as licenças necessárias antes 
de deixar o país com tecnologia considerada como exportação. 
Os controles de comércio de exportação podem ser aplicados 
a produtos, software e tecnologia, incluindo aqueles que um 
colaborador da Huntsman pode carregar durante uma viagem ao 
exterior. Se você não tiver certeza de que precisa de uma licença 
de exportação, procure orientação do Grupo de Conformidade de 
Comércio Internacional.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
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Evitamos o uso 
de informações 
privilegiadas
Somos responsáveis por lidar com 
informações materiais não públicas 
da Huntsman e de nossos parceiros 
de negócios, reais ou potenciais, de 
forma adequada e com integridade. 
No curso de nosso trabalho, podemos 
obter informações não públicas sobre 
a Huntsman ou um ou mais parceiros 
de negócios. Nunca podemos usar 
ou dar essas informações a terceiros 
para que tomem decisões pessoais de 
investimento como comprar, vender 
ou negociar títulos (como ações, 
títulos e opções). Isso é considerado 
informação privilegiada e o prejuízo 
pode ir além da nossa reputação. Isso 
pode levar a penalidades criminais, 
incluindo, em alguns casos, prisão de 
pessoas e consequências graves para a 
Huntsman.

Nossa fórmula para o sucesso
Impedimos o uso de informações privilegiadas quando:

• Nunca compramos ou vendemos ações da Huntsman ou de qualquer outra empresa de 
capital aberto se tivermos informações materiais privilegiadas.

• Nunca compartilhamos informações privilegiadas materiais não públicas com ninguém fora 
da Huntsman, incluindo familiares e amigos próximos.

• Compartilhamos informações privilegiadas apenas com os colaboradores que precisam 
saber.

• Nunca passamos informações privilegiadas para alguém que provavelmente fará algo com 
esse conhecimento (conhecido como “tipping”).

• Nunca divulgamos informações falsas ou fazemos qualquer coisa para manipular o preço de 
ações listadas publicamente.

• Encaminhamos todas as dúvidas sobre informações privilegiadas para Relações com 
Investidores.

• Entramos em contato com o Departamento Jurídico se não tivemos certeza de que as 
informações são materiais ou não públicas.

Saiba mais
• Política de Informações Privilegiadas
• iGuia da Política de Informações Privilegiadas

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Agimos com integridade 
em todas as nossas ações



Informação privilegiada 
As informações de uma empresa são materiais, caso um investidor 
razoável as use para decidir se deve comprar, manter ou vender 
as ações dessa empresa. A informação é considerada não pública 
até que um dia de negociação completo tenha passado desde a 
divulgação pública
das informações. As informações privilegiadas podem ser positivas 
ou negativas. 

Exemplos de informações privilegiadas incluem:

• Projeções de ganhos ou perdas futuras
• Notícias de fusões ou aquisições
• Notícias de uma venda significativa de ativos
• Financiamento e outros eventos relativos aos valores mobiliários da 
Huntsman
• Mudanças na alta administração
• Novos produtos ou descobertas significativas

Pensando nas respostas 
P: Sou gerente de uma fábrica da Huntsman. Meu filho está 
começando a faculdade em breve e quero vender minhas ações 
da Huntsman para ajudar a pagar as mensalidades. No trabalho, 
descobri que a Huntsman está negociando confidencialmente a 
aquisição de uma grande empresa. Ainda posso vender minhas 
ações da Huntsman?

R: Não. Assumindo que a notícia da aquisição seja significativa, 
você deve esperar o tempo apropriado após a divulgação do 
negócio antes de poder vender suas ações. Se você negociar 
ações enquanto estiver de posse de informações materiais não 
públicas, poderá ser responsabilizado por negociação com 
informações privilegiadas, e isso pode resultar em penalidades 
criminais.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
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Mantemos 
registros 
comerciais 
precisos
Somos honestos em todas as nossas 
comunicações, e isso inclui todos 
os registros que criamos e todos 
os dados que inserimos em nossos 
sistemas. Manter a integridade de 
nossos registros garante que sigamos 
a legislação ao planejarmos o futuro. 
Manter registros precisos também 
oferece garantia aos nossos acionistas, 
parceiros de negócios e clientes.

Nossa fórmula para o sucesso
Mantemos registros comerciais de forma ética quando:

• Garantimos que todos os registros estão corretos e completos, incluindo registros de tempo 
e despesas.

• Informamos todas as transações financeiras com precisão, em tempo hábil e com a 
documentação necessária.

• Nunca descaracterizamos nossas operações comerciais ou finanças.
• Nunca criamos contas não divulgadas ou não registradas.
• Enviamos prontamente os registros aos auditores, quando exigido ou solicitado.
• Preservamos qualquer registro sujeito a uma retenção legal para uma investigação ou 

auditoria.
• Seguimos o sistema de controles internos da Huntsman e nossos requisitos de manutenção 

de registros.

Saiba mais
• Política de Retenção de Documentos
• iGuia da Política de Retenção de Documentos
• Site da intranet do Programa de Gerenciamento de Documentos

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Agimos com integridade 
em todas as nossas ações



Gestão de documentos e retenção de registros 
Nossa Programação de Retenção de Registros e o Programa de 
Gestão de Documentos determinam por quanto tempo reteremos os 
registros, incluindo a duração e quando eles podem ser destruídos. 
Embora a manutenção periódica de arquivos e o descarte de 
cópias sejam corretos, não destruímos os registros antes do prazo 
especificado na programação de retenção de registros.

Pensando nas respostas 
P: Meu departamento tem vários registros que precisam ser 
classificados. Meu supervisor me pediu para organizar esses 
registros e descobrir quais podem ser destruídos. Como devo 
proceder?

R: Primeiro, determine se algum documento está sujeito a 
exigências de retenção de registros ou retenção legal, porque 
esses registros devem ser mantidos pelo período de tempo 
especificado na Programação de Retenção de Registros ou até que 
a retenção legal seja suspensa. Mesmo que a retenção legal de um 
registro seja suspensa, o Cronograma de Retenção de Registros 
ainda é aplicável de acordo com nossas políticas para que os 
registros precisem ser retidos por mais tempo. Os registros que não 
estão sujeitos a nenhuma restrição podem e devem ser destruídos 
de acordo com nossas políticas. Se contiverem informações 
confidenciais, devem ser destruídos. Seu departamento deve 
ter recipientes de coleta seguros claramente marcados para 
trituração. Para saber mais, acesse o site da intranet do Document 
Management Program.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Agimos com integridade 

em todas as nossas ações
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Demonstramos 
respeito a todas 
as pessoas
Respeito é a base de todas as nossas interações na 
Huntsman. Por meio do respeito, facilitamos um senso de 
compreensão mútua, protegemos informações privadas e 
defendemos nossos compromissos com o meio ambiente, 
nossas comunidades e direitos humanos.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Demonstramos respeito 

a todas as pessoas
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Promovemos 
um local 
de trabalho 
respeitoso
Tratamos todos com respeito. 
Parte de nossa fórmula para o 
sucesso é garantir que todos os 
nossos colaboradores se sintam 
valorizados e respeitados. Estamos 
comprometidos com a diversidade e 
inclusão, igualdade de oportunidades 
de emprego e um local de trabalho 
livre de assédio e discriminação. 
Esses compromissos promovem um 
ambiente de trabalho profissional e 
solidário para todos.

Adotamos a diversidade e a inclusão
Fazemos negócios em todo o mundo e estamos comprometidos em refletir uma perspectiva 
global diversificada em nossos locais de trabalho. Talentos e pontos de vista diversos 
potencializam nossas equipes e ampliam nossa visão. Quando incluímos todos, tomamos 
melhores decisões – juntos.

Nossa fórmula para o sucesso
Adotamos a diversidade equidade e a inclusão quando:

• Tratamos todas as pessoas e seus pontos de vista com cortesia e respeito.
• Contratamos e criamos equipes diversificadas.
• Procuramos ativamente diferentes perspectivas e abordagens para encontrar soluções.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Demonstramos respeito 

a todas as pessoas
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Proibindo a discriminação
Criamos um ambiente de trabalho livre de discriminação ilegal. Contratamos e promovemos 
por mérito porque essa é a base de nossa fórmula para o sucesso. A discriminação não é 
apenas vai contra a legislação, mas também limita os talentos e habilidades que trazemos 
para a Huntsman. Ser o nosso melhor como empresa também significa defender nossos 
valores de respeito e integridade. 

Nossa fórmula para o sucesso
Garantimos que nossos locais de trabalho estejam livres de discriminação quando:

• Tomamos todas as decisões de contratação e promoção com base no mérito.
• Tratamos todos lealmente, concentrando-nos no valor que cada um de traz para a 

Huntsman.
• Nunca discriminamos com base em características protegidas.
• Garantimos que nossos locais de trabalho acomodem pessoas com deficiência.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Características protegidas 
A Huntsman está empenhada em criar um ambiente de trabalho livre 
de discriminação. Acreditamos na oportunidade para todos e não 
toleramos discriminação contra um colaborador ou candidato com 
base em características protegidas. As características protegidas 
podem ser qualquer uma das seguintes:

• Raça, cor ou etnia
• Religião
• Gênero ou orientação sexual
• Idade
• Deficiência
• Nacionalidade

Esta lista não é de forma alguma exaustiva. Respeitamos as leis que 
protegem grupos e atividades em todos os países onde fazemos 
negócios.

Pensando nas respostas 
P: Meu novo gerente anunciou recentemente que mudaria as 
reuniões semanais da equipe das 15h de quarta-feira para o meio-
dia de cada sexta-feira. Eu rezo todos os dias durante a hora do 
almoço, e isso nunca foi um problema antes. Contei ao meu gerente 
e ele disse que agora é um problema e que, se eu não puder 
comparecer às reuniões por causa de minhas “crenças religiosas 
ridículas”, talvez não receba uma revisão de mérito positiva. Fiquei 
ofendido e chocado. O que devo fazer?

R: Os comentários do seu gerente ofendem você e são 
incompatíveis com os valores da Huntsman. Seu novo gerente pode 
ter uma razão profissional para mudar a reunião para o meio-dia 
das sextas-feiras, mas precisa tratar você com respeito ao discutir 
suas preocupações e possíveis alternativas. Informe imediatamente 
sobre os comentários de seu gerente ao responsável local de 
E&C. Você também pode falar com o seu Gerente de Recursos 
Humanos. Lembre-se de que você sempre pode usar a linha 
direta Speak Up ou entrar em contato com a equipe de Ética e 
Conformidade em ethics@huntsman.com.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Demonstramos respeito 

a todas as pessoas
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Prevenção do assédio
A Huntsman está comprometida com um ambiente de trabalho onde todos os colaboradores 
são tratados com respeito e dignidade. Exigimos que nosso local de trabalho seja 
profissional e livre de assédio. Esse ambiente garante que os colaboradores sejam capazes 
de dar o seu melhor no trabalho. 

Nossa fórmula para o sucesso
Criamos um ambiente de trabalho livre de assédio quando:

• Evitamos dizer ou fazer qualquer coisa que possa ser considerada ofensiva.
• Tratamos todos com dignidade e respeito.
• Denunciamos ao testemunhar um comportamento desrespeitoso ou ofensivo.
• Respeitamos limites e preferências pessoais.

Saiba mais
• Política contra Discriminação, Assédio e Retaliação
• iGuia da Política contra Discriminação, Assédio e Retaliação

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Pensando nas respostas 
P: Um colega colaborador do meu departamento se recusa 
sistematicamente a fornecer informações essenciais para o meu 
trabalho. Ele usa termos pejorativos e diz a outros colaboradores 
que não estou qualificado para fazer meu trabalho. Suas ações 
são ofensivas, mas não quero irritá-lo ou criar mais problemas para 
mim. Como devo lidar com a situação?

R: O assédio e a intimidação podem assumir muitas formas. 
Xingamentos são inaceitáveis. Embora a recusa em fornecer 
informações ou dizer a outras pessoas que alguém não é 
qualificado possam não ser ilegais, pode ser visto como 
desrespeitoso e mina a confiança. Lembre-se de que você não 
sofrerá retaliação por fazer uma denúncia de boa-fé. Você deve 
discutir imediatamente o comportamento dele com seu gerente. 
Você também pode usar a linha direta Speak Up ou entrar em 
contato com a equipe de Ética e Conformidade.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Mantemos 
nossos locais 
de trabalho 
seguros e 
protegidos
A segurança no local de trabalho é 
essencial para o nosso sucesso. Não 
podemos melhorar a vida de nossos 
clientes se não protegermos a nossa. 
Como uma empresa que inova com 
produtos e processos complexos, 
a Huntsman deve manter locais 
de trabalho seguros e protegidos. 
Somos todos responsáveis por nossa 
segurança e proteção no trabalho.

Nossa fórmula para o sucesso
Mantemos nossos locais de trabalho seguros e protegidos quando:

• Nunca corremos riscos desnecessários no trabalho.
• Nunca trabalhamos sob a influência de drogas ou álcool e denunciamos quem o fizer.
• Informamos sobre quaisquer condições de trabalho inseguras ou insalubres.
• Conhecemos todos os procedimentos de emergência e participe de exercícios e 

treinamentos de emergência.
• Denunciamos quaisquer ameaças de violência que testemunharmos, inclusive nas redes 

sociais.
• Nunca trazemos armas de qualquer tipo para o trabalho.
• Mantemos todas as propriedades da Huntsman seguras com trancas e senhas quando não 

estiverem em uso.
• Chamamos a polícia se o perigo for iminente.
• Seguimos todas as políticas e procedimentos relacionados à saúde e segurança.

Saiba mais
• Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
• iGuia da Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Uso de álcool e drogas 
Nunca nos apresentamos ao trabalho sob a influência de drogas, 
álcool ou qualquer outra substância que possa prejudicar nossa 
capacidade de trabalhar com segurança. A posse, uso, venda, 
compra ou distribuição de quaisquer drogas ilegais, parafernália ou 
substâncias controladas por qualquer colaborador é proibida.

Lembre-se que mesmo a medicação prescrita pode prejudicar nossa 
capacidade de realizar ou trabalhar com segurança. Esteja atento a 
qualquer medicamento que possa atrapalhar seu trabalho e certifique-
se de que um gerente ou o RH saiba disso. Devemos zelar pela 
segurança de todas as pessoas em nossas instalações o tempo todo.

Incidentes e quase acidentes 
Incidentes e quase acidentes são um assunto de trabalho sério, e 
todos nós temos a responsabilidade e a obrigação de informá-los, 
quer estejamos envolvidos no evento ou apenas testemunhado. 
Identificar e entender esses incidentes nos permite evitar que eles 
aconteçam novamente e isso reduz o risco para todos nós. Relatar 
incidentes e quase acidentes está de acordo com nossos valores e 
com a legislação.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Protegemos 
informações 
privadas
Protegemos as informações pessoais 
dos colaboradores e contatos 
comerciais. Nossos colaboradores 
e contatos de negócios em todo o 
mundo regularmente nos confiam 
suas informações privadas. Para 
manter esses relacionamentos e nossa 
reputação, devemos proteger essa 
confiança.

Nossa fórmula para o sucesso
Protegemos informações privadas quando:

• Limitamos o uso de informações privadas às nossas obrigações de trabalho.
• Seguimos todos os procedimentos para manter as informações seguras.
• Retemos informações privadas apenas pelo tempo necessário.
• Nunca compartilhamos informações privadas fora da Huntsman.
• Informamos imediatamente qualquer suspeita de violação de dados.
• Cumprimos todas as leis de privacidade, onde quer que façamos negócios.

Saiba mais
• Política de Privacidade
• iGuia da Política de Privacidade

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença

38

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas



Violação de dados pessoais 
Uma violação de dados pessoais é a obtenção não autorizada de 
dados pessoais que compromete a segurança desses dados. Cada 
violação de dados pessoais pode variar em termos de impacto 
e risco, dependendo de muitos fatores, incluindo a jurisdição 
das pessoas afetadas. Podem ser violações internas (dentro do 
Huntsman) e externas (fora do Huntsman). Ambos os tipos precisam 
ser informados para que a Huntsman possa investigar, registrar e 
relatar adequadamente conforme necessário.

Qualquer colaborador que descubra ou seja avisado sobre uma 
violação interna ou externa de dados pessoais, potencial ou 
conhecida, deve denunciá-la imediatamente ao responsável pela 
Segurança Local, RH Local, responsável local de E&C ou Equipe de 
Privacidade de Dados.

Pensando nas respostas 
P: Meu gerente deixou uma cópia do arquivo de avaliação de 
desempenho de um colaborador na fotocopiadora acidentalmente. 
Essa informação pessoal não está segura. O que devo fazer?

R: Temos a responsabilidade de proteger a privacidade de 
nossos colegas colaboradores. Informações pessoais confidenciais 
sobre colaboradores não devem ser compartilhadas ou deixadas 
sem proteção, dentro ou fora do escritório. Você deve devolver 
imediatamente o arquivo ao seu gerente. Se isso acontecer de novo, 
fale com seu gerente de Recursos Humanos sobre o problema.

Categorias de informações privadas da 
Huntsman 
Às vezes, precisamos coletar informações privadas para fins 
comerciais. A Huntsman identifica quatro categorias de dados 
pessoais:

• Nome e informações de contato comercial (por exemplo, número 
de telefone comercial e endereço comercial) (Categoria 1)

• Dados pessoais criados pela Huntsman (por exemplo, 
remuneração e benefícios) (Categoria 2)

• Dados pessoais fornecidos pela pessoa (por exemplo, voz, 
imagem e informações de contato) (Categoria 3)

• Dados pessoais confidenciais (por exemplo, etnia, crenças 
religiosas e informações bancárias pessoais) (Categoria 4)

A Huntsman exige que todos os colaboradores façam um curso de 
treinamento de privacidade de dados. Alguns colaboradores têm 
acesso aos dados da Categoria 3 ou 4 com base em sua posição. 
Esses colaboradores recebem treinamento adicional.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Compromissos 
com meio 
ambiente, saúde, 
segurança e 
sustentabilidade
Aplicamos a ciência para criar, fabricar 
e vender produtos que melhoram vidas 
e ajudam a criar um futuro sustentável, 
sem prejudicar as pessoas ou o meio 
ambiente. Colocamos o cuidado com a 
saúde humana, a segurança e o meio 
ambiente em primeiro lugar em tudo o 
que fazemos. Podemos evitar danos 
por meio da excelência no desempenho 
ambiental, de saúde e segurança 
(EHS) em todos os aspectos de nossos 
negócios. Isso nos torna não apenas 
competitivos no presente, mas também 
sustentáveis no futuro. A saúde de nossos 
negócios, nossos colaboradores e nossas 
comunidades estão interligados.

Nossa fórmula para o sucesso
Alcançamos a excelência em desempenho ambiental, de saúde, segurança e 
sustentabilidade quando:

• Comunicamos os perigos relacionados aos nossos processos e produtos.
• Comunicamos aos parceiros de negócios e clientes a melhor forma de usar, armazenar, 

reciclar e descartar nossos produtos.
• Avaliamos os perigos e seguimos todos os protocolos relacionados ao transporte de 

mercadorias perigosas.
• Registramos todas as substâncias e produtos.
• Agimos como administradores de nossos produtos para minimizar os riscos de EHS ao 

longo de seus ciclos de vida.
• Informamos os problemas ou violações de protocolo ao nosso gerente de EHS.
• Siga todas as leis de EHS e sustentabilidade que regem nossos negócios.
• Cumpra todos os programas ambientais para atender aos objetivos e regulamentações 

da Huntsman.

Saiba mais
• Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança
• iGuia da Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Contribuímos 
para nossas 
comunidades
Procuramos fazer uma diferença 
positiva na vida de outras pessoas em 
todo o mundo. Nosso negócio cresceu 
por acreditarmos que a química pode 
atender às necessidades imediatas de 
nossos dias e, como pessoas, podemos 
ajudar a enfrentar os desafios de 
nosso tempo nas comunidades em que 
vivemos. Ajudar nossas comunidades 
por meio do envolvimento pessoal não é 
apenas bom para nossa reputação — é 
a coisa certa a fazer.

Nossa fórmula para o sucesso
Investimos melhor em nossas comunidades quando:

• Fazemos trabalhos voluntários para organizações filantrópicas em todo o mundo sempre que
possível.

• Garantimos que o voluntariado não interfira em nosso trabalho ou crie um conflito de
interesses.

• Nunca pressionamos os colaboradores para que sejam voluntários ou contribuam para
organizações que gostamos.

• Obtenha aprovação antes de doar em nome da Huntsman ou usar os fundos da Huntsman
para fins de caridade.

Saiba mais
• Política Anticorrupção
• iGuia da Política Anticorrupção

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Demonstramos respeito 

a todas as pessoas
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Atividades políticas 
Cada um de nós é livre para ter as próprias crenças políticas como 
cidadãos. Podemos nos envolver pessoalmente com política e fazer 
contribuições dentro dos limites legais. Como as contribuições 
políticas estão sujeitas a regras e regulamentações complexas, 
devemos evitar qualquer envolvimento pessoal que possa sugerir 
aprovação ou endosso da Huntsman. A lei restringe o uso de 
recursos e instalações de uma empresa em campanhas políticas, 
exceto em circunstâncias bem definidas. Qualquer uso de recursos 
ou instalações da Huntsman, ou qualquer atividade durante o 
horário de trabalho em nome de qualquer campanha, exige a 
aprovação prévia do Departamento Jurídico.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Respeitamos 
os direitos 
humanos
Respeitamos os direitos humanos de 
pessoas e comunidades em todo o 
mundo. Trabalhamos para garantir 
esses direitos onde fazemos negócios 
e esperamos o mesmo de nossos 
parceiros de negócios. Escravidão, 
tráfico humano e trabalho infantil não 
têm lugar em nossos negócios ou na 
sociedade global. Apoiamos a dignidade 
e a igualdade de todos os seres 
humanos e somos responsáveis pela 
defesa dos direitos de todos.

Nossa fórmula para o sucesso
Respeitamos e protegemos os direitos humanos quando:

• Oferecemos horários de trabalho razoáveis e salários justos para todos os que trabalham em 
nosso nome.

• Garantimos que todos os nossos parceiros de negócios estejam comprometidos com 
práticas de trabalho justas.

• Nunca empregamos trabalho infantil ou prisional, onde quer que façamos negócios.
• Denunciamos violações de direitos humanos se tomarmos conhecimento.

Saiba mais
• Política de Direitos Humanos
• iGuia da Política de Direitos Humanos
• Código de Conduta do Fornecedor

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Demonstramos respeito 

a todas as pessoas
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Somos 
responsáveis 
pelos ativos 
da empresa
Devemos proteger todos os ativos comerciais da Huntsman, 
tanto tangíveis quanto intangíveis. Nossos ativos incluem 
propriedade física e intelectual, informações confidenciais, 
tecnologia da informação e contas de redes sociais.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Somos responsáveis pelos 

ativos da empresa
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Uso responsável 
de propriedades 
físicas
Como uma empresa global que 
opera em todo o mundo há décadas, 
a Huntsman acumulou vários ativos 
físicos. Nossos ativos físicos incluem 
nossos locais de trabalho, ferramentas e 
equipamentos, veículos, computadores, 
material de escritório, fundos e muito 
mais. Esses ativos não são apenas  
valiosos para nós — eles são usados 
para criar valor para nossos parceiros 
e clientes. Somos todos responsáveis 
por esses ativos. Devemos protegê-
los e usá-los com integridade. Nunca 
colocamos nossas propriedades físicas 
em risco de perda, desperdício ou 
uso indevido.

Nossa fórmula para o sucesso
Usamos nossa propriedade física com responsabilidade quando:

• Usamos nossos ativos físicos apenas para fins comerciais.
• Protegemos os locais de trabalho, veículos e tecnologia com trancas e senhas 

apropriadas quando não estiverem em uso.
• Nunca permitimos que pessoas não autorizadas visitem ou usem nossas propriedades 

físicas.
• Relatamos os danos a propriedades físicas por acidentes e desgaste.
• Seguimos todos os procedimentos e protocolos ao utilizar nossa propriedade física.

Saiba mais
• Política de Viagens de Negócios e Despesas
• Política de Uso de Computador, E-mail e Internet
• iGuia da Política de Uso de Computador, E-mail e Internet

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Somos responsáveis pelos 

ativos da empresa
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Apropriação indevida 
Apropriação indevida é obter de forma desonesta, injusta ou 
imprópria, algo que não nos pertence para uso próprio. Nunca nos 
apropriamos indevidamente da propriedade física da Huntsman ou 
permitimos que qualquer outra pessoa o faça. Denuncie se souber 
de qualquer apropriação indevida em seu local de trabalho.

Pensando nas respostas 
P: Viajo com frequência como parte da equipe de vendas da 
Huntsman. Quero levar minha esposa em uma viagem de negócios 
em Miami. Ela pode tirar uma folga do trabalho e podemos 
aproveitar as noites juntos. Posso usar meu cartão de despesas e 
viagens corporativas da Huntsman para nós dois? Posso pagar a 
empresa de cartão de crédito do meu próprio bolso pela metade 
das despesas que ela fizer.

R: Não. Um cartão de viagem e despesas da Huntsman é um 
ativo destinado apenas para fins comerciais. Você ou sua esposa 
terão que pagar separadamente por todas as despesas que ela 
fizer. Documente suas despesas comerciais com cuidado e separe 
de todas as despesas pessoais.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Somos responsáveis pelos 

ativos da empresa
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Protegemos 
informações 
confidenciais 
e propriedade 
intelectual
Assim como os ativos físicos da 
Empresa, nossas informações 
confidenciais e proprietárias e nossa 
propriedade intelectual (PI) ajudam 
a criar valor para nossos parceiros 
e clientes. Essas informações 
também definem o que é exclusivo da 
Huntsman. Isso nos distingue de nossos 
concorrentes e nos dá uma vantagem 
competitiva. Nosso trabalho exaustivo 
em busca da inovação nos rendeu 
esse conhecimento estratégico. Todos 
devem proteger nossas informações 
proprietárias para garantir o nosso valor 
para os clientes futuramente.

Nossa fórmula para o sucesso
Protegemos nossas informações confidenciais e propriedade intelectual quando:

• Envolvemos o Departamento Jurídico e nossos gerentes divisionais de propriedade 
intelectual ao desenvolvermos propriedade intelectual.

• Nunca usamos de forma indevido ou alteramos o nome, logotipos ou marcas registradas 
da Huntsman.

• Informamos qualquer apropriação ou uso indevidos de dados da empresa ou propriedade 
intelectual (PI) ao Departamento Jurídico.

• Compartilhamos PI apenas com os colaboradores autorizados e que precisam saber.
• Nunca discutimos informações confidenciais em lugares públicos, como elevadores,  

cafés e aeroportos.
• Nunca deixamos as informações confidenciais visíveis em público, por exemplo, em um 

notebook ou um tablet.
• Mantemos todas as informações confidenciais seguras com proteções adequadas, como 

criptografia e senhas.

Saiba mais
• Entre em contato com a equipe de  

propriedade intelectual do  
Departamento Jurídico

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Somos responsáveis pelos 
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Entendendo o que são informações 
confidenciais
Informações confidenciais podem ter várias formas. Alguns 
exemplos:

• Informações usadas para criar e arquivar patentes, marcas 
registradas e direitos autorais

• Segredos comerciais

• Informações de processos e produtos

• Planos e capacidades de fabricação

• Informações e planos de pesquisa e desenvolvimento

• Listas de clientes

• Planos de negócios e resultados

• Informações de licitações

• Informações de preços não publicadas

• Novos planos de produtos

• Relatórios internos, políticas e procedimentos
Pensando nas respostas 
P: Uma das minhas novas contratações veio de um concorrente da 
Huntsman's. Temos sorte em tê-la. Acho que ela poderia nos fornecer 
algumas informações realmente úteis sobre as listas de clientes de 
nossos concorrentes. Posso pedir essas informações a ela, desde que 
seja para fins comerciais e não conte a ninguém fora de nossa equipe?

R: Não. Nunca solicitamos informações não públicas ou confidenciais 
sobre um concorrente. Todos os nossos novos contratados devem 
conhecer os valores da Huntsman, e somos todos responsáveis por 
garantir que esses valores sejam respeitados. Devemos liderar com 
integridade. Solicitar ou revelar informações confidenciais de um ex-
empregador vai contra nossos valores e pode ser ilegal. Nunca nos 
colocamos ou colocamos outras pessoas em uma posição que possa 
levar a uma conduta ilegal.

Propriedade intelectual de terceiros
Sempre respeitamos os direitos de propriedade intelectual de terceiros 
ao conduzir os negócios da Huntsman. O uso não autorizado ou a 
apropriação indevida de PI de outra parte pode expor colaboradores 
individuais e a Huntsman a penalidades civis e criminais sérias.

Não devemos copiar materiais protegidos por direitos autorais 
de terceiros (ou fazer outros trabalhos baseado nelas) para uso 
em nome da Huntsman, salvo se houver autorização para isso. O 
material disponível na Internet ou sem aviso de direitos autorais não 
é necessariamente livre para uso.

Entre em contato com um advogado de PI da Huntsman 
imediatamente se:

•  Surgir alguma dúvida em relação aos direitos de propriedade 
intelectual de terceiros.

•  Um terceiro alegar que ocorreu uma violação de seus direitos de 
propriedade intelectual.

Nunca respondemos a qualquer demanda sem a aprovação de um 
advogado de PI da Huntsman.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença

48

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa



Protegemos a 
tecnologia da 
informação
Somos responsáveis por usar nossa 
rede e sistemas de computador de 
forma ética e legal. Nunca usamos os 
sistemas da Huntsman em violação 
da legislação. Nossos sistemas de 
tecnologia da informação (TI) nos 
permitem comunicar e coordenar a 
busca de nossos objetivos de negócios. 
Para promover a honestidade em todas 
as nossas comunicações, devemos 
proteger nossos sistemas de TI. 
Nossa infraestrutura de comunicações 
transporta e armazena informações 
comerciais confidenciais. Algumas 
vezes, a Huntsman pode precisar 
monitorar dispositivos e sistemas de TI 
por questões de segurança.

Nossa fórmula para o sucesso
Protegemos nossa tecnologia da informação quando:

• Redigimos todas as mensagens eletrônicas (e-mails, mensagens de texto, publicações etc.) 
com o mesmo cuidado que aplicamos à criação de todos os documentos da Huntsman.

• Sabemos que as mensagens eletrônicas são armazenadas e recuperáveis e devem estar 
livres de conteúdo ofensivo ou hostil.

• Mantemos todos os computadores e equipamentos de TI seguros e protegidos o tempo todo.
• Asseguramos que qualquer software usado em nossos ativos seja aprovado pela Gestão de 

Ativos.
• Nunca faça uso indevido, copie ou roube software da Huntsman ou de outra infraestrutura 

de TI.
• Permita que apenas o pessoal autorizado tenha acesso a computadores e sistemas de TI.
• Proteja nossos IDs de usuário e senhas e faça alterações regularmente.
• Nunca abra links suspeitos em e-mails ou na web.
• Informe imediatamente qualquer violação de segurança de TI ao seu gerente e ao 

Departamento Jurídico.

Saiba mais
• Política de uso de computador,  

e-mail e Internet
• iGuia da Política de Uso de  

Computador, E-mail e Internet

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
Somos responsáveis pelos 

ativos da empresa
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Como usar as 
redes sociais 
e lidar com 
consultas 
públicas
Garantimos que o uso de redes sociais 
reflita nossos valores e preserve a 
integridade e a reputação da Huntsman. 
As redes sociais continuam a mudar 
a forma como nós trabalhamos, 
comunicamos e interagimos internamente 
com nossos colegas e externamente 
com nossos clientes, fornecedores e 
comunidades. Embora as redes sociais 
criem oportunidades de interação, elas 
também criam responsabilidades e riscos.

Um risco do uso de redes sociais é 
apresentar a Huntsman de uma forma 
inconsistente com os nossos valores e 
objetivos. Devemos falar ao público com 
uma só voz. A comunicação em nome da 
Huntsman deve ser tratada por nossos 
porta-vozes. As consultas públicas 
devem sempre ser direcionadas aos 
colaboradores designados. Ao seguirmos 
esse processo, fazemos o melhor uso de 
todos os canais de comunicação.

Nossa fórmula para o sucesso
Usamos melhor as redes sociais quando:

• Verificamos se a nossa conduta nas redes sociais corresponde à nossa conduta no 
trabalho.

• Usamos nosso discernimento e bom senso sobre o que compartilhar.
• Não fazemos comentários discriminatórios, ofensivos ou hostis online.
• Verificamos se as publicações em redes sociais sobre a Huntsman preservam ou 

melhoram nossa reputação.
• Não falamos em nome da Huntsman nas redes sociais.
• Não compartilhamos informações confidenciais e não públicas.
• Envie todas as perguntas públicas para Comunicações Globais em  

Social_Media@Huntsman.com.

Saiba mais
• Política de Redes Sociais
• iGuia da Política de Redes Sociais

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Uso de redes sociais pessoais
Algumas vezes, você pode querer usar suas redes sociais 
pessoais para publicar sobre a Huntsman. Lembre-se sobre o 
que fazer e o que não fazer:

O que fazer
• Deixar claro que você é colaborador ou colaboradora da 

Huntsman, mas as opiniões são suas.

• Cuidar com as redes sociais pessoais no trabalho.

• Se você é gerente, precisa ter mais cuidado ainda, pois sua 
posição pode levar as pessoas a acreditar ou inferir que 
você está falando em nome da Huntsman.

O que não fazer
• Responder à negatividade.

• Usar um endereço de e-mail da Huntsman.

Entendendo as consultas públicas 
Uma citação incorreta ou um comentário fora do contexto pode 
resultar em consequências graves. Mesmo solicitações informais 
de informações oficiais da Huntsman de um membro de qualquer 
um dos seguintes grupos são problemáticas:

• Investidores

• Analistas de valores mobiliários

• Agências de rating

• Membros da imprensa

• Titulares de ações ou títulos de dívida da Huntsman

• Quaisquer outros contatos públicos importantes

Garanta que tais consultas sejam direcionadas à Equipe de 
Comunicações Globais.

Nossos Valores: 
a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
Somos honestos em todas 
as nossas comunicações

Agimos com integridade 
em todas as nossas ações
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a todas as pessoas

Conclusão: 
nossas pessoas 

fazem a diferença
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Conclusão: 
nossas pessoas 
fazem a diferença
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para o sucesso
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Agimos com integridade 
em todas as nossas ações

Demonstramos respeito 
a todas as pessoas

Somos responsáveis pelos 
ativos da empresa
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Renúncias
Nossas Diretrizes de Conduta nos Negócios se aplicam igualmente a 
todos os colaboradores, executivos e diretores da Huntsman. Como 
tal, as renúncias às nossas Diretrizes são feitas raramente e apenas 
em circunstâncias muito limitadas. Renúncias para executivos ou 
diretores devem ser previamente aprovadas pelo Conselho de 
Administração. Sob certas circunstâncias, as renúncias devem ser 
prontamente divulgadas aos acionistas. Informamos as renúncias 
concedidas, conforme exigido pela legislação e regulamentações 
aplicáveis.

Resumo
Na Huntsman, nossos valores fundamentais — honestidade, 
integridade, respeito e responsabilidade — definem nossa fórmula 
para o sucesso. Quando se trata de aplicar esses valores, nosso 
pessoal faz a diferença. Consulte estas Diretrizes, ou um dos 
muitos recursos listados abaixo, se não tiver certeza sobre uma 
situação de negócios ética. Use as Diretrizes para refrescar 
sua memória sobre uma questão ou aspecto importante de sua 
função. Suas escolhas na Huntsman são tão valiosas quanto suas 
contribuições profissionais. Deixe que essas Diretrizes o guiem na 
aplicação de nossos valores por meio de desafios e triunfos.

Recursos
• Seu gerente imediato

• Seu representante local de Recursos Humanos

• O responsável local de E&C: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/facility-compliance-officers

• Qualquer responsável por Conformidade: https://
ethicsandcompliance.huntsman.com/en/contacts/compliance-
champions

• Equipe de Ética e Conformidade: https://ethicsandcompliance.
huntsman.com/en/contacts/ethics-and-compliance-team and 
ethics@huntsman.com

• Diretor Executivo de Conformidade (CCO)

• Departamento Jurídico

• Diretor Jurídico

• Linha direta Speak Up: www.huntsman.com/speakup (consulte o 
site da intranet de Ética e Conformidade para ver os números de 
telefone específicos do país)
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a fórmula da Huntsman 

para o sucesso
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