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Visão geral

I. Práticas esperadas de conformidade legal
Os fornecedores e seus representantes devem:

II. Práticas esperadas de negócios
Os fornecedores e seus representantes devem:

A Huntsman estabeleceu normas de conduta para suas práticas relacionadas aos
negócios que estão especificadas em nossas Diretrizes de conduta nos negócios.
Estas Diretrizes de conduta nos negócios (“Diretrizes”) da Huntsman refletem nosso
compromisso com nossos valores de honestidade, integridade, respeito e
responsabilidade. A Huntsman espera que seus fornecedores compartilhem e
adotem estes valores, assim como nosso compromisso com a conformidade legal.

Embora os fornecedores sejam entidades independentes da Huntsman, as práticas e ações de negócios de um
fornecedor, ao conduzirem negócios com ou em nome da Huntsman, podem afetar de modo significativo e se
refletirem em nossa empresa. Por causa disso, a Huntsman espera que todos os fornecedores e seus
funcionários, agentes e subcontratados (“representantes”) sigam nossas elevadas normas éticas estabelecidas
nestas Diretrizes, enquanto estiverem conduzindo negócios conosco ou em nosso nome.

É responsabilidade de nossos fornecedores e representantes compreender e seguir as expectativas da Huntsman.
Os fornecedores devem notificar um membro da administração da Huntsman se e quando qualquer situação
ocorrer que faça com que o fornecedor ou representante opere de uma forma que possa estar em conflito com as
expectativas da Huntsman. A Huntsman pode solicitar a retirada de qualquer fornecedor ou representante que se
comporte de maneira considerada inconsistente com estas Diretrizes ou qualquer política da Hunstman.

Conduta esperada de fornecedores e representantes

Enquanto conduzem negócios com ou em nome da Huntsman, todos os fornecedores e representantes devem
conduzir suas interações e atividades comerciais com integridade e em conformidade com as leis e regulamentos
aplicáveis em seus respectivos países. A Huntsman espera que seus fornecedores e representantes compartilhem
seu compromisso com os direitos humanos e oportunidades iguais no local de trabalho. Além das obrigações de
acordo com o contrato do fornecedor com a Huntsman, todos os fornecedores e representantes devem seguir
nossas normas éticas, que incluem a conduta esperada nas áreas de conformidade legal, práticas de negócios e
emprego. Um resumo destas expectativas é apresentado neste documento. 

• conduzir os negócios em conformidade com as leis antitruste e de concorrência leal que regem as jurisdições
nas quais fazem negócios;

• cumprir as leis anticorrupção dos países nos quais fazem negócios;

• não fazer qualquer pagamento direto ou indireto, pagamentos propostos, pagamentos de facilitação ou oferta
de algo de valor para outra pessoa ou alguém que seja um funcionário do governo ou um departamento
público com a intenção de influenciá-la;

• cumprir todas as leis e regulamentos ambientais aplicáveis;

• ser honestos e verdadeiros nas discussões com representantes de agências reguladoras e representantes 
do governo;

• cumprir todas as leis aplicáveis de controle de comércio que se aplicam aos diversos aspectos das operações
da Huntsman e 

• não impor exigências de boicotes impróprios à Huntsman. 

• registrar e relatar de modo honesto e preciso todas as informações de negócios e cumprir todas as leis
aplicáveis a respeito de sua integridade e exatidão;

• cumprir os direitos de posse de propriedade intelectual da Huntsman e de outros, incluindo, mas não se
limitando a patentes, marcas registradas e segredos comerciais e o uso de software, hardware e conteúdo
apenas de acordo com a licença ou termos de uso associados.

O texto completo das Diretrizes de conduta nos negócios
pode ser encontrado em www.huntsman.com.



• proteger e usar com responsabilidade a propriedade física e intelectual da Huntsman; 

usar tais ativos apenas quando autorizado pela Huntsman;

usar tecnologia e sistemas de informação fornecidos pela Huntsman (incluindo e-mail) principalmente para
objetivos relacionados aos negócios da Huntsman e de acordo com a política aplicável da Huntsman; 

a política da Huntsman proíbe que fornecedores e representantes usem ativos, tecnologias ou sistemas fornecidos
pela Huntsman para criar, acessar, armazenar, imprimir, solicitar ou enviar qualquer material que seja de assédio,
discriminatório, abusivo, com ameaça de uso de violência ou, de forma semelhante, impróprio ou ilegal;

• cumprir os requisitos da Huntsman para manutenção de senhas, confidencialidade e segurança e seguir seus
procedimentos de privacidade como uma condição de receber acesso à rede corporativa interna, sistemas e
prédios da Huntsman;

• usar bom julgamento e moderação quando oferecer presentes ou entretenimento para associados da Huntsman; 

em geral, fornecedores e representantes devem abster-se de oferecer aos funcionários da Huntsman presentes
individuais com valor superior a US$ 50 ou uma combinação de presentes com valor superior a US$ 125 em um
período de 12 meses;

fornecedores e representantes nunca devem oferecer suborno, propina ou arranjo de escambo por mercadorias 
ou serviços ou qualquer outro incentivo para um associado da Huntsman para obter ou conservar negócios com 
a Huntsman; 

qualquer presente ou entretenimento dado ou recebido deve estar em conformidade com a lei e não deve violar 
a política da Huntsman;

• evitar um conflito de interesses real ou mesmo a aparência de um conflito de interesses; 

fornecedores ou representantes, durante uma negociação ou similar, não devem tratar diretamente com qualquer
funcionário da Huntsman, cujo cônjuge, um membro da família ou pessoa próxima for funcionário ou tiver um
interesse pessoal ou financeiro no fornecedor ou negócios do fornecedor;

• evitar o uso de informações privilegiadas para compra ou venda de ações da Huntsman ou de outra empresa
quando de posse de informações sobre a Huntsman ou outra empresa que não estejam disponíveis para o 
público investidor e que poderiam influenciar a decisão de um investidor de comprar ou vender ações e

• criar, conservar e eliminar registros de negócios em total conformidade com a lei aplicável e requisitos regulamentares.

III. Práticas esperadas de emprego
Os fornecedores e seus representantes devem:

• cooperar com o compromisso da Huntsman para o fornecimento de um local de trabalho livre de assédio sexual
e de outro tipo e de discriminação;

• fornecer um local de trabalho seguro e saudável e cumprir todas as leis, regulamentos e práticas de saúde e
segurança aplicáveis;

• proibir o uso, posse, distribuição e venda de drogas ilegais enquanto estiver em propriedade própria ou alugada
da Huntsman;

• usar apenas mão de obra voluntária; o uso de trabalho forçado, seja na forma de contrato de trabalho ou alguma
outra forma é proibido;

• cumprir as leis e requisitos de salário e horas e idade mínima de trabalho; o uso de trabalho infantil é proibido e 

• manter os registros dos funcionários de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

Notificação de preocupações e solicitação de assistência

Se um fornecedor ou representante tiver alguma dúvida sobre uma situação particular ou precisar comunicar 
um problema ou preocupação, ele é incentivado a trabalhar em conjunto com seu contato principal da Huntsman
na resolução de uma prática de negócios ou preocupação de conformidade. Entretanto, a Huntsman reconhece
que pode haver momentos em que isto não é possível ou apropriado. Nestes casos, um fornecedor ou
representante pode:

• entrar em contato com o departamento de ética e conformidade corporativa da Huntsman pelo telefone 
+1 281 719 6000;

• chamar a linha de ajuda Speak Up, que pode ser acessada em www.huntsman.com/speakup, ou

• enviar um e-mail para o departamento de ética e conformidade corporativa da Huntsman por meio do
ethics@huntsman.com.

A Huntsman não tolera retaliação contra ninguém. Nenhum colaborador que fizer uma denúncia em boa fé de
qualquer suspeita de violação legal ou da política será objeto de retaliação por fazer tal denúncia. Boa fé significa
que a pessoa que apresenta as informações acredita que está fazendo uma denúncia sincera, verídica e completa.
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