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0.      Introdução 
 
 
A Brenntag iniciou a distribuição de produtos químicos em 1912 e, é actualmente, 

líder do mercado mundial na distribuição de produtos químicos. 

Durante os últimos 100 anos, a Brenntag criou uma excelente reputação como 

distribuidor líder de produtos químicos. A nossa prioridade foi sempre a de combinar o 

serviço de excelência aos clientes e um desempenho e qualidade líderes no sector, 

com o mais elevado grau de ética, fiabilidade e transparência. Este Código d e  

Conduta e Ética Empresarial (Código de Conduta) descreve os princípios 

fundamentais da nossa conduta e foi desenhado para fomentar o comportamento 

legal, ético e honesto de todos os empregados da Brenntag, assim como das suas 

filiais e sociedades dependentes em todo o mundo. 

Para manter a nossa reputação na comunidade empresarial e entre o público em 

geral, cada um dos nossos empregados é pessoalmente responsável por evitar o 

comportamento ilegal e não ético, assim como por cumprir com o Código de Conduta, 

de forma permanente e sem excepções. A Brenntag não tentará conseguir, sob 

nenhuma circunstâncias, qualquer oportunidade de negócio que requeira a violação 

da lei ou deste Código de Conduta. 

 
Qualquer infracção da lei por parte dos nossos empregados, independentemente da 

sua gravidade, poderia prejudicar seriamente a reputação da Brenntag e causar danos 

e sanções consideráveis. Consequentemente, o comportamento ilegal não será 

tolerado sob qualquer circunstância. A Brenntag não defenderá nem suportará o 

pagamento de multas por qualquer empregado que pratique alguma actividade ilegal. 

Qualquer infracção da lei e outras normas legais podem resultar em consequências 

graves para o empregado ao abrigo da legislação laboral e penal. 

 
Encorajo-vos a desempenhar o vosso trabalho quotidiano segundo os princípios deste 

Código de Conduta. O cumprimento rigoroso do nosso Código de Conduta constituirá 

a base do sucesso da Brenntag a nível mundial. 
 
 
Steven Holland 

 
Chief Executive Officer 
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1. Cumprimento da lei 

 
Como empresa global, a Brenntag deve cumprir uma ampla variedade de leis e 

regulamentos em todos os países em que opera comercialmente. Para além de 

cumprir com todas as políticas aplicáveis da Brenntag, a observância da lei e as 

normas dos sistemas legais em que opera é obrigatória para todos os empregados da 

Brenntag. Qualquer infracção da lei por parte de um empregado da Brenntag pode 

originar acções disciplinares. 
 
 
 
 
2. Concorrência e legislação Anti-Monopólio 

 
 
A Brenntag está comprometida com a fomentação da actuação livre e justa, sem 

restrições ilegais nem conluios com a concorrência. Qualquer violação da lei da 

Concorrência e Anti-Monopólio pode ter graves consequências para a Brenntag, 

para a sua reputação e para o empregado da Brenntag que a cometa. Estas 

consequências podem incluir a imposição de sanções relevantes, responsabilidade 

civil por danos, cessação do contrato de trabalho celebrado e/ou acções judiciais 

contra a Brenntag e /ou contra a pessoa envolvida. Assim sendo, cada empregado 

deve cumprir, em todos os momentos, com todas as leis da Concorrência e Anti-

Monopólio dos países em que operamos e competir no mercado baseando-se 

exclusivamente nos excelentes preços, produtos, qualidade e serviço da Brenntag. 
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Como empresa global, a Brenntag está obrigada a múltiplas leis da Concorrência e 

Anti-Monopólio que diferem de um país para outro. Assim sendo, pode 

frequentemente ser difícil determinar se um comportamento ou procedimento proposto 

pode constituir uma infracção da legislação local. É importante recordar que um 

acordo ilegal pode não ser por escrito. Também os chamados “acordos de 

cavalheiros” ou práticas combinadas, cuja intenção seja limitar a actuação ou o 

comércio num mercado em particular, podem ser ilegais, ainda que não tenham 

efeito anticoncorrêncial. Em caso de dúvida, os empregados devem consultar o 

seu assessor legal local ou o departamento jurídico corporativo, antes de levar a cabo 

qualquer acção. 

Os empregados da Brenntag devem abster-se de realizar qualquer conduta ou 

actividade que possa criar, nem que seja, uma simples percepção de conduta 

ilegal. A seguir indicamos exemplos de comportamentos que normalmente são ilegais 

ou podem sê-lo em determinadas circunstâncias (requerem aprovação prévia do 

assessor legal local ou do departamento jurídico corporativo): 

• Qualquer comunicação com a concorrência sobre preços, atribuição de clientes 

ou áreas geográficas, vendas, termos e condições de venda, lucros, margens 

de lucro, custos ou concursos públicos ou privados (licitação fraudulenta); 

• Impondo ou tentando influenciar o preço de revenda d e  um cliente ou 

impondo limitações na utilização ou revenda; 

• Abuso de posição dominante no mercado; 
 

• Acordos comerciais de exclusividade; 
 

• Concessão de incentivos comerciais como descontos especiais, envios 

gratuitos, pagamento de comissões ou outros incentivos não disponíveis para 

outros ou clientes concorrentes; e 

• Venta coerciva, recusa de transacções ou imposição de boicotes. 
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3. Suborno e Corrupção 

 
 
A Brenntag não praticará nenhuma forma de suborno ou corrupção para assegurar 

qualquer tipo de vantagem comercial. Consequentemente, a Brenntag exige que todos 

os seus empregados evitem qualquer comportamento que, potencialmente, possa ser 

considerado impróprio ou contrário à lei. 

Em particular, os nossos empregados estão estritamente proibidos de prometer, 

conceder e oferecer, directa ou indirectamente, dinheiro ou outros incentivos 

inapropriados a funcionários públicos ou governamentais, candidatos a cargos 

políticos, qualquer executivo, empregado ou representante de algum governo ou 

empresa estatal ou organização internacional, sócios comerciais ou qualquer outra 

pessoa, com o propósito de: 

• Influenciar em qualquer ato ou decisão dessa pessoa, 
 

• Induzir essa pessoa a realizar ou a omitir qualquer acção, violando a sua 

obrigação legal, 

• Assegurar vantagens, ou 
 

• Induzir essa pessoa a usar a sua influência para afectar um acto oficial ou 

decisão por forma a ajudar a obter ou manter negócios para ou com, ou dirigir 

um negócio para qualquer pessoa. 

Os empregados não devem exercer uma influência ilegal sobre nenhuma das pessoas 

anteriormente mencionadas, por exemplo através de ofertas, favores ou concedendo 

outras vantagens. Do mesmo modo, os empregados não podem usar a sua posição 

na Brenntag para solicitar, obter ou aceitar, directa ou indirectamente, dinheiro, 

ofertas, favores ou outras vantagens inapropriadas por parte de parceiros comerciais 

ou por terceiros. 

Em caso de dúvida, os empregados devem obter aprovação prévia do seu supervisor 

directo ou do Regional Compliance Manager. 
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Nos casos de patrocínios, donativos e contribuições de caridade por parte da 

Brenntag, devem ficar claros, a identidade do beneficiário e a utilização prevista para 

o donativo, assim como o motivo e propósito da mesma devem ser justificados e 

documentados. Todos os donativos e contribuições de caridade devem ser 

transparentes e cumprir com a legislação nacional aplicável. A Brenntag não faz 

contribuições de carácter político, por exemplo a partidos, organizações ou políticos. 
 
 
 
 
4. Lavagem de dinheiro 

 
 
É política da Brenntag abster-se de fazer negócios com pessoas ou entidades 

envolvidas em actividades do tipo criminal ou ilegal. Todos os empregados devem 

cumprir com as leis e normas locais e estrangeiras sobre a lavagem de dinheiro. A 

lavagem de dinheiro é a transferência de dinheiro ou outros fundos gerados a 

partir de actividades criminais ou ilegais através de empresas ou bancos legais, para 

ocultar a verdadeira precedência e natureza do dinheiro. Todos os pagamentos 

suspeitos e outras transacções financeiras não habituais que levantem dúvidas sobre 

a legalidade da origem de fundos, como por exemplo, transferência de grandes 

quantias de dinheiro, devem ser imediatamente reportados ao Regional Compliance 

Manager. 
 
 
 
 
5. Informação privilegiada 

 
 
A Brenntag está comprometida para que as transacções de valores e outros 

instrumentos financeiros se produzam em condições justas, não tolerando que se 

realizem utilizando informação privilegiada, nem mesmo a divulgação ou apropriação 

indevida de informação que não seja de domínio público. Os empregados da 

Brenntag devem cumprir de forma permanente com todas as leis e regulamentos 

sobre informação privilegiada. Em particular, os empregados da Brenntag não podem 

divulgar informação privilegiada respeitante à Brenntag ou a outras empresas a 

terceiros nem usá-la para realizar ou recomendar compras ou vendas de activos ou 
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outros instrumentos financeiros que se negoceiem publicamente na bolsa de valores 

ou num mercado de valores organizado. 

 

A informação privilegiada implica, em termos gerais, o uso de qualquer informação 

que possa ter ou seja provável que tenha um efeito importante sobre o preço dos 

valores, tal como, entre outras, a relativa a: 
 

• Fusões e aquisições relevantes, empresas conjuntas (joint-ventures), 

desinvestimentos,  
• Grandes processos judiciais e seu progresso 

• Distribuição de dividendos 

• Alteração de membros no conselho de direcção 

• Mudança de estratégia da empresa 

• Resultados financeiros que não estejam em consonância com 

as previsões ou expectativas do mercado.  
Qualquer empregado da Brenntag que divulgue informação privilegiada será alvo de 

acção disciplinar, incluindo o possível despedimento, para além das possíveis 

sanções civis e criminais. 

 
 
 
 
6.      Conflitos de interesse 

 
 
Espera-se que todos os seus empregados dediquem todo o seu tempo de trabalho e 

atenção às suas responsabilidades laborais na Brenntag. Devem evitar-se os conflitos 

de interesse ou a simples suspeita deste conflito. Os conflitos de interesse surgem se 

os empregados de dedicam a actividades ou interesses pessoais em detrimento dos 

interesses da Brenntag. Os conflitos de interesse podem produzir-se em diferentes 

situações, como as que se descrevem nos exemplos seguintes: 

• A decisão de subscrever, renovar ou cancelar contratos com fornecedores, 

clientes ou terceiros deve apenas ser baseada em critérios objectivos e viáveis, 

como o preço, qualidade do serviço ou produto, fiabilidade do parceiro  
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contratante, etc. Esta decisão não deve, sob nenhuma circunstância, ser 

afectada ou influenciada por relações pessoais, perspectiva ou real obtenção de 

lucro pessoal ou outros interesses pessoais. 

•  Aplica-se o mesmo princípio a qualquer decisão que implique a contratação de 

pessoal. Todas as decisões relacionadas com a contratação de qualquer 

candidato, devem ser objectivamente avaliadas, tendo como base as suas 

credenciais, qualificações, experiência e qualidades pessoais. Estas decisões 

não podem ser afectadas por interesses pessoais do empregado responsável da 

Brenntag, nem por o candidato ter alguma relação pessoal com o anterior. 

• Os empregados não podem trabalhar para, nem prestar serviços a empresas 

concorrentes ou que tenham relações comerciais com a Brenntag, nem exercer 

qualquer outro tipo de trabalho ou actividade que entre em conflito com o actual. 

• Manter, directa ou indirectamente (por exemplo através de pessoas próximas) 

participação financeira numa empresa concorrente ou que tenha relação 

comercial com a Brenntag, e onde esta participação financeira supere 1% do 

capital total da empresa. Aplica-se a mesma limitação no que respeita a 

participações em propriedades de entidades empresariais, directas ou indirectas, 

que não obriguem a constituição formal, como por exemplo, associações. 
 
Os empregados que tenham ou suspeitem ter qualquer conflito de interesses devem 

dar conhecimento do mesmo ao seu superior directo ou ao Regional Compliance 

Manager. 
 
 
 
 
7. Terrorismo, controles comerciais e embargos 

 
 
A Brenntag está comprometida com o cumprimento de todas as leis e normas 

comerciais e aduaneiras estrangeiras aplicáveis, dos países onde opera. O objetivo do 

controle comercial é, principalmente, a prevenção da proliferação de armas e 

combate ao terrorismo. 

Os empregados da Brenntag devem observar todas as restrições aplicáveis sobre o 

comércio nacional e internacional, como restrições sobre as exportações de certos  
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bens, serviços e tecnologias a, ou importações de, países, entidades ou pessoas 

listados. Além disso, os empregados da Brenntag devem cumprir também com todas 

as restrições comerciais aplicáveis resultantes dos embargos internacionais que 

normalmente implicam a proibição de pagamentos ou outras transferências de fundos 

a e desde determinados países. 
 
 
 
 
8. Livros, registos e relatórios financeiros 

 
 
A exactidão e integridade dos nossos livros, registos e relatórios financeiros é de 

importância fundamental para a Brenntag. Isso permite à nossa direcção controlar se 

foram executadas as transacções comerciais dentro dos limites das aprovações 

anteriores. Também é essencial para o cumprimento das obrigações legais aplicáveis 

da Brenntag no que diz respeito a documentos públicos e relatórios.  

Os empregados da Brenntag devem assegurar-se sempre de que os livros e registos 

de sua responsabilidade: 

• sejam precisos, pontuais, exaustivos e completos; 
 

• reflectem com precisão e fidelidade a transacção comercial ou despesa 

imediata; 

• proporcionem um espelho preciso e fiel dos nossos passivos, lucros e perdas, 

assim como da nossa situação financeira; 

• cumpram com as leis e normas contabilísticas e fiscais, assim como 

regulamentos locais  aplicáveis. 

Incentivamos os empregados a contactar o seu supervisor directo ou o Regional 

Compliance Manager imediatamente, se houver razão aparente para duvidar da 

exactidão dos nossos livros, registos ou informação financeira. 

 

 

 

 

 
 
 



Código de Conduta e Ética Empresarial 

Outubro de 2015 
 

Página 11 / 16 

 

 

 
 
 
9. Confidencialidade 

 
 
Nenhum empregado a quem se tenha confiado informação confidencial acerca da 

Brenntag, seus fornecedores, clientes ou outros parceiros comerciais pode divulgar 

dita informação a uma terceira parte ou usá-la para seu beneficio pessoal enquanto 

trabalhe na Brenntag ou posteriormente, a menos que 

• dita divulgação se efetue nos termos de um acordo de confidencialidade 

válido e obrigatório, 

• se obtenha a aprovação prévia por escrito da Brenntag por parte de uma 

persona devidamente autorizada (na medida em que se veja afetada 

informação confidencial da Brenntag), ou 

• se  obtenha  a  aprovação  prévia  por  escrito  de  uma  terceira  parte,  (na 

medida em que se veja afetada informação confidencial de uma terceira parte), 

ou 

• a divulgação de informação confidencial seja admissível com aviso prévio a 

qualquer terceira parte afetada (se for possível), se for requerida por lei 

obrigatória, qualquer entidade governamental, tribunal ou outra entidade quase-

judicial ou regulatória. 

O cumprimento com as obrigações internas, legais e contratuais de 

confidencialidade é fundamental para a protecção dos interesses e a informação 

reservada da Brenntag, assim como para sua reputação como empresa digna de 

confiança e fiável. Qualquer divulgação não autorizada de informação confidencial 

pode causar um prejuízo importante à Brenntag e aos seus parceiros comerciais. 
 
 
É informação confidencial qualquer informação técnica ou empresarial não pública 

incluindo, mas não como limitação, todos e cada um dos seguintes elementos: 

listas de fornecedores e clientes, preços, descobertas, invenções, processos, 

métodos, técnicas, equipamentos, know-how, segredos comerciais, outros direitos de 

propriedade e de propriedade intelectual, procedimentos, fórmulas, protocolos, 

especificações, investigação e desenvolvimento, informação financeira ou de 

marketing, assim como estratégias e planos comerciais. 
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Incentivamos os empregados a informar imediatamente o seu supervisor direto ou o 

Regional Compliance Manager sobre qualquer divulgação não autorizada de 

informação confidencial. 
 
 
 
 
10. Protecção de dados e segurança da informação 

 
 
A Brenntag respeita o direito à privacidade de cada pessoa. Por isso, cumprimos com 

todas as leis e normas aplicáveis no que respeita à obtenção, processamento e uso de 

dados pessoais. Proíbe-se estritamente qualquer obtenção, processamento ou uso 

ilegal de dados pessoais dos nossos empregados, fornecedores, clientes e terceiras 

partes. Todos os dados pessoais devem salvaguardar-se permanentemente com o 

cuidado apropriado e proteger-se contra o acesso não autorizado de terceiras partes. 

 

As medidas de protecção da informação asseguram que se aplicam todos os controles 

e as normas necessários para proporcionar o nível de disponibilidade requerido da 

informação, integridade e confidencialidade dos dados. 
 
 
 
 
11. Uso e salvaguarda da propriedade da Brenntag 

 
 
Os empregados devem tratar a propriedade da Brenntag com o devido cuidado e de 

forma responsável. A propriedade da Brenntag inclui os activos materiais, como o 

equipamento dos nossos escritórios, material de escritório, computadores, telefones, 

móveis, locais e instalações, veículos, maquinaria, ferramentas e activos intangíveis, 

como por exemplo, know-how, patentes, marcas comerciais, segredos comerciais e 

software. A propriedade da Brenntag só pode ser utilizada para fins comerciais, a 

menos que seja acordado de outro modo com o supervisor directo do empregado da 

Brenntag. O mesmo se aplica aos serviços proporcionados pela Brenntag. A 

Brenntag não tolera nenhum uso não autorizado ou apropriação indevida da sua 

propriedade ou serviços. 
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12. Direitos Humanos, Tratamento igualitário e Condições de trabalho 
equitativas 

 
 
A Brenntag participa na iniciativa Global Compact das Nações Unidas e comprometeu-

se a incorporar os seus princípios na cultura corporativa do Grupo. A Brenntag apoia e 

respeita a protecção dos Direitos Humanos proclamados internacionalmente e não 

será cúmplice em nenhuma infracção dos mesmos. 

 

A Brenntag está comprometida com o fomento da igualdade de oportunidades 

para todo o pessoal e candidatos a emprego. Pretendemos criar um ambiente de 

trabalho no qual todas as pessoas possam fazer o melhor uso das suas competências 

e capacidades, sem nenhum tipo de discriminação ou assédio e no qual todas as 

decisões e promoções se baseiem objectivamente nos méritos. Não discriminamos 

nenhum empregado da Brenntag, parceiro comercial ou terceira parte devido à raça, 

origem nacional ou étnica, nacionalidade, sexo, mudança de sexo, estado civil ou 

marital, gravidez ou maternidade, idade, credo, religião ou crença, cor, ascendência, 

deficiência ou orientação sexual. Da mesma forma, esperamos que todos os nossos 

empregados adoptem este mesmo comportamento ético e tratem cada um dos seus 

companheiros com igualdade e respeito. Não toleramos nenhuma forma de 

discriminação, assédio ou intimidação no local de trabalho, o que inclui 

comportamentos ou acções verbais, físicas, visuais ou sexualmente ofensivas sobre 

as pessoas. 

 

A Brenntag considera como uma obrigação ser um empregador socialmente 

responsável em todo o mundo e tratar os seus empregados com respeito e 

honestidade. A Brenntag cumpre com todas as disposições de saúde e segurança 

ocupacional por forma a garantir a segurança laboral no local de trabalho e não utiliza 

nenhuma forma de trabalho forçado ou infantil. A Brenntag cumpre igualmente com as 

leis aplicáveis em relação com o salário mínimo nos países em que opera e respeita o 

direito dos seus trabalhadores de liberdade de associação e negociação colectiva e 

não tolerará qualquer acção dirigida a interferir com o exercício de tais direitos, 
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Incentivamos os empregados a informar sobre qualquer violação das normas 

anteriormente mencionadas ao seu supervisor directo, ao Departamento Corporativo 

de RH. ou ao Regional Compliance Manager. 
 
 
 
 
13. Saúde, segurança e proteção ambiental 

 
 
A saúde, segurança, protecção ambiental e preservação a longo termo dos recursos 

naturais são de importância fundamental para a Brenntag. Se um processo não se 

pode exec ut ar de forma segura, não o executamos. Esta é a base da nossa 

estratégia global de saúde, segurança e meio ambiente, que inclui as cinco políticas 

seguintes: 
 
 

1)  Política de segurança 
 

A saúde dos nossos empregados e a segurança dos nossos centros são uma 

prioridade absoluta para a Brenntag. Trabalhamos para uma melhoria contínua 

dos processos de trabalho e da segurança das instalações. 
 
 

2)  Política de manipulação responsável de produtos 
 

A Brenntag adopta as medidas apropriadas para assegurar o tratamento 

adequado dos nossos produtos enquanto eles estão sob administração da 

Brenntag. Isto inclui a aquisição, embalamento, classificação e etiquetagem, 

manipulação e armazenamento, possível eliminação, assim como dossiers de 

produtos e instruções de segurança. Informamos os nossos clientes sobre 

práticas seguras de manipulação e aplicação dos produtos. 

 
3)  Política ambiental 

 
A Brenntag trabalha continuamente para minimizar os impactos meio- 

ambientais sobre o solo, água e ar. 
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4)  Política de cumprimento 

 
A Brenntag compromete-se a cumprir com todos os requisitos legais de saúde, 

segurança e meio ambiente, assim como com as restrições de comercialização 

e uso dos produtos químicos em todas as nossas operações e organizações de 

vendas. 
 
 

5)  Política de qualidade 
 

A Brenntag pretende assegurar a qualidade dos nossos produtos e serviços 

implementando sistemas de gestão de qualidade a nível regional. 

 
 
 

14. Implementação prática do Código de Conduta e Ética Empresarial 
 
 
A Brenntag está comprometida em dirigir os seus negócios de forma honesta e íntegra 

e esperamos que todos os nossos empregados mantenham elevados padrões, de 

acordo com este Código. 
 
 
a) Organização de cumprimento 

 
A Brenntag criou um Comité de Cumprimento para responder a perguntas e 

proporcionar assessoria sobre o cumprimento do Código de Conduta. O Comité de 

Cumprimento aceita toda a informação que lhe chega e investiga com o devido 

cuidado. Todas as comunicações com o Comité de Cumprimento manter-se-ão 

confidenciais. 

Caso tenha alguma dúvida sobre este Código de Conduta ou sua aplicação em 

qualquer circunstância em particular, pode colocar-se também em contacto com o 

seu supervisor directo ou com o Regional Compliance Manager. 
 
b) Informação das infracções 

 
Incentivamos todos os empregados a informar sobre qualquer suspeita de infracção 

deste Código de Conduta ao seu supervisor directo ou ao Regional Compliance 

Manager. 
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Qualquer empregado que informe sobre uma infracção ao Código de Conduta de 

boa-fé será protegido contra qualquer forma de represália, sempre que não tenha 

estado envolvido pessoalmente na mesma. As infracções podem ser comunicadas 

de forma anónima e confidencial via: 
 
 

compliance@brenntag.de 
 
 
 
 

ou através do respectivo endereço de correio electrónico de Compliance a nível 

regional. 

Cada relatório será investigado a fundo e adoptar-se-ão medidas correctivas e 

acções disciplinares, se justificadas. 

mailto:compliance@brenntag.de
mailto:compliance@brenntag.de

