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0. PREFÁCIO DO CEO

 Caros colegas,

Como líderes no mercado global de distribuição de produtos quí-
micos, desafiamo-nos a continuar a crescer através da combinação 
de excelentes serviços para o cliente, um desempenho líder na 
indústria e a qualidade dos produtos. Comprometemo-nos a rea-
lizar todos os nossos negócios de acordo com os mais elevados 
padrões de conformidade legal e ética, fiabilidade e transparência, 
bem como tendo em mente a responsabilidade social, a segurança 
no trabalho e a proteção ambiental. Com base nos nossos princi-
pais valores empresariais e regulamentos relevantes, este Código 
de conduta e ética empresarial (Código de conduta) descreve os 
princípios fundamentais das nossas operações e foi concebido 
para promover o comportamento lícito, ético e responsável por 
parte de todos os colaboradores da Brenntag.

Para manter a nossa posição como líder conceituado do merca-
do mundial dentro da comunidade empresarial e do público em 
geral, a Brenntag está rigorosamente comprometida com os mais 
elevados padrões de conformidade legal e ética, bem como de 
comportamento socialmente responsável. Confiamos em que os 
nossos colaboradores sejam responsáveis pelas suas ações e cum-
pram sempre estes princípios, bem como os valores empresariais 
da Brenntag, sem exceção. Esperamos que os gestores demons-
trem estes valores por meio da liderança e apoiem as suas equipas 
com as suas capacidades máximas neste esforço. 

Qualquer violação da lei ou das políticas internas por parte dos 
nossos colaboradores, por mais pequena ou insignificante que 
possa parecer, pode prejudicar gravemente a reputação e os negó-
cios da Brenntag e implicar sanções pecuniárias substanciais. 

Se tiver dúvidas sobre as implicações legais ou éticas 
de questões específicas ou se tiver preocupações em 
geral, o seu gestor, o Gestor de conformidade regio-
nal e outros departamentos relevantes estão disponí-
veis para lhe fornecer aconselhamento e orientação. 
O cumprimento deste Código de conduta não é sim-
plesmente uma questão de conformidade com a lei 
ou as políticas internas, mas um compromisso com 
a excelência em todos os aspetos do nosso negócio. 
Como empresa, seguimos os princípios descritos 
neste Código de conduta e esperamos que os nossos 
colaboradores assumam o compromisso de manter a 
integridade em todas as transações comerciais. 

Encorajo-vos vivamente a agir tendo estes princípios 
em mente e a acreditar que a conformidade rigorosa 
com o nosso Código de conduta será a base da exce-
lência contínua dos negócios da Brenntag em todo 
o mundo.

Cumprimentos,
Dr. Christian Kohlpaintner
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BRENNTAG SE

1. CONFORMIDADE COM A LEI, AS DIRETRIZES E AS POLÍTICAS 
INTERNAS

Como empresa internacional, a Brenntag está sujeita a uma ampla variedade de leis 
e regulamentos em todos os países onde realizamos negócios. Além do cumprimen-
to de todas as políticas aplicáveis da Brenntag, a observância das leis e regulamentos 
dos sistemas jurídicos em que operamos é obrigatória para todos os colaboradores 
da Brenntag. Qualquer violação da lei, deste Código de conduta ou de qualquer dire-
triz ou política da Brenntag por parte de um colaborador da Brenntag pode resultar 
em ações disciplinares. 

2. LEI DA CONCORRÊNCIA E ANTITRUSTE

A Brenntag está empenhada em promover uma concorrência livre e justa sem res-
trições e colusões ilícitas. Qualquer violação das Leis da concorrência ou antitruste 
pode ter consequências graves para a Brenntag, a reputação da Brenntag e o colabo-
rador da Brenntag autor da infração. Tais consequências podem incluir a imposição 
de sanções substanciais, de processos de responsabilidade civil por danos, a nulidade 
do acordo celebrado em questão e/ou a instauração de processos de caráter penal à 
Brenntag e/ou ao indivíduo envolvido. Portanto, todos os colaboradores da Brenntag 
devem cumprir sempre todas as Leis de concorrência e antitruste dos países onde 
realizamos negócios e competir com os nossos concorrentes exclusivamente com 
base na excelência dos preços, produtos, qualidade e serviço da Brenntag. 

Cumprimos sempre 
todas as Leis da 
concorrência e 

antitruste.
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Como empresa internacional, a Brenntag está sujeita a uma série de Leis da concor-
rência e antitruste que variam de país para país. Como tal, muitas vezes pode ser 
difícil determinar se um comportamento ou linha de ação proposto pode constituir 
uma violação da lei local. É importante lembrar que um acordo ilícito não precisa de 
ser por escrito. Também os chamados “acordos informais” ou práticas acordadas com 
a intenção de restringir a concorrência ou restringir o comércio num determinado 
mercado podem ser ilegais, mesmo que não tenham, de facto, um efeito anticoncor-
rência. Em caso de dúvida, os colaboradores devem procurar aconselhamento jurídi-
co junto do seu departamento local de Aconselhamento Jurídico ou departamento 
Jurídico Empresarial antes de tomar qualquer medida. 

Os colaboradores da Brenntag devem evitar envolver-se em qualquer conduta ou ati-
vidade que possa dar mesmo a mera impressão de ser uma conduta ilícita. Seguem-
se exemplos de comportamentos que são normalmente ilegais ou podem ser ilegais 
em certas circunstâncias – Obtenha a aprovação prévia do seu departamento local de 
Aconselhamento Jurídico ou departamento Jurídico Empresarial relativamente a: 

 ■ qualquer comunicação com um concorrente sobre preços, alocação de clientes ou 
territórios geográficos, vendas, termos e condições de vendas, lucros, margens 
de lucro, custos ou propostas públicas ou privadas (manipulação de processo de 
concurso);

 ■ imposição ou tentativa de influenciar o preço de revenda de um cliente ou impo-
sição de restrições à utilização ou revenda; 

 ■ abuso de uma posição dominante no mercado;
 ■ acordos de negociação exclusivos; 
 ■ concessão de incentivos comerciais, como descontos especiais, envios gratuitos, 

pagamentos de comissões ou outros incentivos não disponíveis para outros clien-
tes ou concorrentes; e

 ■ vendas subordinadas, recusa de negociação ou imposição de boicotes.
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BRENNTAG SE

3. PREVENÇÃO DE SUBORNO, CORRUPÇÃO E FRAUDE

A Brenntag proíbe expressamente qualquer forma de suborno ou corrupção para 
garantir qualquer tipo de vantagem comercial. Consequentemente, a Brenntag espe-
ra que todos os seus colaboradores se abstenham de qualquer comportamento que 
possa ser potencialmente interpretado como impróprio ou contrário à lei.

Todos os colaboradores da Brenntag estão expressamente proibidos de oferecer, 
prometer ou conceder qualquer benefício impróprio, direta ou indiretamente, ou 
por meio de quaisquer intermediários, a qualquer funcionário público nacional ou 
estrangeiro ou a qualquer colaborador ou representante nacional ou estrangeiro de 
qualquer empresa com a intenção de: 

 ■ influenciar qualquer ação ou decisão; 
 ■ garantir uma vantagem indevida; 
 ■ fazer com que uma pessoa desempenhe indevidamente uma função ou ação 

relevante; ou
 ■ induzir uma pessoa a fazer uso da sua influência para afetar indevidamente um 

ato ou decisão oficial. 

Em particular, os nossos colaboradores não devem exercer influência ilícita sobre 
qualquer uma das pessoas acima mencionadas, por exemplo, oferecendo presentes 
inadequados, fazendo favores ou concedendo outras vantagens. Da mesma forma, 
os colaboradores não podem, direta ou indiretamente, solicitar ou aceitar benefícios 
pessoais indevidos, como dinheiro, presentes, favores ou outras vantagens de parcei-
ros de negócios ou terceiros. 

Em caso de dúvida sobre se um presente, favor ou outras vantagens podem ser 
concedidas ou aceites, consulte o seu supervisor e/ou o Gestor de conformidade 
regional. 

Quaisquer patrocínios, doações e contribuições de caridade devem ser realizados de 
forma transparente e apenas de acordo com a legislação nacional aplicável. Os con-
flitos de interesses devem ser evitados. A Brenntag não faz quaisquer contribuições 
políticas, por exemplo, a partidos políticos, organizações ou políticos.

Todos os colaboradores devem estar extremamente atentos a atividades potencial-
mente fraudulentas e ataques provenientes de dentro ou de fora da organização. 

A Brenntag não 
participa em 

qualquer forma 
de suborno ou 

corrupção.
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4. BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

É política da Brenntag abster-se de realizar negócios com pessoas ou entidades envol-
vidas em atividades criminosas ou ilegais. Todos os colaboradores devem cumprir as 
leis e regulamentos antibranqueamento de capitais locais e estrangeiros aplicáveis.

Branqueamento de capitais é a transferência de dinheiro ou outros fundos gerados a 
partir de atividades criminosas ou ilegais por meio de empresas ou bancos legítimos, 
com o objetivo de ocultar a verdadeira origem e natureza do dinheiro. 

Todos os casos de comportamento suspeito relativamente a pagamentos ou outras 
transações financeiras invulgares que levantem dúvidas quanto à legalidade da ori-
gem dos fundos, como, por exemplo, transferências de montantes elevados, devem 
ser imediatamente comunicados ao Gestor de conformidade regional.

5. ABUSO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

A Brenntag está comprometida com a negociação justa de títulos e outros instru-
mentos financeiros e não tolera abusos de informação privilegiada, divulgação de 
informações ou apropriação indevida de informações que estejam fora do domínio 
público. Os colaboradores da Brenntag devem cumprir sempre todas as leis e regula-
mentos sobre abuso de informação privilegiada. Em particular, os colaboradores da 
Brenntag não estão autorizados a divulgar a terceiros informação privilegiada obtida 
durante o seu trabalho na Brenntag, relativa à Brenntag ou a outras empresas, ou a 
utilizá-la para realizar ou recomendar compras ou vendas de títulos ou outros instru-
mentos financeiros que são negociados publicamente numa bolsa de valores ou um 
mercado de valores mobiliários organizado.

Normalmente, a informação privilegiada envolve a utilização de qualquer informação 
de caráter não público que pode ter ou provavelmente terá um efeito significativo no 
preço dos títulos, incluindo, mas não se restringindo a:

 ■ fusões e aquisições mais significativas de empresas, empresas comuns, alienações; 
 ■ ações judiciais mais significativas e o respetivo progresso;
 ■ distribuição de dividendos;
 ■ mudanças de pessoal no conselho de administração;
 ■ alteração da estratégia da empresa; e
 ■ resultados financeiros não correspondentes às previsões ou expetativas do 

mercado.

Qualquer colaborador da Brenntag que se envolver em abusos de informação privile-
giada estará sujeito a uma ação disciplinar, que pode incluir demissão, além de possí-
veis sanções civis e penais.

Cumprimos todas as 
leis antibranqueamento 
de capitais aplicáveis.

A Brenntag não tolera 
abusos de informação 

privilegiada.
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BRENNTAG SE

6. CONFLITOS DE INTERESSES

Os conflitos de interesses ou a mera aparência de um conflito deste tipo devem ser 
evitados. Os conflitos de interesses surgem quando os colaboradores defendem ativida-
des ou interesses pessoais em detrimento dos interesses da Brenntag. Os interesses da 
empresa e os interesses privados do colaborador devem ser rigorosamente separados. 
Os seguintes exemplos descrevem situações nas quais costumam surgir conflitos de 
interesses:

 ■ A decisão de celebrar, renovar ou rescindir contratos com fornecedores, clientes ou 
outros terceiros deve basear-se apenas em critérios objetivos e verificáveis, como 
preço, qualidade do serviço ou produto, fiabilidade do parceiro contratual, etc. Tal 
decisão não deve, em caso algum, ser afetada ou influenciada por relações pes-
soais, pela obtenção potencial ou real de benefícios pessoais ou outros interesses 
pessoais. 

 ■ Quaisquer decisões relativas ao recrutamento de qualquer candidato devem ser 
avaliadas de forma objetiva e com base em todas as suas referências, incluindo qua-
lificações, experiência e respetivas qualidades individuais. Estas decisões não podem 
ser afetadas pelo interesse pessoal do colaborador responsável da Brenntag nem 
pelo facto de o candidato ter ou não uma relação pessoal com o primeiro.

 ■ Os colaboradores não podem aceitar trabalhar para ou prestar serviços a empresas 
que sejam concorrentes da Brenntag ou que realizem negócios com a mesma, nem 
envolver-se em qualquer outro tipo de trabalho ou atividade concorrente. 

 ■ Ter, direta ou indiretamente (por exemplo, através de pessoas próximas), um interes-
se financeiro numa empresa concorrente ou que realiza negócios com a Brenntag se 
tal interesse exceder 1% do capital total da empresa. A mesma restrição aplica-se a 
interesses de propriedade diretos ou indiretos em entidades empresariais que não 
requerem uma incorporação formal, como, por exemplo, parcerias. 

Os colabores que se deparem com ou suspeitem de um possível conflito de interesses 
devem notificar imediatamente o seu supervisor direto e/ou o Gestor de conformidade 
regional.

Os colaboradores 
da Brenntag devem 

evitar conflitos 
de interesses.
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7. CONFORMIDADE COM O COMÉRCIO EXTERNO 

A Brenntag e todas as empresas com as quais a Brenntag SE realiza negócios estão 
sujeitas a leis e regulamentos complexos que regem o comércio internacional.

A Brenntag está empenhada em cumprir todas as Leis e regulamentos de comércio 
externo e aduaneiras aplicáveis nos países onde opera. O objetivo do controlo do 
comércio é principalmente a prevenção da proliferação de armas e o combate ao 
terrorismo. 

Os colaboradores da Brenntag devem observar todas as restrições aplicáveis ao 
comércio local e externo internacional, como restrições às exportações ou importa-
ções de certos bens, serviços e tecnologias para ou de países, entidades ou indiví-
duos especificados e também devem cumprir todas as restrições comerciais aplicá-
veis resultantes de embargos internacionais que normalmente envolvem a proibição 
de pagamentos ou outras transferências de fundos de e para determinados países. 
Além disso, os colaboradores da Brenntag são obrigados a seguir as restrições 
comerciais internas da Brenntag. 

Qualquer violação de sanções e embargos pode resultar em multas e penalizações 
significativas para o grupo, pode prejudicar gravemente a reputação da Brenntag e 
também pode ter consequências legais para qualquer indivíduo envolvido. Portanto, 
a Brenntag espera que os seus colaboradores exerçam as devidas diligências e sigam 
todos os processos de conformidade comercial em todas as transações, para garan-
tir a conformidade com as leis, regulamentos e restrições comerciais internacionais 
e nacionais aplicáveis. 

Cumprimos 
inteiramente todos 
os regulamentos 

de comércio (inter)
nacional.
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BRENNTAG SE

8. LIVROS, REGISTOS E RELATÓRIOS FINANCEIROS

A precisão e a integridade dos nossos livros, registos e relatórios financeiros são de 
importância extrema para a Brenntag. Estas permitem à nossa administração contro-
lar se as transações comerciais foram executadas dentro dos limites das aprovações 
anteriores. Também são essenciais para o cumprimento das obrigações legais aplicá-
veis à Brenntag relativamente à elaboração de registos e relatórios públicos. 

Os colaboradores da Brenntag devem certificar-se sempre de que os livros e registos 
pelos quais são responsáveis:

 ■ são precisos e estão atualizados, detalhados e completos; 
 ■ refletem, de forma precisa e fidedigna, a transação comercial ou despesa em 

questão; 
 ■ refletem de forma fidedigna e justa os nossos ativos e passivos, lucros e perdas, 

bem como a nossa posição financeira; e
 ■ estão em conformidade com a legislação contabilística e fiscal, regulamentos e 

normas locais aplicáveis.

Os colaboradores devem contactar imediatamente o seu supervisor direto e/ou o 
Gestor de conformidade regional se houver um motivo aparente para duvidar da pre-
cisão dos nossos livros, registos ou relatórios financeiros.

9. CONFIDENCIALIDADE

Nenhum colaborador a quem tenha sido confiada informação confidencial sobre a 
Brenntag, os seus fornecedores, clientes ou outros parceiros de negócios pode divul-
gar tal informação a quaisquer terceiros ou utilizar tal informação para seu benefício 
pessoal enquanto trabalhar para a Brenntag ou posteriormente, salvo se 

 ■ tal divulgação for feita nos termos de um acordo de confidencialidade válido e 
vinculativo;

 ■ a aprovação prévia por escrito da Brenntag tiver sido obtida por parte de uma 
pessoa devidamente autorizada (no que diz respeito à informação confidencial da 
Brenntag); 

 ■ a aprovação prévia por escrito de um terceiro tiver sido obtida (no que diz respei-
to à informação confidencial de um terceiro); ou

 ■ a divulgação de informação confidencial é admissível com aviso prévio a qual-
quer terceiro afetado (se possível) se for exigida por lei vinculativa, qualquer 
organismo governamental, tribunal ou outro organismo quase jurisdicional ou 
regulador. 

O cumprimento das obrigações de confidencialidade internas, legais e contratuais é 
fundamental para a proteção dos interesses e informações confidenciais da empresa, 
bem como para a sua reputação como uma empresa credível e fiável. Qualquer divul-
gação não autorizada de informação confidencial pode prejudicar significativamente 
a Brenntag e os seus parceiros de negócios. 

A Brenntag não 
tolera qualquer tipo 
de divulgação não 

autorizada de informação 
confidencial.

Mantemos os nossos livros e 
registos precisos e completos 

e em conformidade com 
as leis contabilísticas 
e fiscais aplicáveis.
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Informação confidencial significa qualquer informação técnica ou empresarial de 
caráter não público, incluindo, mas não se limitando a, todas e quaisquer listas de 
fornecedores e clientes, preços, descobertas, invenções, processos, métodos, técni-
cas, equipamentos, conhecimentos especializados, segredos comerciais, outros tipos 
de propriedade intelectual e direitos de propriedade, procedimentos, fórmulas, pro-
tocolos, especificações, investigação e desenvolvimento, informações financeiras ou 
de marketing, bem como estratégias e planos de negócios.

Os colaboradores devem comunicar imediatamente qualquer divulgação não autori-
zada de informação confidencial ao seu supervisor direto e/ou ao Gestor de confor-
midade regional.

10. PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A Brenntag respeita os direitos de privacidade de cada indivíduo. Portanto, cum-
primos todas as leis e regulamentos aplicáveis em relação à recolha, tratamento e 
utilização de dados pessoais. Qualquer recolha, tratamento ou utilização ilegais de 
dados pessoais dos nossos colaboradores, fornecedores, clientes e terceiros é expres-
samente proibida. Todos os dados pessoais devem ser guardados com o devido cui-
dado e protegidos contra o acesso não autorizado de terceiros em todo o momento. 
Contacte o seu supervisor ou o Responsável pela proteção de dados se não tiver a 
certeza se determinados procedimentos de tratamento de dados cumprem os direi-
tos de privacidade. 

As medidas de segurança da informação garantem que todos os controlos e regula-
mentos necessários são implementados para fornecer o nível necessário de disponi-
bilidade das informações, de integridade dos dados e de confidencialidade. Todos os 
colaboradores devem utilizar os sistemas de informação apenas de forma ética, legal 
e correta e cumprir os procedimentos de segurança disponibilizados, definidos nas 
Políticas de segurança da informação, para proteger os dados da Brenntag de modo 
adequado. Entre em contacto com o seu Responsável pela segurança regional se tes-
temunhar qualquer incidente relacionado com a segurança da informação.

Respeitamos 
os direitos de 

privacidade de 
cada indivíduo.
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BRENNTAG SE

11. TRATAMENTO E PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE DA BRENNTAG

Os colaboradores devem tratar a propriedade da Brenntag com o devido cuidado e 
de forma responsável. A propriedade da Brenntag inclui quaisquer ativos corpóreos, 
como o equipamento dos nossos escritórios, materiais de escritório, computadores, 
telefones, móveis, estruturas e instalações, veículos, máquinas e ferramentas, e ativos 
incorpóreos, como conhecimentos especializados, patentes, marcas registadas, segre-
dos comerciais e software, por exemplo. A propriedade da Brenntag apenas pode ser 
utilizada para fins empresariais, salvo acordo em contrário do supervisor direto do 
colaborador da Brenntag. O mesmo se aplica aos serviços prestados pela Brenntag. A 
Brenntag não tolera qualquer utilização não autorizada ou apropriação indevida da 
sua propriedade ou serviços.

12. DIREITOS HUMANOS E PRÁTICAS LABORAIS

A Brenntag é signatária da iniciativa United Nations Global Compact e comprometeu-
-se a incorporar os seus princípios na nossa cultura empresarial. A Brenntag respeita 
e apoia a proteção dos direitos humanos proclamados internacionalmente. Não 
toleramos qualquer comportamento que viole os direitos humanos e não seremos 
cúmplices de abusos dos direitos humanos. Tal aplica-se também à nossa cadeia de 
fornecimento, que é regularmente verificada por meio de avaliações e auditorias aos 
fornecedores.

a) Igualdade de tratamento 
 A Brenntag está empenhada em promover a igualdade de oportunidades para 

toda a equipa e candidatos a emprego. O nosso objetivo é criar um ambiente 
de trabalho no qual todos os indivíduos possam fazer o melhor uso das suas 
competências e capacidades, livre de discriminação ou assédio e no qual todas 
as decisões e promoções sejam objetivamente baseadas no mérito. Não discrimi-
namos nenhum colaborador da Brenntag, parceiro de negócios ou terceiro com 
base na naturalidade ou origem étnica, nacionalidade, género, identidade de 
género, estado civil, situação de gravidez ou maternidade, idade, credo, religião 
ou crença, cor, ascendência, deficiência ou orientação sexual. Da mesma forma, 
esperamos que todos os nossos colaboradores adotem esta mesma ética e tratem 
todos os seus colegas com igualdade e respeito. Não toleramos qualquer forma 
de discriminação, assédio ou intimidação no local de trabalho que inclua compor-
tamento verbal, físico, visual ou sexual ofensivo ou ações ofensivas para com um 
indivíduo.

Os colaboradores 
devem tratar a 
propriedade da 
Brenntag com o 
devido cuidado.

Não toleramos 
qualquer tipo de 
discriminação, 

assédio ou 
intimidação.
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b) Condições de trabalho justas
 A Brenntag considera que ser um empregador social a nível mundial é um dever 

e trata os seus colaboradores com respeito e honestidade. A Brenntag cumpre 
todas as disposições de segurança e saúde no trabalho para garantir a segurança 
laboral no local de trabalho e não compactua com qualquer tipo de trabalho for-
çado ou infantil. A Brenntag também cumpre todas as leis aplicáveis relativas ao 
salário mínimo e horário máximo de trabalho nos países em que opera e respeita 
o direito dos seus colaboradores à liberdade de constituir sindicatos e de proce-
der a negociações coletivas, pelo que não tomará ou tolerará qualquer medida 
destinada a interferir no exercício de tais direitos.

A Brenntag espera que os seus colaboradores comuniquem qualquer violação das 
normas acima referidas ao seu supervisor direto, ao departamento de RH e/ou ao 
Gestor de conformidade regional. 

13. SAÚDE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

A saúde dos nossos colaboradores e a segurança das nossas instalações são uma 
prioridade absoluta para a Brenntag. Trabalhamos na melhoria contínua dos proces-
sos de trabalho e segurança das unidades. Os colaboradores identificam os riscos 
das tarefas e revelam ações e comportamentos adequados para trabalhar de forma 
segura.

A Brenntag está empenhada em cumprir todos os requisitos legais em matéria de 
saúde, segurança no trabalho e proteção do meio ambiente, incluindo regulamentos 
de importação e exportação, bem como restrições à venda e utilização de produtos 
químicos em todas as nossas operações e organizações de vendas. 

A nossa estratégia de conformidade de SHST baseia-se num acompanhamento efi-
ciente da legislação, na cooperação com autoridades locais competentes, no desem-
penho de funções ativas em associações nacionais e internacionais e em inspeções e 
auditorias internas e externas regulares. 

Os colaboradores da Brenntag devem lidar de forma responsável com os recursos 
naturais e proteger o meio ambiente e o clima na sua área de trabalho. Da mesma 
forma, a saúde e a segurança de todos os nossos colaboradores é de extrema 
importância para a Brenntag. De acordo com o princípio Responsible Care, agimos 
de forma consciente para proteger e preservar a saúde dos nossos colaboradores, 
vizinhos e parceiros de negócios. Cada colaborador é responsável por trabalhar de 
forma segura em todo o momento e deve cumprir todas as leis e regulamentos 
ambientais e em matéria de saúde e segurança no trabalho aplicáveis, bem como as 
diretrizes empresariais e regionais correspondentes. 

A Brenntag trabalha continuamente para minimizar os impactos ambientais no solo, 
na água e no ar. Para respeitar este compromisso, utilizamos recursos naturais de 
forma responsável e temos como objetivo reduzir o impacto ambiental dos nossos 
produtos e atividades e melhorar constantemente a nossa eficiência energética e em 
termos de recursos.

A Brenntag toma medidas adequadas para garantir o manuseamento adequado dos 
nossos produtos enquanto estes estão sob a administração da Brenntag. Tal inclui as 
aquisições, a embalagem, a classificação e a rotulagem, o manuseamento e o arma-
zenamento, a eliminação possível, bem como documentação sobre os produtos e ins-
truções de segurança. Comunicamos práticas de manuseamento e aplicações seguras 
dos produtos aos nossos clientes.
 

A segurança está em primeiro 
lugar e tem precedência 

sobre todos os outros 
aspetos do nosso negócio. 

Cumprimos os mais elevados 
padrões de segurança em 
todas as práticas laborais 
e garantimos a proteção 

dos nossos colaboradores, 
dos nossos parceiros e das 

nossas comunidades.

Safety
  1st
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14. SISTEMA DE GESTÃO DA CONFORMIDADE

A Brenntag possui um sistema abrangente concebido para promover e reforçar o com-
portamento orientado para a conformidade. Os elementos deste sistema fomentam 
uma cultura de conformidade positiva em toda a nossa organização a nível mundial e 
ajudam a garantir que a integridade faz parte das atividades empresariais diárias de 
cada colaborador. 

Gestão de riscos e conformidade 
A nossa prioridade máxima é cumprir os requisitos legais e as políticas e diretrizes 
internas voluntárias de conduta. Para tal, a administração utiliza vários sistemas de 
controlo interno e gestão de riscos e estabeleceu uma organização de conformidade 
dentro da empresa. Cada colaborador da Brenntag é pessoalmente responsável por 
cumprir todas as leis, diretivas, políticas e regulamentos aplicáveis.

Políticas e procedimentos
A Brenntag tem várias Diretrizes e políticas do Grupo em vigor que estipulam requi-
sitos de conformidade e implementou procedimentos para ajudar os colaboradores a 
cumprir as suas responsabilidades de trabalho em conformidade com as leis e regula-
mentos aplicáveis.

Monitorização
A Brenntag realiza avaliações e auditorias de conformidade regularmente para garantir 
que as medidas implementadas estão efetivamente a mitigar os riscos de conformida-
de identificados.

Formação
A Brenntag oferece formações em conformidade obrigatórias regularmente, realizadas 
principalmente por meio do nosso sistema global de e-learning. O objetivo é ajudar os 
colaboradores a cumprir as políticas e diretrizes da Brenntag.

Denúncias
Na Brenntag estão em vigor processos testados e comprovados para a aceitação e 
processamento organizados de reclamações internas e externas de todo o Grupo, bem 
como de relatórios de conformidade. Os colaboradores podem comunicar informações 
relevantes ao seu superior imediato, a um gestor de confiança, aos departamentos 
relevantes e/ou ao Gestor de conformidade regional. O sistema de denúncias também 
oferece a opção de realizar denúncias anónimas. Estão disponíveis canais de denúncia 
e/ou linhas diretas de conformidade anónimas a nível local e regional. Verifique as 
opções existentes na sua região ou contacte o seu supervisor ou Gestor de conformi-
dade regional para obter mais informações. Há ainda uma opção adicional de envio 
de relatórios de conformidade através da página Web de conformidade no website do 
Grupo: Compliance at Brenntag I Brenntag. A informação recebida será sempre tratada 
de forma estritamente confidencial. Os relatórios recebidos são analisados e são toma-
das medidas adequadas caso tenha ocorrido uma violação da conformidade. Qualquer 
colaborador que denuncie uma violação do Código de conduta de boa fé será protegi-
do de qualquer forma de represália.
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https://www.brenntag.com/corporate/en/about/strategy-organisation/compliance/


CONTACT

Brenntag SE 
Messeallee 11
45131 Essen
Phone: +49 201 6496-0

www.brenntag.com
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