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Mensagem do nosso diretor, presidente e CEO 
Caro parceiro comercial da Olin:

Nossa empresa está comprometida com nossos Valores Fundamentais: Agir com 
integridade; impulsionar a inovação e o aperfeiçoamento e motivar os funcionários 
da Olin. De fato, é esse compromisso que nos ajuda a construir relacionamentos 
duradouros com nossos clientes e com vocês, nossos valiosos distribuidores, 
fornecedores e parceiros comerciais.

Trabalhamos arduamente para oferecer produtos e serviços de qualidade, mas não 
deixamos de fazer o que é certo. Esperamos que cada um dos funcionários da Olin 
trabalhe com o mais alto padrão de integridade. Temos as mesmas expectativas 
para nossos parceiros comerciais.

É por esse motivo que publicamos este Código de Conduta do Parceiro Comercial. 
Este Código comunica nossos Valores Fundamentais, bem como os padrões da 
conduta comercial que esperamos do trabalho de vocês conosco ou em nosso 
nome. Incentivamos que você analise este Código e compartilhe-o com seus 
funcionários que trabalham com nossa empresa.

Se você tiver alguma dúvida sobre este Código ou caso precise de orientação sobre 
como atender aos padrões, recomendamos que fale com o funcionário da Olin 
com quem você trabalha ou entre em contato com o serviço Help-Line da Olin. 
Nós valorizamos suas perguntas e preocupações porque nos ajudam a aperfeiçoar 
nossos processos e a nos tornar uma empresa melhor.

Agradeço seu compromisso de operar com os padrões mais altos de integridade.

Atenciosamente,

Scott Sutton 
Diretor, presidente e CEO
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S1: NOSSO COMPROMISSO COM A ÉTICA E A CONFORMIDADE

Integridade rigorosa
Na Olin, reconhecemos que a integridade é o principal aspecto do 
sucesso em longo prazo dos negócios. Ela também é a base para o sólido 
relacionamento entre a Olin e você, nosso parceiro comercial. Confiamos 
que você compartilhe esse compromisso de fazer o que é certo e operar com 
integridade em todos os aspectos de seu negócio. Nunca comprometa sua 
integridade ou a nossa.

Conformidade com as leis e regulamentações
A Olin tem o compromisso de estar em conformidade com todas as leis e 
regulamentações que se aplicam às nossas operações. Esperamos que você, 
como nosso parceiro comercial, faça o mesmo e opere seu negócio de acordo 
com todas as leis e regulamentações aplicáveis, bem como de acordo com os 
padrões estabelecidos no Código de Conduta do Parceiro Comercial.

Levantando problemas e comunicando 
preocupações
Com relação aos seus negócios conosco, esperamos que você comunique 
qualquer suspeita de violação a regulamentações, leis e ao Código de 
Conduta do Parceiro Comercial, tenha essa violação vindo de dentro ou 
de fora de sua empresa. Não hesite em nos avisar sobre qualquer coisa que 
cause preocupação.
O seu contato da Olin pode ser a melhor pessoa a responder sua pergunta. 
No entanto, você também pode levantar problemas ou comunicar preocupações 
para o Departamento de Ética e Compliance em Ethics@olin.com ou para o 
serviço telefônico de ajuda da Olin, disponível 24 horas. O Help-Line é operado 
por uma empresa externa independente a fim de abordar preocupações de 
confidencialidade e permitir que os indivíduos façam seus relatos de maneira 
anônima quando assim preferirem e se for permitido por lei.

O Código de Conduta do Parceiro Comercial da Olin 
define o comportamento que esperamos de nossos 
parceiros comerciais ao realizar negócios conosco ou 
em nosso nome. Nossos parceiros comerciais incluem 
agentes independentes, consultores, prestadores de 
serviços e todas as outras pessoas que trabalham 
em nosso nome. Este Código de Conduta do Parceiro 
Comercial é uma extensão do Código de Conduta da Olin 
e de seus valores fundamentais: Agir com integridade; 
impulsionar a inovação e o aperfeiçoamento e motivar 
os funcionários da Olin.

A Olin reserva-se o direito de verificar a conformidade 
com o código por meio de mecanismos de avaliação 
internos e externos.

Agradecemos por seguir este Código de Conduta e 
esperamos uma relação que traga benefícios a ambas 
as partes, com todos os parceiros comerciais, com base 
nos mais altos níveis de comportamento ético.

Help-Line da Olin.
O Help-Line da Olin está disponível nos 
seguintes canais:

Internet: www.OlinHelp.com

Ligação gratuita*: 

Estados Unidos 1-800-362-8348

Austrália 1-800-13-5708

Brasil 0800-047-4146

Canadá 1-800-362-8348

Continente Chinês 400-880-1487

Alemanha 0800-724-3565

Hong Kong 800-93-2266**

Itália 800-902432

Japão 0120-944048

Coreia 080-908-0978

México 001-800-658-5454**

Países Baixos 0800-020-1701

Singapura 800-011-1111**

Suíça 0800-00-0528

Taiwan 00-801-102-880**

Outros países 1-770-810-1127  
 (ligação a cobrar para  
 os EUA)
 

*Há tradutores disponíveis para a maioria 
dos idiomas

**Disque 800-362-8348 se você falar inglês

Finalidade
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Prevenção de suborno e corrupção
Como nosso parceiro comercial, esperamos que você nunca ofereça, aceite 
ou dê qualquer coisa de valor para qualquer pessoa a fim de influenciar 
indevidamente uma decisão de negócios ou obter uma vantagem injusta para 
a Olin. Isso significa conhecer e seguir todas as leis anticorrupção aplicáveis, 
incluindo a Lei Anticorrupção dos Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act - FCPA), a Lei Antissuborno do Reino Unido (UK Bribery 
Act), a Convenção das Nações Unidas contra Corrupção, a Convenção da 
OCDE sobre o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros 
e todas as outras leis anticorrupção locais aplicáveis. A Olin também proíbe 
a facilitação de pagamentos para funcionários públicos a fim de acelerar 
ações do governo e esperamos que você também faça isso em qualquer 
trabalho que realize para nós.

Concorrência justa
As leis de concorrência justa variam de acordo com o país, mas, na maioria 
dos países em que atuamos, há leis rígidas em vigor semelhantes às leis 
antitruste dos Estados Unidos e às leis de concorrência da União Europeia. 
As punições por violações podem ser graves, incluindo prisão e multas 
altas. É de extrema importância que você, como nosso parceiro comercial, 
entenda os requisitos básicos das leis antitruste e sobre concorrência. Ao fazer 
negócios conosco, evite qualquer atividade que possa dar a impressão de um 
acordo inadequado para restringir o comércio, principalmente se estivermos 
concorrendo com você. Nunca busque fornecer-nos informações ou usar 
informações em nosso nome que tenham sido obtidas de forma antiética 
ou ilegal, como por meio de roubo, corrupção, espionagem ou gravação 
não autorizada, ou informações que sejam protegidas por leis de segredo 
comercial ou obtidas por meio de uma licitação do concorrente ou uma nova 
contratação.

Condução dos negócios internacionalmente
A Olin deve estar em conformidade com todas as leis de comércio 
internacional aplicáveis sobre importações e exportações, principalmente 
as dos Estados Unidos. Se seu trabalho como nosso parceiro comercial 
envolve importação, exportação, transporte internacional, venda ou 
distribuição dos produtos da Olin ou de produtos em nome da Olin, 
esperamos que você entenda e esteja em conformidade com todas as leis 
de controle comercial internacionais relevantes. Isso inclui seguir as leis 
antiboicote e outras sanções e restrições dos EUA que estejam relacionadas 
a fazer negócios com outros países.

Contratação do governo
Devemos garantir sempre que a entrega dos 
nossos produtos seja feita de modo a cumprir 
integralmente as leis e regulamentações de compras 
governamentais. Para os parceiros comerciais que 
trabalham com contratos do governo dos EUA com 
a Olin, esperamos que você esteja em conformidade 
com as leis e regulamentações dos EUA que se 
apliquem a você como parte de nosso processo de 
contratação, como a Regulamentação de Aquisição 
Federal (Federal Acquisition Regulation - FAR), 
a Lei Antissuborno (Anti-Kickback Act), a Lei para 
Negociações Verdadeiras (Truth in Negotiations 
Act - TINA) e a Lei de Integridade nas Compras 
(Procurement Integrity Act - PIA).

Evitando conflitos de interesse
Ao fazer negócios com a Olin, esperamos que 
você evite conflitos de interesse. Isso significa que 
atividades pessoais financeiras, comerciais ou de 
outra natureza não podem tornar você tendencioso 
ou parcial como um parceiro comercial de modo 
a afetar negativamente o trabalho que você faz 
para a Olin. Reconhecemos que, em algumas 
situações, seus interesses podem não se alinhar 
completamente com os interesses da Olin, como 
fornecedores que também são concorrentes da Olin 
ou que tenham relações familiares, oportunidades 
de negócio ou sejam membros de conselhos ou 
comitês que possam afetar os negócios com a Olin. 
Nesses casos, pedimos que você divulgue qualquer 
conflito em potencial com a Olin assim que você 
ficar ciente dele.

Oferecimento de presentes, 
entretenimento e hospitalidade
Presentes para funcionários públicos, em alguns 
países, incluindo os funcionários do governo dos 
EUA, podem ser proibidos. Se você oferecer 
entretenimento ou hospitalidade para outras 
pessoas em nome da Olin, seja para funcionários 
do governo, se permitido legalmente, ou para 
partes não governamentais, a Olin espera que 
tal entretenimento ou hospitalidade não seja 
inapropriada ou extravagante, nem cause impacto 
negativo em nossa empresa. Além disso, esperamos 
que seja consistente com as práticas comerciais 
comuns no local onde o presente seja feito e onde 
o entretenimento ou hospitalidade aconteçam. 
A Olin proíbe explicitamente entretenimento sexual 
ou que explore a identidade étnica, a raça ou a 
religião de alguém. Pedimos que você não ofereça 
tal entretenimento em nome da Olin ou para os 
funcionários da Olin.

Acreditamos na excelência de nossos 
produtos e sabemos que oferecer produtos 
de alto nível de qualidade é sempre a melhor 
maneira de conquistar negócios.

S2: PRÁTICAS COMERCIAIS ÉTICAS
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Protegendo a propriedade intelectual
As leis de propriedade intelectual oferecem um incentivo para os esforços 
criativos, a pesquisa e o desenvolvimento que apoiam a inovação. A Olin 
protegerá com vigor nossa propriedade intelectual, incluindo nossas patentes, 
direitos autorais, marcas registradas e segredos comerciais, além dos projetos 
de produtos e softwares criados por outras empresas que são protegidos por 
direitos autorais ou são de uso restrito.

Usando os ativos e propriedades da Olin
Esperamos que nossos funcionários e parceiros comerciais usem os 
recursos da Olin apenas para fins comerciais relacionados à Olin, e nunca 
para ganho financeiro pessoal. Nossos recursos incluem materiais da Olin, 
suprimentos, equipamentos, e-mail e sistemas de computador, caso tenha 
acesso a eles.

Mantendo registros precisos
Como nosso parceiro comercial, necessitamos que você nunca faça uma 
declaração falsa ou falsifique os registros no trabalho que você faz em 
nome da Olin.

A Olin protegerá 
vigorosamente nossa 
propriedade intelectual.

S3: A REPUTAÇÃO E OS ATIVOS DA OLIN
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Evitando assédio ou discriminação
A Olin tem o compromisso de promover um ambiente de trabalho em que 
cada pessoa seja tratada com dignidade, justiça e respeito. Acreditamos 
que todos os funcionários, em todos os níveis da empresa, têm o direito 
de trabalhar em um ambiente livre de discriminação e assédio. Ajude-nos 
a evitar qualquer comportamento discriminatório ou de assédio, incluindo 
assédio sexual. Vamos respeitar suas pessoas. Demonstre o mesmo respeito 
pelas nossas.

Promovendo direitos humanos e de trabalho
Como parte de nosso compromisso com as boas práticas comerciais 
em todo o mundo, defendemos os direitos humanos em todas as nossas 
operações. Esperamos que nossos parceiros comerciais tenham esses 
mesmos padrões. Siga sempre todas as leis de trabalho e de emprego 
e forneça aos funcionários que trabalham em nome da Olin um horário 
de trabalho e salário justo, além de outros direitos humanos básicos. 
Também temos uma política de tolerância zero para o uso de trabalho 
infantil ou forçado ou ainda para práticas de tráfico de pessoas.

A Olin tem o compromisso 
de promover um ambiente de 
trabalho em que cada pessoa 
seja tratada com dignidade, 
justiça e respeito.

S4: PRÁTICAS DE TRABALHO E DE EMPREGO
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Administração e sustentabilidade em tudo o que 
fazemos
Entendemos que integrar a administração às pessoas e ao meio ambiente 
de forma sustentável é primordial em nosso privilégio de operar. Nosso 
compromisso com a sustentabilidade se concentra em nossos quatro pilares, 
que são definidos por questões da Olin e estão alinhadas com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU: Atenção a questões energéticas 
e climáticas; Eficiência de recursos; Sustentabilidade do produto e 
divulgação comercial e Cuidados com funcionários e comunidade. Isso nos 
ajuda a avançar nas oportunidades onde nosso impacto no planeta, nossas 
operações e nossos funcionários e comunidades são mais significativos. 
Como nosso parceiro de negócios, trabalharemos juntos com você para:

• Agir com integridade como cidadão corporativo responsável, cumprindo 
regulamentos e normas e fazendo parcerias para proteger as comunidades 
onde trabalhamos, vivemos e servimos.

• Impulsionar a inovação e o aperfeiçoamento, desafiando-nos a encontrar 
maneiras inovadoras de otimizar nossas operações, melhorar a eficiência 
energética e reduzir o desperdício.

• Estimular os funcionários da Olin tratando os outros com respeito mútuo, 
e trabalhando de forma a proteger a saúde e a segurança de nós mesmos 
e de nossos colegas de trabalho.

Protegendo o meio ambiente
Segurança e proteção ambiental são as nossas prioridades na Olin. 
Trabalhamos para proteger a saúde e a segurança de nossos funcionários e 
de todos nas comunidades onde atuamos. Da mesma forma, esperamos que 
nossos parceiros comerciais cumpram as leis e normas aplicáveis de modo 
a proteger a saúde e a segurança de todos nas comunidades onde atuem ou 
descartem materiais de resíduo.

A Olin tem orgulho de ser uma cidadã corporativa responsável. Seguimos 
iniciativas globais voltadas para minimizar qualquer impacto negativo 
gerado pela fabricação, distribuição e uso de produtos químicos, ao 
mesmo tempo em que maximiza o uso benéfico dos nossos produtos pela 
sociedade.

Garantindo segurança
A Olin tem o compromisso de fornecer um ambiente de trabalho seguro 
em nossas plantas e instalações aos nossos funcionários e contratados. 
Esperamos que nossos parceiros comerciais tenham o mesmo compromisso 
que temos com a segurança, estando em conformidade com todas as leis 
de segurança e regulamentações aplicáveis. Caso você esteja ciente de 
qualquer condição insegura, defeitos em equipamentos de monitoramento 
e controle ou situação de ameaça em qualquer uma de nossas instalações, 
entre em contato imediatamente com alguém da Olin ou faça uma denúncia 
por meio do Help-Line da Olin. Se tal situação representar perigo imediato, 
entre em contato com as autoridades locais, com a polícia ou agências de 
segurança, além da Olin.

S5: SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE E COMUNIDADE
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Mantendo a qualidade
A integridade e a qualidade de nossos produtos e serviços são fundamentais 
para a reputação de nossa empresa e, em última análise, para o nosso sucesso. 
Todos os nossos produtos e serviços devem passar por inspeção, testes 
e critérios de qualidade precisos, de acordo com o contrato e as exigências 
governamentais. Contamos com você, como parceiro comercial, para nos 
ajudar a atender esses padrões de precisão.

Continuidade dos negócios
A Olin tem planos e processos para assegurar a continuidade do negócio. 
Como nosso parceiro comercial, você deve ter planos de continuidade 
apropriados para suas operações que apoiem os negócios da Olin. Esses 
planos devem ser projetados e mantidos atualizados para assegurar 
a recuperação e restauração de funções críticas e minimizar o rompimento 
de nossas operações.

Segurança das informações
A Olin trabalha para proteger nossas informações e nossas redes 
corporativas contra perdas, interrupção, ataques de vírus e outros 
compromissos ou questões jurídicas. Mantemos proteções administrativas, 
técnicas e físicas razoáveis para proteger nossos sistemas de tecnologia 
da informação para que possamos continuar a garantir a segurança de nossos 
dados. Entendemos a importância de nossos sistemas de tecnologia da 
informação em nos permitir garantir a entrega de nossos produtos aos nossos 
clientes e proteger nossos dados de funcionários, clientes e fornecedores. 
Mantemos esses controles de segurança cibernética e privacidade de dados 
para garantir a proteção de nossos sistemas e dados, e esperamos que você 
proteja seus sistemas e dados também. 

A integridade e a qualidade de nossos 
produtos e serviços são fundamentais para 
a reputação de nossa empresa e, em última 
análise, para o nosso sucesso.

S6: QUALIDADE E EXCELÊNCIA DOS PRODUTOS
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Aviso: Nenhuma patente e nenhum outro direito de propriedade intelectual pertencentes à Olin estão liberados nem devem ser considerados como tal. A Olin não assume nenhuma obrigação nem responsabilidade pelas 
informações constantes neste documento. As informações aqui fornecidas são apresentadas em boa-fé e se baseiam no melhor do conhecimento, das informações e das convicções da Olin. As informações aqui fornecidas não 
constituem e não pretendem constituir orientações jurídicas; em vez disso, todas as informações e conteúdo são apenas para fins informativos gerais. Como as condições de uso em instalações que não sejam da Olin estão fora 
do controle da Olin e como as exigências governamentais podem diferir de um local para outro e de um momento para outro, é responsabilidade exclusiva do Comprador determinar se os produtos da Olin são adequados ao uso 
pelo Comprador, bem como garantir que o local de trabalho, o uso e as práticas de descarte do Comprador obedecem às exigências governamentais cabíveis. Portanto, a Olin não assume nenhuma obrigação nem responsabilidade 
pelo uso de tais materiais e não fornece nenhuma garantia, seja expressa ou implícita. A obediência a quaisquer exigências governamentais cabíveis é responsabilidade exclusiva do usuário das informações aqui fornecidas. 
NENHUMA GARANTIA É OFERECIDA. TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA ESTÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS.


