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Mensagem do nosso

Introdução

Diretor-Geral (CEO)

O presente Código reflete o espírito e a ética profissional com que a
Mexichem quer pôr em prática suas relações e seus negócios no mundo
inteiro.

Prezados colegas,
Nesses últimos 50 anos, apesar das mudanças ocorridas no mundo,
a nossa Companhia tem se mantido firme garantindo a aplicação dos
mais altos padrões de princípios e valores nas suas relações e nos seus
processos de negócio.
No entorno global onde a Mexichem tem se desenvolvido, a base do
nosso sucesso no longo prazo continuará sendo a aplicação dos nossos
padrões e o respeito às leis e regulamentações dos vários países onde
operamos.

A Mexichem deve ser uma companhia reconhecida pelos
seus princípios e valores.
Por isso mudamos, evoluímos, nos adaptamos e melhoramos, para
garantir que as ações e decisões no desempenho das nossas funções
sejam coerentes com a nossa filosofia empresarial. Isso é, precisamos
fazer o que falamos.
O objetivo do Código de Ética presente é definir claramente
os princípios éticos que orientam as ações da Mexichem e os
compromissos de conduta da Empresa, tanto em sua atuação
institucional como na atuação de nossos colaboradores.
Em concordância com as considerações anteriores, o Conselho de
Administração da Mexichem aprovou e autorizou a emissão deste
Código de Ética.

Antonio Carrillo
Diretor-Geral (CEO)
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O Código está sustentado numa série de políticas de caráter obrigatório,
aplicáveis a todos os colaboradores da Mexichem e aos seus clientes e
fornecedores. Diferentes políticas podem ser aplicadas às diferentes linhas
de negócio e/ou regiões. Assim, as políticas locais existentes dentro das
diferentes subsidiárias da Mexichem continuam vigentes sempre que não
estejam em contradição com as corporativas. Este Código será atualizado
e as modificações serão publicadas conforme seja necessário.
Todos os colaboradores da Mexichem ficam obrigados a revisar e
cumprir com as diretrizes gerais descritas neste Código, com as políticas
relacionadas, assim como também cumprir com as leis aplicáveis; caso
não cumpra com o estipulado, podem ser aplicadas medidas disciplinares
proporcionais à gravidade do caso, como sanções de responsabilidade civil
ou penal.
O presente Código cobre os aspectos necessários para exercitar de forma
ética e profissional as atividades diárias dos colaboradores, fornecedores
e clientes da Mexichem. Caso surja alguma dúvida sobre a interpretação
deste documento ou em relação a alguma ação ou conduta inapropriadas,
os colaboradores, clientes e fornecedores deverão consultar as seções XI e
XII deste documento. Vale destacar que o desconhecimento deste Código
ou de alguma das Políticas da Mexichem não exime aos colaboradores,
fornecedores ou clientes do seu cumprimento nem das consequências de
não respeitá-lo.
A gerência sênior da Mexichem e o corpo diretivo geral deverão atuar
seguindo as diretrizes de conduta do presente Código. Da mesma forma,
deverão estar disponíveis para atender, referir ou esclarecer qualquer
dúvida ou consulta relacionada, casos não previstos, e fomentar a denúncia
ou consulta conforme as seções XI e XII, deste documento.
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Visão
Ser respeitada e admirada
em todo o mundo como
uma empresa líder na área
de produtos químicos,
focada em resultados,
na contribuição para o
progresso e na melhoria de
vida das pessoas.

Missão
Transformar produtos químicos
em serviços, soluções e produtos
inovadores para diferentes setores
industriais, focando na excelência
operacional e nas necessidades do
mercado. Nossas ofertas geram
valor continuado para nossos
clientes, colaboradores, parceiros,
acionistas e para as comunidades
em que estamos inseridos, e
contribuem para a melhoria da
qualidade de vida das pessoas.
8 | Mexichem
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Liderança

Buscamos continuamente impulsionar a inovação em nossos produtos,
processos e soluções, bem como a geração de um impacto positivo no
mercado e na indústria.

Compromisso

Acreditamos na dedicação, no enfoque e no trabalho em equipo
para superar as expectativas de nossos clientes e alcançar
os compromissos oferecidos aos sócios, colaboradores e às
comunidades onde atuamos.

Os nossos valores
A fim de respaldar nossa visão
e missão, os colaboradores da
Mexichem compartilham os
valores que guiam as nossas
atuações diárias para tornar
realidade os objetivos do
negócio:

Integridade

Temos ética, honestidade e confiabilidade. Atuamos de maneira
apropriada e respeitosa com nossos colaboradores.

Responsabilidade

Atuamos de maneira responsável e igualitária nas comunidades
onde participamos. Contribuímos da melhor forma possível com a
preservação do meio ambiente, por meio de ações sustentáveis.

Resultados

Acreditamos na eficiência e excelência operacional e financeira; em
oferecer resultados positivos com um crescimento sustentável e em
produtos que fazem a diferença.

Segurança

A saúde e a segurança de nossa gente são nossa prioridade. Nos
esforçamos para garantir a segurança em nossas instalações,
nas comunidades onde atuamos e no meio ambiente.

10 | Mexichem
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I.
Alcance

II.

Código

O Código de Ética é aplicável a todo colaborador
que trabalha para a Mexichem, para os clientes
e fornecedores da Empresa, os quais estão
obrigados a se comportar sempre conforme as
regras estabelecidas no Código.

Respeito ao Código de Ética, às Políticas, Leis,
Normas e Regulamentações.
É esperado que os colaboradores da Mexichem se
comportem dentro e fora da Empresa de acordo com os
mais altos padrões de conduta ética.
Os colaboradores estão obrigados a conhecer e respeitar
o Código de Ética, as Políticas e as Diretrizes estabelecidas
pela Mexichem e suas subsidiárias, e também cumprir
com as leis, as normas e as regulamentações aplicáveis
nos países onde realiza negócios, evitando sempre
envolver a Empresa em práticas contrárias às leis.
Os acordos contratuais celebrados pela Mexichem com
outras entidades, como contratos de confidencialidade,
arrendamento, licenças de propriedade intelectual
e qualquer outro deverão ser respeitados pelos
colaboradores, respeitando estritamente os acordos
estabelecidos e o conteúdo do parágrafo anterior.
Os colaboradores se obrigam a confirmar, por meio da
Carta Compromisso do Código de Ética, seu conhecimento
e cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Código
e nas Políticas da Mexichem.
Qualquer colaborador pode solicitar assessoria local
para determinar se alguma situação observada, mas de
menor importância, deve ser informada. Entretanto, se o
colaborador detectar que algum colega se encontra em
situação de descumprimento das disposições previstas
neste Código ou tiver um comportamento contrário
aos princípios do Código de Ética, deverá proceder
imediatamente de acordo com a disposição das seções
XI e XII, do presente documento. O fato de não informar
oportunamente essas situações será considerado uma
infração e, portanto, será partícipe ou cúmplice num
conflito de interesses.
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III.

Relação com
Acionistas

Relação com acionistas:
Gestão responsável do negócio
A Mexichem —caso necessário— gerará e distribuirá, de
maneira oportuna, correta e de acordo com a legislação
vigente, todas as informações necessárias sobre a
Empresa, para que a tomada de decisão dos nossos
acionistas possa ser feita sobre bases claras, consistentes,
homogêneas e conhecidas.
A Mexichem deseja manter e fortalecer a confiança e
a credibilidade que os seus acionistas e investidores
depositaram nela. Por isso, comunica, apropriadamente,
informação fidedigna e completa sobre a sua condição
financeira e seus resultados. Por outro lado, a Empresa,
no seu compromisso com a legalidade, exige que os seus
colaboradores garantam, nos âmbitos que estão sob a sua
responsabilidade, que os registros financeiros estejam
alinhados com os princípios básicos da contabilidade
geralmente aceitos e com as diretrizes de controle
interno, emitidas pela Empresa, assegurando que os
relatórios, comunicados e documentos sujeitos à revisão
pelas autoridades responsáveis contenham informação
real, precisa e completa. Portanto, fica estritamente
proibido efetuar registros contábeis falsos, distorcer ou
alterar transações e dispor de fundos ou ativos da Empresa
para fins diferentes aos estabelecidos nas Políticas da
Mexichem.
Os Conselheiros, Diretores e os colaboradores da
Mexichem têm o compromisso de proteger e otimizar o
valor do investimento, por meio do uso responsável dos
ativos da Organização e do comportamento conforme os
mais altos padrões de conduta ética e legal, em todas as
práticas de negócio e transações que realizarem.
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Os colaboradores da Mexichem:

IV.

Relação com
Colaboradores

O maior valor para a Organização

A Mexichem reconhece que os seus colaboradores são
o seu bem mais valioso; é por isso que a Organização se
compromete a:
•

•

Garantir que todos os colaboradores sejam
tratados de maneira justa, com respeito, dignidade
e equidade, e a gerar as condições para que
eles possam encontrar dentro da Empresa um
espaço adequado para o seu desenvolvimento,
tanto no âmbito profissional como no pessoal.
Preservar a confidencialidade dos registros dos
colaboradores, de acordo com a legislação vigente em
cada país.

Os colaboradores da Mexichem devem se comportar
de forma leal, respeitosa, aplicada e honesta. Eles
também estão obrigados a cumprir todas as Leis, os
Regulamentos e as Diretrizes que regem ou limitam a
sua área de responsabilidade, assim como as Normas e
os Procedimentos de controle interno estabelecidos pela
Empresa.
Aqueles que assumam cargos de supervisão e,
especialmente, aqueles vinculados à gestão dos
colaboradores deverão agir com justiça e equidade,
protegendo o interesse comum dos colaboradores, a
dignidade individual e salvaguardando os interesses da
Mexichem. Também, deverão promover um entorno
de respeito e confiança, em que a comunicação e a
aprendizagem sejam favorecidas, assim como a motivação
e as melhores práticas sejam compartilhadas. Nesse
sentido, é um aspecto chave da Mexichem transmitir aos
seus colaboradores as informações necessárias para se
desempenharem e alcançarem os objetivos da Empresa
com profissionalismo e entusiasmo.
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Discriminação e assédio moral:
Preservando a dignidade e a integridade dos
nossos colaboradores
De acordo com as leis dos diferentes países onde a
Mexichem opera, nós oferecemos aos colaboradores
igualdade
em
oportunidades
de
contratação,
remuneração,
treinamento,
desenvolvimento
e
promoção. Nesse sentido, ninguém será discriminado
por razões de gênero, estado civil, idade, religião, raça,
capacidade física, preferência política, classe social ou
orientação sexual.
Fica proibida a prática do assédio moral ou do assédio em
qualquer das suas manifestações, violando a dignidade do
ser humano.
A Mexichem tem a responsabilidade de prevenir e evitar
as condutas anteriormente mencionadas e convida os
colaboradores a denunciarem todos os incidentes de
caráter discriminatório, de assédio ou de represália, sem
importar a identidade nem a posição do responsável
pelos fatos.
Se o colaborador testemunhar ou for partícipe de uma
conversa ou ação de caráter discriminatório, deverá
informar a quem estiver expressando essa opinião ou
realizando o ato discriminatório que está violando o
Código de Ética.

Trabalho infantil:

Erradicando a exploração de menores
Fica proibida qualquer forma de emprego aos menores de
idade na Mexichem, conforme as políticas aplicáveis e de
acordo com os regulamentos nacionais e internacionais
nos países onde a Mexichem realiza as suas operações.
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V.

Tratamento
justo e honesto
com os Clientes,
Fornecedores e
Concorrentes

Relações com os clientes:

Relação com a concorrência:

Aliados estratégicos

Condições justas e equitativas

Para a Mexichem e seus colaboradores, os clientes são
aliados estratégicos que apoiam seu crescimento e seu
desenvolvimento.

A Mexichem concorre nos mercados mundiais pelos
méritos que lhe conferem o nome e a qualidade dos
seus produtos e serviços; por isso, não aceita que seus
colaboradores façam insinuações ou declarações falsas ou
desorientadoras sobre a concorrência, os seus produtos
ou serviços. As comparações feitas entre os produtos da
Mexichem e os dos seus concorrentes deverão ser precisas
e fundamentadas em fatos reais.

Os colaboradores agirão de acordo com os mais altos
critérios de ética e honestidade para estabelecer uma
relação duradoura com nossos clientes. As suas práticas
comerciais deverão respeitar as normas estabelecidas
pelas leis que regulam o comércio nos países onde a
Mexichem tem negócios. Os colaboradores que atendem
os clientes devem oferecer um tratamento equitativo e
honesto em cada transação, proporcionar os produtos e
serviços que lhes foi confiado com a maior qualidade e
cumprir com os compromissos assumidos.
Qualquer colaborador que realizar práticas de negócios
em termos diferentes aos estabelecidos pela Mexichem
estará violando os princípios deste Código. Assim sendo,
a Empresa se reserva o direito de aplicar as medidas
disciplinares cabíveis em cada caso.

Relação com fornecedores:
A base do nosso abastecimento
A Mexichem promove entre os seus fornecedores o
cumprimento deste Código de Ética, respeitando o marco
legal existente.
É obrigação dos colaboradores que participam na seleção,
negociação e/ou pagamento aos fornecedores se comportar
com objetividade, com as melhores condições de negociação
de preço, qualidade, entrega e características dos bens ou
serviços recebidos ou que serão recebidos.

Os colaboradores da Mexichem estão proibidos de utilizar
qualquer método ilegal ou não ético, com o objetivo de
obter informações que são propriedade da concorrência.
Isso inclui roubo ou tentativa de indução à revelação
dessas informações, aos colaboradores e excolaboradores
dos seus concorrentes.
As informações da concorrência de procedência legal
deverão ser utilizadas de acordo com as normas vigentes e
serão reveladas aos colaboradores da Mexichem autorizado
a conhecê-las e obrigado a manter a sua confidencialidade.
Todos os colaboradores da Mexichem devem consultar o
departamento Jurídico Corporativo ou Local ou o assessor
legal, aprovado para cada localidade, antes de preparar
e firmar acordos e contratos e em caso de dúvidas ou
perguntas sobre uma possível violação às normas de
concorrência. Todos os contratos devem obedecer ao
presente Código e às políticas vigentes. Não respeitar o
disposto na seção presente será considerada uma violação
ao Código de Ética.

Os colaboradores não deverão aceitar nem buscar direta ou
indiretamente benefício nenhum da parte dos fornecedores
existentes ou potenciais. Também fica proibido condicionar
a compra de produtos ou serviços que poderiam ser ou
aparentar extorsão ou manipulação ao fornecedor.
16 | Mexichem
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Os colaboradores sempre devem respeitar o presente
Código, as políticas, assim como as leis de concorrência ou
antimonopólio. Por isso:
•

•

Não poderá haver negociações nem poderão ser
estabelecidos acordos com concorrentes para
manipular preços do mercado.
Não poderá haver negociações nem poderão ser
estabelecidos acordos com concorrentes para ganhar,
de maneira deliberada, uma posição dominante
no mercado (por exemplo, dividir o mercado por
clientes ou regiões) ou que por esse meio fique
inibido o acesso de novos concorrentes ao mercado
ou às matérias-primas.

VI.

Negociações e
Investigações
relacionadas
com Entidades
Governamentais

Negociações e Investigações
relacionadas com Entidades
Governamentais:

Gestão responsável da relação com o Setor
Público
A Mexichem promove os mais altos padrões de conduta
ética e legal em todas as suas relações laborais, comerciais
e de negócio com os seus grupos de interesse. Isso inclui
as relações e negociações com os Governos e os seus
colaboradores. Para preservar esses padrões, é obrigatório
respeitar as diretrizes estabelecidas nas seções V e VII
deste documento. A seguir, proporcionamos um breve
guia, que, a título de exemplo, mas sem limitação, pode
servir para identificar o colaborador que trabalha no setor
Governo e com o qual, o colaborador da Mexichem, deve se
comportar com estrito apego à legalidade e transparência,
como fica estabelecido no presente Código:
•
•
•
•

Os colaboradores de partidos políticos.
Candidatos eleitorais.
Funcionários de estatais.
Funcionários de Governo como ministérios, secretarias,
prefeituras, embaixadas, etc.

Por outro lado, caso algum organismo governamental
inicie uma investigação na Mexichem, a gerência sênior
designará os responsáveis autorizados para responder
e dar seguimento aos requerimentos da autoridade.
Entretanto, todos os colaboradores estão obrigados a
colaborar na preparação da documentação e resposta
às solicitações feitas, preservando a confidencialidade,
respeitando os canais de comunicação e autoridade
designados.

18 | Mexichem
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VII.

Conflitos de
interesses

Conflitos de interesses:

** Relação chefe-subordinado.
** Se no parentesco, um deles tem nível Executivo ou Diretivo, o seu
familiar não deverá trabalhar no mesmo departamento e, inclusive,
não deverá ter ingerência na sua área de trabalho.

Posições ou práticas para benefício pessoal ou
de terceiros

Todos os colaboradores da Mexichem, assim como
seus clientes e fornecedores, devem evitar situações
que signifiquem ou possam significar um conflito entre
interesses pessoais e interesses da Mexichem.

Caso um colaborador tenha conhecimento que uma empresa

A seguir, mencionamos vários cenários que podem
representar um conflito de interesse para o colaborador
na sua relação de trabalho com a Mexichem, apresentados
como exemplo, porém sem limitação:

direta com as negociações, deverá se eximir de participar delas,

•

que deseja se tornar fornecedora ou cliente da Mexichem
tem como colaborador ou proprietário um familiar ou amigo,
não deverá participar nem influenciar nas negociações ou na
decisão de compra/venda. Se a função que realiza tem relação
informando às instâncias correspondentes, de acordo com
o estabelecido nas seções XI e XII, do presente documento.
•

pode participar em atividades cívicas, educativas, de caridade,

Empregos e remunerações fora da Organização: Durante

políticas ou religiosas, com a condição de não entrar em conflito

a vigência da sua relação de trabalho na Mexichem, o

com horários e atividades que deve desempenhar na Mexichem.

colaborador não poderá assumir cargos nas empresas

Neste sentido, as expressões ou os comunicados públicos

dos concorrentes, dos clientes, dos distribuidores, dos

dos colaboradores que participam nessas atividades serão

fornecedores ou em entidades governamentais, nem receber

considerados de caráter pessoal e não em nome da Mexichem.

remunerações procedentes das mesmas.
•

Investimentos pessoais: O colaborador não deve possuir direta

•

seu benefício próprio ou de qualquer outra pessoa ou organização,

relacionadas, interesses financeiros em concorrentes, clientes,

nem beneficiar terceiros por qualquer informação, negociação ou

distribuidores ou fornecedores da Mexichem que os coloquem

investimento potencial relacionado com o desempenho do seu

em uma posição de conflito.
Uso do tempo e ativos da empresa em benefício pessoal:
O colaborador não deve utilizar tempo nem recursos
(equipamento, valores ou informação) da empresa em
trabalhos externos ou atividades que não sejam consideradas
próprias das funções que eles desenvolvem.
•

Relação de trabalho com familiares: As relações de trabalho
com familiares também podem causar conflito de interesse;
por isso, os familiares dos colaboradores da Mexichem
poderão trabalhar na Empresa, com a condição de que a
natureza do seu parentesco não afete o seu desempenho
profissional nem a relação de trabalho entre o colaborador e

cargo.
•

Uso das informações privilegiadas ou confidenciais: Fica proibido
o uso ou a difusão de informações privilegiadas ou confidenciais
da Mexichem. É considerada informação privilegiada da Mexichem
aquela à qual existe acesso como consequência de formar parte da
Empresa e/ou pelo exercício das suas funções como colaborador
dela.
É considerada informação confidencial qualquer informação
não publicada de maneira oficial referente à Mexichem, às suas
subsidiárias e filiais, aos seus diretivos, a grupos de interesse,
operações, atividades, planos, investimentos e estratégias. Sem
limitação, considera o seguinte:

a Empresa. Esses casos devem ser informados ao Comitê de

** Informação contábil e financeira.

Ética. Qualquer exceção (por ex.: fusões ou aquisições em

** Estratégias, planos e objetivos da Empresa.

que um parente de algum colaborador da Mexichem estiver

** Fusões, aquisições, associações, planos de expansão e planos de

trabalhando) deverá ser autorizada pela Direção Geral e pelo

negócio.

Comitê de Ética. Geralmente, devem ser evitadas as seguintes

** Operações com valores e financiamentos.

situações entre familiares:

** Políticas e práticas comerciais e operativas.

** Relação de trabalho onde existe interação de processos entre
familiares.
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Uso do cargo e das suas relações em benefício próprio: O
colaborador não pode se apoderar do nome da Mexichem para o

ou indiretamente, por meio de familiares, amizades ou partes

•

Atividades cívicas e de serviço: O colaborador da Mexichem

** Controvérsias judiciais ou administrativas.
Código de Ética | 21

** Mudanças organizacionais.

A seguir, se detalha uma lista de exemplos dos presentes aceitáveis

** Investigação e desenvolvimento de novos produtos.

e dos presentes inaceitáveis. É preciso levar em consideração que a

** Informação pessoal dos colaboradores da Mexichem.

lista, apesar de não ser exaustiva, oferece um guia preliminar. Porém,

** Propriedade intelectual e industrial, tal como segredos

em caso de dúvida ou consulta, os colaboradores da Mexichem

industriais, marcas registradas, patentes, direitos autorais e

podem consultar as seções XI e XII, do presente Código.

fórmulas.
** Listas de clientes e fornecedores, estruturas e políticas de
preços.
** Tecnologia e processos exclusivos.
** Cálculos internos de preços unitários.
** Informação interna sobre licitações.
** Estratégia corporativa e informação não pública relacionada
com clientes e com fornecedores.

•

Presentes aceitáveis podem incluir:
•

café, copos ou imãs.
•

Cartões ou mensagens de agradecimento.

•

Pequenos presentes simbólicos de baixo valor, oferecidos
em aniversários ou temporadas nas quais é comum dar ou

Manipulação ou distorção de informações financeiras: Fica proibida

receber presentes.

a manipulação de registros contábeis ou distorção de extratos
financeiros para benefício pessoal ou de terceiros ou evitar revelar
erros contábeis ou de gestão.
•

Austeridade: O colaborador da Mexichem está comprometido em
realizar suas atividades sob o princípio de austeridade. Ou seja, deve
fazer os gastos mínimos necessários para que, conforme as diretrizes
do presente Código e políticas associadas, possa desempenhar as
suas funções de forma eficiente e atingir os objetivos do negócio.

•

Subornos: É proibido utilizar fundos das Empresas para fins ilícitos,
razão pela qual está proibido para os colaboradores pagar subornos,
gratificações ou contribuições diretas ou indiretas a colaboradores,
funcionários do Governo, sindicatos, partidos, candidatos políticos,
clientes ou empresas, o que inclui desde contribuições indiretas

Artigos promocionais como canetas, cadernos, xícaras de

Em qualquer caso, a quantia do presente não deverá exceder 50
dólares.

Presentes inaceitáveis podem incluir:
•

Gratificações em dinheiro ou equivalentes (cheques, cartões,
certificados de presente, cartões de presente pré-pagos etc.).

•

Presentes com valor superior a 50 dólares.

•

Artigos de luxo e de alto valor.

•

Convites de alto valor para eventos exclusivos ou
entretenimento, por exemplo: inaugurações de museu,
eventos esportivos, produções teatrais, viagens de cruzeiro,
passagens de avião, entre outros.

ou também em espécie, como o uso de recursos ou instalações da
Empresa. Qualquer contribuição ou donativo institucional por parte
da Mexichem precisa da devida autorização da Direção Geral e do
Comitê de Ética e deverá ser registrada de forma contábil.
•

Aceitação de presentes: Os colaboradores da Mexichem, seus
familiares, amigos e partes relacionadas deverão se abster de
solicitar presentes a clientes, concorrentes, distribuidores e
fornecedores atuais ou potenciais. Também, avaliarão a aceitação
de favores, presentes, gratificações e cortesias, de acordo com as
diretrizes deste Código e as políticas aplicáveis. Não é permitido
receber presentes ou equivalentes com valor maior a USD 50
(cinquenta dólares americanos).
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VIII.

Saúde,
Segurança
e Meio
Ambiente

Segurança Industrial e Saúde no trabalho:
Uma prioridade
Para a Mexichem é uma prioridade que as suas
operações sejam seguras para seus colaboradores e
para as comunidades onde opera; salvaguardando
os equipamentos e as instalações da Empresa. O
colaborador deverá adotar de forma estrita, as normas
e os regulamentos de segurança, utilizar corretamente o
equipamento de proteção necessário para o desempenho
de cada atividade e participar de treinamentos. Da mesma
forma, quem controla os acessos ou recebe serviços de
terceiros deve assegurar que esse último esteja conforme
as disposições de segurança e de saúde, de acordo com as
Políticas da Mexichem.

Meio Ambiente e Comunidade:
Operação responsável do entorno
As empresas da Mexichem devem cumprir ou superar os
padrões nacionais e internacionais de segurança e meio
ambiente e fortalecer o seu vínculo com as comunidades onde
opera, por meio de uma gestão socialmente responsável. As
subsidiárias da Mexichem deverão obedecer às disposições
estabelecidas em matéria ambiental pelas leis dos países em
que atua.

IX.

Proteção
e uso
apropriado
dos ativos

Os ativos:

Gestão responsável do patrimônio
organizacional
A custódia e preservação de todos os ativos da Mexichem
para evitar perdas, mau uso, roubo, dano e sabotagem é
responsabilidade de todos e de cada um dos colaboradores
da Empresa. O uso de ativos da Empresa para fins pessoais
pode ser permitido se estiver contemplado em uma
política de Recursos Humanos, mas, geralmente, os ativos
tangíveis e intangíveis da Mexichem deverão ser utilizados
de maneira correta e unicamente para propósitos do
negócio. Os ativos da Empresa são definidos sem limitação,
como terrenos, edifícios, caminhões, maquinaria,
mobiliário, computador, notebook, planos, desenhos,
fórmulas, processos, sistemas, dados de computador,
tecnologia, imagens corporativas, estratégias de negócio,
planos de negócio, valores, campanhas publicitárias,
marcas e patentes.
Os ativos designados diretamente aos colaboradores ou
em sua custódia deverão ser usados com responsabilidade
e em forma exclusiva para o desempenho das suas
atividades como colaborador da Mexichem.
Não respeitar o disposto na seção presente será
considerada uma violação ao Código de Ética.

Como parte dos seus processos produtivos, todas as
subsidiárias da Mexichem deverão operar com os mecanismos
de prevenção e correção para preservar o meio ambiente e
com programas de ecoeficiência, tais como a economia e o
uso eficiente da energia, a redução permanente de emissões
contaminantes, assim como o confinamento e o transporte
seguro de materiais tóxicos.
É obrigação de quem trabalha na Mexichem demonstrar o
cuidado com o meio ambiente e fazer cumprir a Política de
Segurança, Meio Ambiente e Qualidade estabelecida pela
Mexichem e, também, reportar qualquer risco ambiental
potencial. Da mesma forma, é obrigação dos colaboradores
difundir entre clientes e fornecedores relacionados a política
antes mencionada e os procedimentos aplicáveis. Não
realizar as ações anteriormente descritas é uma violação
direta do presente Código.
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X.

Auditoria e
Investigações

Auditoria e Investigações:
Cumprimento do controle interno
A Mexichem, por meio da Direção de Auditoria Interna,
estabelecerá um programa de monitoramento para
acompanhar o cumprimento deste Código, de forma
preventiva.

XI.

A quem
recorrer para
receber um
conselho

As denúncias sobre violações ao Código serão investigadas
pela Auditoria Interna Corporativa e pelo Comitê de Ética
ou aqueles que esses últimos designarem.
A Direção de Auditoria Interna será responsável por
garantir que as investigações sejam conduzidas,
respeitando estritamente as leis e os direitos dos
colaboradores e coordenará, com a Direção das áreas
envolvidas, a gestão profissional e confidencial de todo o
processo de investigação.
Os colaboradores da Mexichem deverão cooperar
com qualquer investigação interna ou externa,
proporcionando e preservando todas as informações
e evidências conhecidas, obrigando-se a manter a sua
confidencialidade.
Os administradores das Empresas terão o compromisso de
atender oportunamente as recomendações de Auditoria
Interna Corporativa sobre desvios de controle interno,
políticas e procedimentos corporativos provenientes
das áreas administrativas e de operação, obrigando-se
a implementar as medidas corretivas e de prevenção
necessárias.
Na Mexichem, não serão toleradas represálias de nenhum
tipo contra as pessoas que, agindo de boa-fé, tenham
apresentado denúncias de descumprimento do Código
de Ética ou de qualquer outra política da Empresa. Os
responsáveis pelos atos de represália estarão sujeitos à
investigação e poderão sofrer sérias sanções, incluindo
seu desligamento da empresa.

XII.

Denúncias
sobre
violações
ao Código
de Ética e
consultas

Promovendo a cultura da prevenção
na Mexichem
Os colaboradores que tenham perguntas sobre este
Código de Ética devem procurar primeiro o seu gestor
imediato. Porém, a política de “portas abertas” da
Mexichem oferece aos colaboradores a liberdade de se
aproximar de qualquer membro da Direção, de forma
direta ou por meio da Linha de Denúncia, com perguntas
ou preocupações éticas.

Denúncia:
Promovendo uma cultura ética na Mexichem
Qualquer colaborador que tiver conhecimento ou
suspeitar de uma violação ao Código de Ética tem a
obrigação de reportar imediatamente através dos canais
estabelecidos nesta seção.
Os casos reportados receberão uma resposta profissional
e confidencial. Para esse fim, diferentes mecanismos
de comunicação foram estabelecidos para que os
colaboradores possam denunciar faltas ao Código de
Ética ou evidenciar condutas indevidas na Organização.
Para realizar denúncias, contamos com as seguintes
alternativas como canal primário de denúncia:
•
•

Linha de denúncia (e-mail, por telefone e Internet).*
Auditoria Interna.

Dependendo da natureza da denúncia, a investigação
poderá envolver outros departamentos, como:
•
•
•

Recursos Humanos.
Jurídico.
Administração e Finanças.

Fica proibida a destruição ou alteração de documentos,
com a intenção de dificultar uma investigação.

*Estes canais estão disponíveis no site corporativo web da Mexichem ou na Intranet
da Empresa (Mexinet).
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O que esperar

quando a denúncia é investigada?

Reportar possíveis violações é uma parte importante para manter o
compromisso dos colaboradores com a Mexichem. Quando alguém
fizer uma denúncia, é preciso considerar o seguinte:
•
•
•

•

•

Todas as denúncias serão investigadas, incluídas aquelas
apresentadas anonimamente.
A Mexichem protegerá a identidade do denunciante.
Caso a denúncia seja anônima, a investigação exigirá maior
esforço. Por isso, é importante proporcionar evidência suficiente
para permitir chegar a conclusões claras e é recomendável
também fazê-la por um meio de contato alternativo, como, por
exemplo, um e-mail externo.
Não serão toleradas represálias por relatos feitos de boa-fé. Fazer
uma “denúncia de boa-fé” significa que o denunciante tem uma
suspeita genuína ou está convencido de uma violação ao Código
e pode proporcionar toda informação disponível para iniciar a
investigação.
Não serão tolerados abusos ou mau uso da infraestrutura para
fazer uma denúncia (por exemplo, para extorquir alguém).

Todas as denúncias serão investigadas pela Auditoria
Interna ou pela autoridade designada pela Mexichem
e serão escaladas caso necessário.
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