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Mensagem do Presidente & CEO  

 

A integridade pessoal, os valores compartilhados e a conduta ética dos negócios por todos os 

funcionários da Axalta formam a base da reputação da companhia ao redor do mundo.  Quando 

combinados com a qualidade e o desempenho de nossos produtos, esses elementos criam uma 

plataforma extremamente poderosa para o sucesso dos negócios da empresa e para o crescimento 

profissional de todos nós. 

 

O Código de Conduta dos Negócios & Ética da Axalta é a âncora do nosso programa de 

conformidade e reflete nossos princípios fundamentais de operação.  Ele é complementado por 

nossas políticas e procedimentos que devem orientar sua conduta em situações específicas.  

Nossa Diretora Jurídica de Compliance e Ética lidera nosso programa de compliance  em 

conjunto com os Compliance Officers regionais locais espalhados ao redor do mundo. Eles estão 

disponíveis para dar mais instruções e informações e ajudá-lo a compreender melhor o 

compromisso da Axalta com o comportamento ético e suas obrigações e responsabilidades como 

funcionário da companhia. 

 

Nosso código tem o total apoio da alta liderança da Axalta e deve ser respeitado por todos os 

funcionários em nível mundial. Fundamentalmente, o ativo mais importante da Axalta é nossa 

integridade e nossa excelente reputação, e cabe a cada um de nós salvaguardá-las. 

 

Agradeço antecipadamente por sempre aplicar esse alto padrões de ética definidos em nosso 

Código e confirmar nossa alta reputação e integridade.   

 

 

 

        Cordialmente,  

 

        Charles Shaver 

        Axalta Coating Systems 
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Agir eticamente 

Este Código abrange os princípios fundamentais e orienta como os funcionários da Axalta 
devem conduzir os negócios. Procedimentos mais específicos do dia a dia são descritos nas 
políticas e procedimentos da Axalta.  Todos os membros da Axalta devem compreender as 
exigências éticas e legais que se aplicam a suas unidades de negócios e áreas de 
responsabilidade. 

Caso você não tenha certeza se um ato é ético, faça as seguintes perguntas a você mesmo: 

 A ação está em conformidade com a lei?   

 A ação está em conformidade com o Código?   

 A ação seria aprovada após um exame minucioso, se divulgada publicamente?   

 A ação consolida a reputação da Axalta como empresa ética? 

Se você não for capaz de responder todas essas perguntas com um sim sem reservas, você 
deve buscar orientação, analisando as políticas da Axalta, discutindo a situação com seu 
gerente, seu Compliance Officer (regional ou local) ou um membro do departamento jurídico 
antes de prosseguir com a ação. 

Cumprimos todas as leis aplicáveis  

Obediência à lei é a base de nosso Código de Conduta de Negócios e Ética. A Axalta tem 
operações em muitos países e jurisdições diferentes, e os funcionários devem cumprir as leis 
aplicáveis em todos os países para onde viajam ou em qualquer local onde a Axalta faça 
negócios.  Em particular, você deve estar ciente das seguintes leis que afetam nossos 
negócios: 

 Leis anticorrupção: Nunca é apropriado oferecer ou aceitar subornos, propinas ou 
qualquer outro tipo de benefício de tratamento preferencial impróprio. 

Leis de Importação-exportação & comércio: Transferimos produtos, 
suprimentos e matérias-primas de e para países em todo o mundo todos os dias.  Ao 
fazê-lo, devemos cumprir todas as leis, regras e regulamentos que orientem essas 
atividades.  Essas leis podem incluir controles de exportação e regulamentos 
antiboicote aplicáveis se um empregado estiver baseado ou for cidadão dos Estados 
Unidos ou de outro país. 

Leis de concorrência: Tratamos nossos concorrentes eticamente e cumprimos 
todas as leis destinadas a proteger a concorrência. Leis de práticas comerciais lícitas e 
leis antitrustes protegem a concorrência de mercado ao proibir de modo geral 
acordos formais ou informais entre concorrentes que buscam manipular preços ou 
afetar injustamente a livre concorrência. 

Leis de lavagem de dinheiro: Os funcionários não podem tentar esconder ou 
"lavar" ilegalmente fundos recebidos ou fazer a origem dos fundos parecer legítima. 
Além disso, os funcionários devem estar alerta e relatar quaisquer transações 
suspeitas. 
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Evitamos conflitos de interesse  

A Axalta respeita o direito dos nossos funcionários de gerenciar seus assuntos 
pessoais.  No entanto, os interesses pessoais nunca devem influenciar indevidamente 
(ou parecer influenciar) o desempenho na tomada de decisão de nossos os 
funcionários.  Evite conflitos de interesse, em especial: 

Relações pessoais: Os funcionários não devem participar de qualquer decisão de 
negócios que possa beneficiar um indivíduo com quem tenha uma relação pessoal 
estreita em qualquer tipo de prejuízo ou detrimento da Axalta. Por exemplo, os 
funcionários não podem influenciar decisões relacionadas ao trabalho que possam 
afetar um parente.   

Presentes & entretenimento de negócios: Dar e receber presentes modestos ou 
proporcionar situações de entretenimento pode ser benéfico para o relacionamento 
de negócios no longo prazo, desde que sejam razoáveis e apropriados para a ocasião, 
não sejam oferecidos para influenciar indevidamente uma decisão de negócios e 
sejam permitidos tanto sob leis locais quanto dos Estados Unidos. Presentes e 
situações de entretenimento devem ser sempre de bom gosto e considerados 
cortesias, não uma prática regular. Presentes em dinheiro ou equivalentes, como 
cartões de presente, são proibidos. Transações com oficiais do governo são cobertas 
em normas jurídicas distintas. Os funcionários devem consultar o Compliance 
Officer regional ou o diretor de Compliance e Ética antes de realizar qualquer 
transação com um oficial do governo para garantir a conformidade em relação aos 
procedimentos internos. 

Emprego externo: Funcionários de tempo integral devem ter autorização prévia 
por escrito do gerente antes de prestar serviços para outra empresa com fins 
lucrativos, a menos que seja permitido nos termos trabalhistas ou leis locais. Você 
nunca deve prestar serviços a um concorrente enquanto for funcionário da Axalta. 

Atividades políticas: Você deve manter suas atividades políticas separadas do seu 
trabalho na Axalta.  Nesse sentido, não é apropriado usar recursos da empresa 
(incluindo tempo ou equipamentos) para tais atividades.  Você deve notificar seu 
gerente antes de aceitar um cargo público. 

Oportunidades de negócios: Você não deve tirar vantagem das oportunidades de 
negócios conhecidas através de seu trabalho na Axalta nem direcioná-las para 
terceiros a menos que elas já tenham sido oferecidas e recusadas pela Axalta.  

Somos bons cidadãos em nossas comunidades 

Gestão ambiental: Estamos comprometidos com a gestão ambiental e a proteção 
dos recursos ambientais para gerações futuras. Você deve seguir todas as regras e 
regulamentos ambientais estabelecidos pelas autoridades locais, regionais ou 
nacionais bem como os próprios Sistemas de Gestão Ambiental da Axalta.  

Segurança no local de trabalho: Os funcionários têm direito a um ambiente de 
trabalho seguro, limpo e saudável que cumpra todas as leis, normas, regulamentos e 
políticas pertinentes bem como os próprios padrões e orientações da Axalta.  Todas 
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as atividades de negócio devem ser conduzidas de acordo com todas as licenças, 
aprovações e controles necessários. 

Práticas trabalhistas: A Axalta, e quaisquer terceiros que trabalhem com a Axalta, 
devem cumprir com todas as leis trabalhistas nas jurisdições em que operam.  Não 
vamos nos relacionar nem fazer negócios com terceiros envolvidos como o uso de 
trabalho escravo ou involuntário, tráfico de seres humanos ou trabalho infantil. 

Administramos informações e ativos corporativos com 
responsabilidade 

Proteção dos ativos da Axalta: Você deve sempre exercitar o bom senso ao 
utilizar os ativos da Axalta. O uso pessoal dos ativos da empresa (tais como 
telefones, impressoras, fax, etc.) deve ser mínimo e não interferir no desempenho do 
trabalho. Você não deve usar e-mail ou a intranet da Axalta para enviar ou acessar 
conteúdo impróprio ou ofensivo. 

Privacidade: A privacidade dos funcionários e dos clientes é muito importante.  
Para protegê-la, você deve seguir todas as leis pertinentes e respeitar a privacidade 
das informações ao coletar, manter e transferir informações particulares. 

Segurança dos dados: Manter a segurança dos dados da Axalta fortalece nossos 
negócios ao desenvolver a confiança entre nossos funcionários, clientes e parceiros 
de negócios. Você deve proteger todas as senhas, identificação de usuários, cartões 
de acesso e chaves de criptografia ou autenticação. Você deverá proteger todas as 
informações confidenciais e não públicas, incluindo, mas não se limitando a sigilos 
comerciais, dados de contratos, fabricação, preços, clientes e funcionários. 

Retenção de documentos: Você deve cumprir as políticas de gestão de registros 
da Axalta e notificações legais.  Essas políticas se aplicam à retenção e à destruição de 
todos os registros criados pela Axalta, incluindo impressos, arquivos eletrônicos, e-
mails, mensagens instantâneas, vídeo e fitas de backup. 

Registros precisos: Você deve seguir o sistema de controle interno e de 
divulgação da Axalta e garantir que os registros da empresa sejam legítimos e 
precisos. É proibido criar registros falsos ou enganosos de qualquer tipo. 

Falar em nome da Axalta: A menos que seja especificamente autorizado, você 
deve se abster de falar publicamente em nome da Axalta ou divulgar publicamente 
informações confidenciais sobre a companhia ou de sua propriedade. Os 
funcionários autorizados a falar em nome da Axalta devem sempre ser verdadeiros, 
precisos e respeitosos ao se comunicar.  

Respeitamos nossos colegas 

Não discriminação & não assédio: A diversidade de nossa força de trabalho é 
um enorme trunfo.  Estamos comprometidos em proporcionar igualdade de 
oportunidades em todos os aspectos do trabalhar e não tolerar a discriminação por 
idade, raça, cor, nacionalidade, religião, sexo, identidade de gênero ou orientação 
sexual. Não vamos tolerar assédio ou comportamento ilícito de qualquer tipo, 
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incluindo comentários depreciativos com base na raça ou etnia ou propostas sexuais 
indesejáveis. 

Respeito mútuo: Estabelecemos altos padrões de conduta profissional e ética para 
governar em todos os momentos a forma como interagimos com os clientes, 
fornecedores, colegas e membros do setor público. Isso inclui: nenhuma tolerância 
para intimidação, hostilidade ou ameaças; estender a cortesia e o respeito aos 
indivíduos; respeitar a propriedade da Axalta e dos demais; agir de forma justa e 
honesta em todos os momentos; trabalhar juntos para alcançar melhores resultados e 
atuar proativamente para entender as leis e costumes dos diferentes países em que 
operamos. 

Aconselhamento e medidas disciplinares: A Axalta mantém padrões de 
desempenho e conduta no local de trabalho por meio do uso apropriado de 
aconselhamento formal, treinamento de funcionários e ações disciplinares podem 
resultar em penalidades e até em demissão. 

Fazer perguntas, dar respostas às 

preocupações e ajudar com investigações  

Consequências para a violação do Código: A violação de qualquer lei ou deste 
Código é uma questão séria. Qualquer funcionário que descumprir qualquer lei 
aplicável ou item do Código está sujeito a ações disciplinares, até mesmo a demissão, 
perda de benefícios e, se for o caso, processos criminais ou civis. 

Cooperação em investigações: Você poderá ser solicitado para cooperar ou 
fornecer informações em uma investigação. Sua total cooperação e assistência são 
necessárias e falta de colaboração será considerado uma violação ao Código de 
Conduta e das políticas da Axalta. 

Não retaliação: Não toleraremos retaliações contra qualquer funcionário que 
reporte uma violação, ou uma possível violação, de leis aplicáveis ou do Código de 
Conduta, ou ainda que participe de qualquer investigação conduzida internamente ou 
por uma autoridade policial.  Qualquer funcionário que acredite ter sido retaliado 
deve prontamente informar sobre o ocorrido. 

Exceções: Renúncias ou exceções para itens do Código somente poderão ser 
concedidas pelo Diretor Global de Compliance apenas com antecedência e em 
circunstâncias excepcionais. A renúncia do Código para qualquer executivo pode ser 
feita apenas pelo Conselho Administrativo ou por uma Comissão do Conselho 
Administrativo.  
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Como buscar orientação & reportar violações: Você pode pedir orientação 
sobre como cumprir as leis aplicáveis e/ou o Código e reportar violações por meio 
de qualquer um dos seguintes canais: 

 Seu gerente;  

 Compliance Officer (regional ou local) de sua área de negócios/região;  

 Qualquer membro do departamento jurídico da Axalta; ou 

 Diretor Global de Compliance, que pode ser contatado via: 
Axalta Coating Systems 
  Attn: Michael Finn, General Counsel  
  Suite 3600 
  2001 Market Street 
  Philadelphia, PA 19103 
 

 The Ethics Hotline1 
 

Ligação gratuita: 

No Brasil, disque para:  
0-800-890-0288 
0-800-888-8288 

Quando a gravação atender, disque:  

(800) 603-2869 

Escolha uma das opções ou, para ser atendido em português, diga “português” 

quando for atendido, após as mensagens automáticas.  

Em inglês para Estados Unidos e Canadá: (844) 260-0008  

Em espanhol para América do Norte: (800) 216-1288  

 

 Web:   

www.lighthouse-services.com/documents/WorldWideAccessCodes.pdf para 

obter instruções específicas por país 

 

 

                                                           
1
 O objetivo e o escopo da Ethics Hotline são descritos mais precisamente nas notificações para funcionários. 

 

http://www.lighthouse-services.com/documents/WorldWideAccessCodes.pdf
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o Diretório LATAM: 

http://confluence.es.dupont.com/download/attachments/292032074/Directorio+

LA.pdf?version=1&modificationDate=1397062002691 

 

 E-mail: reports@lighthouse-services.com 

deve incluir o nome da empresa com o relatório 

 

 Fax: (215) 689-3885 

deve incluir o nome da empresa com o relatório  

Hotline está disponível 24 horas, 7 dias por semana 
Tradutores estão disponíveis para documentar suas preocupações em idioma 
nativo. 
 
Qualquer gerente ou indivíduo que receber o relatório de uma violação ou uma 
possível violação deve se abster de realizar qualquer investigação independente 
e encaminhar prontamente o relatório para o departamento jurídico da Axalta, 
que fará recomendações sobre os próximos passos.   

http://confluence.es.dupont.com/download/attachments/292032074/Directorio+LA.pdf?version=1&modificationDate=1397062002691
http://confluence.es.dupont.com/download/attachments/292032074/Directorio+LA.pdf?version=1&modificationDate=1397062002691
mailto:reports@lighthouse-services.com

