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1. Apresentação da ABPol 

A Associação Brasileira de Polímeros (“ABPol” ou “Associação”) é uma sociedade civil 
de âmbito nacional e sem fins lucrativos. Criada em setembro de 1988, a ABPol 
atua junto a empresas e instituições de ensino e pesquisa, e tem por finalidade 
viabilizar a geração de competência para o desenvolvimento na área dos 
materiais poliméricos. As principais atividades e objetivos da ABPol são: 

 A aproximação de pessoas físicas ou jurídicas se interessem pelos polímeros e 
áreas conexas; 

 A promoção a capacitação de recursos humanos através de cursos abertos a 
comunidade;  

 A promoção da discussão e a solução de problemas técnicos comuns à 
comunidade de polímeros, através da criação e implementação de comissões 
técnicas; 

 A troca de informações técnicas entre profissionais do setor através da 
realização regular de encontros, seminários e congressos para discussão de 
temas de grande interesse como atualizações e problemas científicos, técnicos, 
tecnológicos, organizacionais e didáticos do setor; 

 A manutenção de boletim informativo e de revista técnico-científica do setor 
de polímeros, indexada internacionalmente, publicação para divulgação de 
informações de interesse do setor e das atividades sociais; 

 A criação e manutenção de bancos de dados técnicos na área de polímeros; 

 A criação de uma Entidade Tecnológica Setorial de Polímeros (ETS-Polímeros) 

 O intercâmbio de informação e experiência com especialistas e associações 
congêneres do país ou do exterior; 

 O estímulo à fundação e desenvolvimento de escolas e laboratórios de 
polímeros, bem como às pesquisas no setor; e 

 A orientação e intermediação em projetos cooperativos de P&D junto aos 
órgãos de financiamento. 

A ABPol é dirigida por um Conselho Diretor formado por 28 membros, dentre 
Associados de todo o país, e também pelos Diretores Regionais. 

 

2. O Código de Conduta 

 

A ABPol está comprometida em atuar de forma ética e responsável, com integridade e 

transparência, em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis ao 

setor de polímeros.  

O presente Código de Conduta (“Código”) estabelece obrigações, exigências, 

orientações e limites que regem as interações e os relacionamentos da ABPol e seus 

Administradores com Associados pessoas físicas e jurídicas e seus propostos (quando 

aplicável), com seus Colaboradores, com entidades governamentais e com a sociedade 

civil, nas operações de fomento do setor de polímeros conduzidas pela Associação. 
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3. Escopo 

O presente Código se aplica à ABPol, à sua Assembleia Geral, Conselho Diretor, 
Diretoria Executiva, Comissão Fiscal, Seções Regionais, Comissões Técnicas, Comitês, 
aos Colaboradores da Associação e todos Associados (de todas as categorias) no 
âmbito de sua interação com outras entidades privadas, governamentais e Agentes 
Públicos, com o objetivo de manter o alto padrão de operações e atividades de 
fomento do setor de polímeros, no Brasil e no exterior.  
 
A ABPol está sujeita às leis, normas e regulamentos de seus locais de atuação, e à 

regulamentação do mercado de polímeros tanto no Brasil como no exterior. Aplicam-

se, ainda, as demais orientações, normas e o Estatuto Social da Associação. Em caso de 

conflito entre as disposições do presente Código e qualquer das normas e dispositivos 

aplicáveis à ABPol, deverá prevalecer a regra mais restritiva. Havendo dúvida, a 

Diretoria Executiva da Associação deverá ser consultada. 

 

4. Princípios e obrigações gerais 

A ABPol se compromete em atuar com ética, integridade e transparência, aprimorando 
seus sistemas de compliance e governança. A ABPol não admitirá que quaisquer de 
suas atividades (inclusive através de seus Associados e Colaboradores) possam 
aparentar ou ser consideradas corruptas ou irregulares, em qualquer tipo de interação, 
seja com o poder público, ou a sociedade civil. Alguns dos princípios e obrigações 
gerais que orientam as práticas da ABPol em suas operações são (mas não estão 
limitados a): 

 Combater e não tolerar corrupção em quaisquer de suas formas, inclusive 
extorsão, instigação e suborno;  

 Cumprir a legislação concorrencial aplicável; 

 Adotar e incentivar a adoção de princípios éticos, íntegros e transparentes no 
relacionamento com Associados e Colaboradores; 

 Agir em conformidade com as disposições do presente Código, estando sempre 
atento aos efeitos da conduta na reputação da Associação e aos impactos na 
sociedade;  

 Assegurar transparência nas informações sobre a ABPol que devem ser 
precisas, abrangentes e acessíveis, além de divulgadas regularmente;  

 Recorrer à Diretoria Executiva da Associação para resolver dúvidas que surjam 
na interpretação do presente Código; 

 Relatar qualquer infração (ou suspeita) ao presente Código ou às demais 
normas aplicáveis, ainda que apenas aparente ou não confirmadas e proteger 
contra retaliação aquele que, de boa-fé, tenha comunicado a infração; 

 Zelar por um ambiente de trabalho em que todos as pessoas sejam tratadas 
com dignidade e respeito, observando os preceitos de direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos; e 
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 Contribuir coletivamente para mudanças necessárias no setor de polímeros e 
nos ambientes em que esteja ocorrendo desvios de conduta. 

 

5. Tratamento das informações  

5.1. Dados estatísticos e informações confidenciais 

A ABPol pode receber informações relevantes para estudos técnicos contendo dados 
estatísticos do setor de polímeros. Visando a afastar potenciais riscos à credibilidade 
da Associação ou mesmo à livre concorrência, a ABPol observará as seguintes 
orientações no manuseio de destas informações e na elaboração publicações 
contendo dados estatísticos: 

 Zelar para que o fornecimento de informações pelos participantes do 
respectivo estudo seja realizado de maneira espontânea;  

 Controle e proteção adequados para o recebimento, armazenamento, 
organização e disseminação de informações confidenciais dos Associados;  

 Acesso apenas dos Colaboradores da ABPol ou de Terceiros devidamente 
autorizados, qualificados e contratados para esse fim e que devem obrigar-se a 
confidencialidade por meio de contrato;  

 Uso de informações confidenciais referentes a dados econômicos de mercado 
históricos, datados de no mínimo 12 meses, sem indicação de dados atuais ou 
futuros; 

 Adoção de mecanismo confidencial de coleta das informações sensíveis; 

 Divulgação das informações de forma científica, imparcial e agregada, sem 
individualização de dados por empresa participante do levantamento, 
mantendo-se a Associação isenta quanto a comentários, recomendações ou 
críticas;  

 Divulgação de dados estatísticos ao público preferencialmente de forma 
gratuita ou a valor monetário razoável, se aplicável, de modo que Associados e 
não-Associados tenham a mesma possibilidade de acesso a tais informações; 

 Garantir que os Colaboradores da Associação que receberem tais dados não 
sejam funcionários ou tenham vínculos com os Associados; 

 Retenção e arquivamento pela ABPol de autorização por escrito do 
representante do Associado para o envio das informações sensíveis relevantes; 

 Proibição da troca de informações estratégicas e/ou concorrencialmente 
sensíveis entre quaisquer participantes do estudo, Associados e Colaboradores; 
e 

 Não dar crédito de trabalhos realizados por outrem, plagiar outros trabalhos 
em comunicações orais e escritas, ou aceitar crédito de trabalhos devido a 
outros. 

As informações dos Associados obtidas no desempenho das atividades de estudo da 

Associação serão utilizadas exclusivamente para a finalidade a que se destinavam 

originalmente ou, quando exigido por lei, em auditorias ou decisões de autoridades 

públicas. A ABPol tomará as medidas de precaução para garantir que as informações 

confidenciais não sejam tornadas públicas sem autorização prévia e adequada.  
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5.2. Privacidade de dados pessoais 

A ABPol, seus Associados e Colaboradores devem respeitar a privacidade de dados 
pessoais obtidos no exercício das atividades da Associação e tomar as providências 
adequadas para garantir que informações sensíveis fiquem protegidas e armazenadas 
de forma segura, não permitindo acesso a quaisquer pessoas que possam utilizá-los de 
modo inapropriado.  
 

5.3. Comunicações  

Toda manifestação pública da ABPol terá que respeitar os termos do presente Código, 

resguardado o sigilo das informações fornecidas à Associação. A ABPol não fará 

qualquer tipo de declaração enganosa, incorreta ou imprecisa, tanto em publicações 

escritas, quanto em comunicações verbais. Via de regra, apenas a Diretoria Executiva 

pode se manifestar, em nome da Associação, na mídia ou em palestras, encontros, 

congressos, seminários, apresentações ou equivalentes, observadas as regras do 

Estatuto Social quanto ao posicionamento institucional da entidade. 

Excepcionalmente, Colaboradores e Associados poderão se manifestar em nome da 

Associação na mídia ou em palestras (ou atividades análogas) mediante autorização 

prévia por escrito da Diretoria Executiva.  

5.4. Padronização e certificação 

 

A adoção de critérios de padronização e certificação, quando apropriada, será 

conduzida com o objetivo único de promover o setor de polímeros, de forma 

justificável, imparcial, e independente, sem gerar propositalmente benefícios a 

determinados Associados em detrimento de outros. Discussões relativas à 

padronização e certificação deverão ser abertas a todos os interessados. Os programas 

de padronização e certificação que resultarem em restrição de concorrência serão 

considerados violações ao presente Código. 

 

6. Governança 

A adesão à Associação pelos Associados deve ser voluntária e com base em critérios 

transparentes, objetivos e não-discriminatórios. O Estatuto Social da ABPol deverá ser 

integralmente observado. A Associação deverá manter registro formal, contendo a 

aprovação da pessoa jurídica ou pessoa física para se tornar associado da ABPol. 

 

7. Conflito de interesses 

O Compromisso de desenvolver os interesses do setor de polímeros prevalece sobre 

interesses particulares dos Associados. Possíveis situações de conflito de interesse 

serão tratadas com transparência, de forma a mitigar o risco de influência indevida da 



7 
 

Associação. Aquele que se encontrar em situação de conflito de interesse deve deixar 

de agir porquanto perdurar o conflito.  

Quando estiver representando a ABPol, ou durante a apresentação de trabalhos 

técnicos em eventos da ABPol e afins, não será permitido ao Associado ou Colaborador 

fazer divulgação comercial explícita de seu(s) próprio(s) negócio(s) ou de seu(s) 

produto(s), ou de Parentes e Familiares. 

Os Associados e Colaboradores não emitirão opinião profissional em nome da 

ABPol nem farão recomendações sem estarem cuidadosamente informados pela 

Diretoria Executiva, considerando a finalidade desta opinião ou recomendação.  

 

8. Prevenção e combate à corrupção e outras condutas ilícitas 

8.1. Anticorrupção 

Observando seu compromisso com atividades pautadas pela ética, integridade e 

transparência, e em conformidade com as Leis Aplicáveis, a ABPol não tolera qualquer 

forma de corrupção. A ABPol, seus Associados e seus Colaboradores não deverão se 

envolver em extorsão, fraude, instigação, falsificação de documentos, transações 

financeiras ilícitas, ou qualquer outra conduta que possa constituir corrupção ou 

violação das leis anticorrupção aplicáveis. Os contratos celebrados com Terceiros 

deverão conter cláusulas de responsabilização de fornecedores por condutas que 

violem as normas anticorrupção e prever a rescisão do contrato em caso de conduta 

irregular ou evidência de práticas corruptas. 

8.2. Vantagens Indevidas 

A ABPol, seus Associados e seus Colaboradores não poderão oferecer, doar, receber, 

solicitar ou ordenar que outros deem ou recebam qualquer pagamento impróprio de 

ou para qualquer pessoa, a qualquer momento, ou por qualquer motivo, em conexão 

com suas atividades com a intenção de obter vantagem indevida ou de influenciar 

ilegalmente uma decisão. Nenhuma forma de suborno ou qualquer outra conduta 

ilícita ou com aparência de ilicitude será admitida. 

 Brindes, presentes, entretenimento, hospitalidade, viagens e refeições: é 

permitido o oferecimento de brindes presentes, entretenimento, hospitalidade 

viagens ou refeições a indivíduos e entidades privadas, em caráter de cortesia, 

em eventos da ABPol, respeitada a legislação vigente aplicável e os padrões 

éticos, desde que estes sejam razoáveis, quando não houver conflito de 

interesse ou aparência de impropriedade. O oferecimento destas cortesias 

deve ser excepcional e modesto, além de destinado a fins legítimos e 

específicos. Não é permitido o pagamento de brindes, presentes, 

entretenimento, hospitalidade viagens ou refeições com valores ou condições 

extravagantes ou que sejam frequentes pela ABPol ou em nome da Associação. 
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O pagamento ou fornecimento de qualquer coisa de valor excessivo a qualquer 

Agente Público, organização privada ou indivíduo, será considerado pagamento 

impróprio e, consequentemente, violação às leis anticorrupção aplicáveis e ao 

presente Código. A presente regra se aplica mesmo quando aquele que 

oferece, utiliza recursos próprios para custear o brinde, presente, 

entretenimento, hospitalidade, viagem ou refeição. Este tipo de conduta deve 

ser imediatamente reportado à Diretoria Executiva da Associação. 

 Propina: a ABPol não aceitará, solicitará, oferecerá, prometerá, concederá, 

autorizará, ou intermediará de forma direta ou indireta, o pagamento de 

propina em dinheiro ou qualquer outro tipo de vantagem de modo a influenciar 

a ação ou a omissão de alguém, seja Agente Público ou privado. 

 Pagamentos de facilitação: a Associação não efetuará, direta ou 

indiretamente, ou intermediará pagamentos de facilitação – pagamentos a 

Agentes Públicos com o objetivo de propiciar ou acelerar a prestação de um 

serviço público ou ato rotineiro ao qual se tem direito – seja em benefício da 

Associação, ou de Terceiros. 

 Contribuições políticas: a ABPol não apoiará ou financiará qualquer atividade 

política fora dos limites da lei. A Associação não poderá realizar doações a 

candidatos, partidos políticos, ou campanhas políticas a cargos eletivos. 

 Doações de caridade e patrocínios: a Associação poderá apoiar 

financeiramente eventos e projetos sociais, educacionais, artísticos e 

esportivos de Organizações Não Governamentais (ONGs) e outras instituições 

de caridade, desde que alinhados aos valores da ABPol e que visem a trazer 

benefícios ao setor de atuação e à comunidade. A ABPol estará sempre atenta 

aos riscos de conflito de interesse e à possíveis desvios de conduta envolvendo 

projetos que a Associação deseja apoiar ou patrocinar. 

 

9. Prevenção contra a lavagem de dinheiro 

A ABPol, seus Associados e Colaboradores devem cumprir as leis e regulamentos que 

abordam a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em todos os países 

em que operam. A lavagem de dinheiro e a sua facilitação são estritamente proibidos 

em qualquer forma ou contexto. A ABPol se reserva ao direito de não tratar com 

organizações e indivíduos que sabidamente estejam envolvidos neste tipo de 

atividade. 

 

10. Livre concorrência 

A legislação concorrencial aplicável será estritamente observada pela ABPol. A 

Associação não participará de práticas anticoncorrenciais em benefício próprio, de 

seus Associados ou de Colaboradores, dentro ou fora da Associação, tampouco 

perante qualquer órgão ou entidade pública.  
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A Associação não tomará parte em atividades irregulares como cartel (fixação de 

preços ou quotas ou condições de venda entre empresas concorrentes), revezamento 

de propostas, divisão de clientes no mercado propostas de coberturas, dumping, ou 

qualquer outra conduta que se assemelhe a tais crimes ordem econômica. A ABPol, 

seus Colaboradores e seus Associados não deverão: 

 Competir deslealmente no mercado. Não será admitida a tentativa de 

prejudicar a reputação de nenhuma outra entidade, de modo falso ou 

malicioso; 

 Participar em, ou facilitar qualquer acordo, plano, ou esquema, expresso ou 

implícito, formal ou informal, entre empresas concorrentes em relação ao 

compartilhamento de informações competitivas de Associados; 

 Intencionalmente induzir preços, descontos ou serviços que constituam um 

tratamento desigual sistemático que não se justifique em bases comerciais; e 

 Elaborar, divulgar nem implementar nenhuma tabela de preço, mesmo que 

apenas indicativa, a fim de evitar qualquer tipo de efeito negativo ao 

consumidor e o risco de incorrer em ilícitos anticoncorrenciais. 

 

11. Relacionamento com Terceiros 

A pessoa física ou jurídica que, apesar de não ser um Colaborador direto da 

Associação, preste serviço para a Associação ou de alguma forma contribua no 

exercício das atividades da ABPol, é considerado Terceiro. Ao tomar conhecimento de 

que um Terceiro não esteja agindo em conformidade com os valores e regras 

expressos neste Código, a Diretoria Executiva da Associação decidirá as providências a 

serem tomadas. Na contratação de Terceiros, a ABPol deverá abster-se de celebrar 

contratos com empresas ou indivíduos (i) que não apresentem qualificação técnica 

adequada, (ii) cujos serviços configurem qualquer facilitação ou influência perante 

Agentes Públicos ou órgãos governamentais, ou (iii) cuja remuneração seja excessiva 

em relação aos serviços prestados ou incompatíveis com as práticas de mercado. 

 

12. Relacionamento com Agentes Públicos 

A ABPol não oferece, promete, ou tolera a oferta ou promessa, direta ou indireta, de 

vantagem indevida a ou por Agente Público. A Associação não oferece ou promete 

cargo ou emprego a ninguém que ativamente exerça qualquer função pública. O 

mesmo se aplica a Parentes ou Familiares de Agente Público.  

Em reuniões, audiências ou eventos públicos, a ABPol, seus Colaboradores e seus 

Associados devem evitar atender a quaisquer pedidos de Agentes Públicos que não 

estejam de acordo com procedimentos da Associação e com o tema discutido, ainda 

que tais pedidos não aparentem ser impróprios. 
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É vedada a remuneração de Agentes Públicos por participação em eventos privados da 

ABPol. As despesas de transporte e estadia, e as taxas de inscrição, quando devidas, 

correrão, preferencialmente, por conta do órgão público ao qual o Agente esteja 

vinculado. Excepcionalmente, as despesas de transporte e estadia e taxas de inscrição, 

poderão ser custeadas pelo patrocinador do evento, desde que o objetivo seja 

legítimo.  

 

13. Reuniões da Associação 

Os convites para reuniões da ABPol devem indicar detalhadamente e com 

antecedência a pauta a ser discutida durante a reunião anexando eventual material de 

apoio, sempre observando temas pertinentes às atividades da ABPol e do setor de 

polímeros. Pautas genéricas não serão aceitas. Convites devem ser direcionados a 

destinatários com competência técnica e decisória para tratar dos temas da pauta, 

listando todos os Associados ou Terceiros que tenham sido convidados para a reunião.  

13.1. Durante as reuniões 

 Deverá sempre haver a presença de Colaborador da ABPol, administrando e 

registrando os trabalhos da reunião, conforme previsão estatutária; 

 A ABPol deverá zelar para que os temas abordados tenham pertinência com a 

pauta previamente indicada no respectivo convite e não abordem matérias que 

possam infringir a lei concorrencial; 

 Assuntos espontaneamente sugeridos durante as reuniões (tratados como 

“outros assuntos”) também deverão ser pertinentes à pauta e respeitar as 

normas concorrenciais; 

 A Associação deverá encerrar discussão ou atividade que infrinja ou aparente 

violar os princípios do presente Código ou de lei, e deverá solicitar que tal 

discussão ou atividade seja imediatamente interrompida, até que haja 

adequada verificação de sua pertinência e regularidade pelos respectivos 

responsáveis da ABPol; e 

 Caso a irregularidade persista, a ABPol deverá concluir a reunião, fazendo 

constar em ata a razão da conclusão e os detalhes da ocorrência para avaliação 

da Diretoria Executiva da ABPol. 

13.2. Registros das reuniões 

 A Associação deverá registrar data, horário, controle de presença, e assuntos 

debatidos em sua integralidade durante as reuniões; 

 Os registros em ata deverão observar a discussão da matéria descrita na pauta 

e lavrar notas de reunião que descrevam com precisão e detalhe todos os fatos 

ocorridos durante as reuniões realizadas, inclusive eventuais intercorrências, 

evitando redação obscura ou a utilização de termos que causem interpretação 

contraditória;  
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 A versão final e completa das atas de reunião deverá ser circulada para todos 

os presentes na reunião; e 

 A ABPol deverá manter arquivadas todas atas de todas as reuniões realizadas, 

pelo prazo legal e em local adequado, nas dependências da Associação. 

Encontros e discussões dos Associados que por alguma razão venham a ocorrer fora do 

ambiente de reunião devidamente convocada pela ABPol devem adotar os mesmos 

procedimentos acima descritos, de forma a preservar o cumprimento aos preceitos do 

presente Código.  

 

14. Recursos e registros contábeis e financeiros da ABPol 

Todos os registros contábeis e financeiros da Associação devem ser legítimos, 

completos, atualizados e precisos e devem estar em conformidade com o Estatuto 

Social e com as normas e a legislação aplicável. A qualidade dos registros da 

Associação deverá ser continuamente observada e mantida, em especial no que se 

refere a relatórios e comprovantes de despesas, recibos e notas fiscais. Nenhuma 

operação, rubrica de ativo ou passivo ou qualquer outra informação financeira deve 

ser ocultada.  

Não serão mantidos recursos financeiros ou outros ativos não contabilizados. Despesas 

razoáveis incorridas no exercício das atividades da ABPol são reembolsáveis desde que 

previamente autorizadas pelo responsável administrativo. 

Sob nenhuma circunstância, os registros da ABPol poderão ser destruídos 

seletivamente com o intuito de prejudicar sua disponibilidade para uso em um 

processo legal ou investigativo. Assim, a partir do recebimento de uma intimação, 

investigação, ou processo judicial, todas as medidas devem ser imediatamente 

tomadas para que os registros relacionados sejam protegidos. 

Os direitos patrimoniais de produção profissional da própria ABPol pertencem 
exclusivamente à Associação. Os recursos eletrônicos da Associação, como 
computadores, telefones, contas de e-mail, impressoras, softwares, redes etc., 
somente devem ser utilizados para os fins a que se destinam. A Associação e seus 
Colaboradores devem evitar o uso de recursos eletrônicos para fins pessoais, já que a 
ABPol poderá ter acesso a qualquer informação transferida no uso desses recursos. 
  
Os direitos de propriedade intelectual de Terceiros, devem ser estritamente 
respeitados, conforme legislação aplicável. O uso não autorizado de qualquer tipo de 
produção intelectual poderá resultar em medidas disciplinares e legais. 
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15. Divulgação do Código de Conduta 

A ABPol divulgará este Código a todos os seus Colaboradores e membros da Diretoria 

Executiva e incentiva seus Associados a fazerem o mesmo em relação a seus 

Colaboradores que participem de agendas da ABPol.  

 

16. Direitos Humanos  

A ABPol apoia incondicionalmente e desenvolve suas atividades em estrita observância 

com os acordos, tratados, convenções, diretrizes e normas internacionais em matéria 

de Direitos Humanos. Portanto, a ABPol se compromete a:  

 Promover o respeito, a inclusão, a igualdade e a diversidade; 

 Não se envolver em discriminação com base em raça, cor, sexo biológico, 

nacionalidade, religião, qualquer tipo de deficiência ou características físicas, 

estado civil, orientação sexual, identidade de gênero, classe social, idade, 

participação sindical, convicção política ou filiação partidária; e  

 Proporcionar condições de trabalho e remuneração adequadas com relação à 

carga de trabalho, saúde e segurança – sempre de acordo com as leis 

trabalhistas e conforme venha a ser definido em quaisquer acordos coletivos. 

A ABPol espera que seus Associados e Colaboradores adotem a mesma política de 

respeito aos Direitos Humanos, e se reserva o direito de não interagir com indivíduos 

ou organizações que sabidamente violem estas disposições.  

 

17. Infrações ao Código de Conduta 

O não cumprimento do presente Código e das Leis Aplicáveis pode resultar em 

advertências ou consequências potencialmente graves, incluindo a exclusão do 

Associado da ABPol e sua denúncia às autoridades competentes, a demissão e a 

responsabilização de Colaboradores, e a rescisão de contrato e a restrição em fazer 

negócios com Terceiros, conforme disposições estatutárias e legais vigentes. 

Os Associados e Colaboradores da ABPol tem a obrigação de comunicar à Associação 

de boa-fé, infrações, tentativas ou suspeitas de infração às regras do presente Código. 

Aquele que tomar conhecimento de uma infração, tentativa ou suspeita de infração 

deve dirigir-se à Diretoria Executiva da Associação (pessoalmente ou através do canal 

de ética – e-mail xxxxxx@ABPol.com). A comunicação, portanto, pode ser verbal ou 

escrita e o comunicante não precisa necessariamente se identificar para que haja 

apuração. Os responsáveis pela recepção da informação devem tratar o seu conteúdo 

com estrita confidencialidade. Não participará do processamento da denúncia 

(comunicações, investigações, pareceres, votações etc.) o Colaborador ou Associado 

que eventualmente figure como acusado ou partícipe dos fatos constantes da 

denúncia. 
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A apuração de eventuais denúncias de infração a este Código de Conduta será 

realizada em sede de reuniões ordinárias da Diretoria Executiva. 

 

18. Ciência e responsabilidade 

Os Associados e Colaboradores da ABPol deverão receber e conhecer do presente 

Código, assinando um Termo de Ciência e Responsabilidade (Anexo I).  
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GLOSSÁRIO 
 

“Agente(s) Público(s)”: qualquer indivíduo que exerça cargo, emprego ou função pública 

oficial remunerada ou não remunerada, permanente ou temporariamente para ou em nome 

de: (i) um governo nacional, regional ou local (seja em uma capacidade ou função legislativa, 

administrativa ou judicial); (ii) uma agência, departamento ou instrumentalidade de um 

governo nacional, regional, ou local; (iii) uma empresa ou empresas de propriedade do 

governo ou controlada(s) pelo governo, ou (iv) organização pública internacional. Também são 

considerados como Agente Públicos, qualquer partido político, oficial do partido, candidato a 

cargo político ou qualquer indivíduo que atue em uma função oficial em nome de qualquer um 

dos precedentes. 

“Assembleia Geral”: órgão máximo e soberano da ABPol, constituída por Associados em pleno 

gozo de seus direitos estatutários, e responsável, entre outras atribuições, por eleger a 

Diretoria Executiva, destituir Colaboradores, decidir sobre reformas no Estatuto Social e 

aprovar as contas da Associação, conforme previsão estatutária.   

“Associado”: pessoa jurídica (e em alguns casos pessoa física) que atue no ramo de polímeros 

ou em atividades fins, associado (a) à ABPol conforme previsão estatutária.   

“Colaboradores”: empregados/funcionários da Associação de todos os níveis, incluindo 

estagiários, administradores, integrantes dos Comitês Técnicos e membros da Diretoria 

estatutária.  

“Compliance”: conjunto de procedimentos de adequação no sentido de fazer cumprir leis, 

normas, regulamentos, políticas e diretrizes estabelecidas para as atividades da Associação, 

bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio de conduta ou inconformidade ética que 

possa ocorrer. 

“Diretoria Executiva”: órgão da ABPol composto por um Diretor Presidente, um Diretor Vice-

Presidente e até sete Diretores conforme previsão estatutária; responsável por (entre outras 

atribuições) admitir e excluir Associados quando da ocorrência de conduta duvidosa ou prática 

de atos ilícitos, também conforme previsão estatutária.    

“Estatuto Social”: documento registrado junto ao Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas que 

atribui identidade à ABPol como sociedade civil sem fins lucrativos e disciplina os 

relacionamentos internos e externos da Associação. 

“Leis Aplicáveis”: todas as leis e regulamentações nacionais e internacionais anticorrupção 

vigentes, incluindo, mas não se limitando às leis brasileiras de suborno e corrupção, incluindo a 

Lei Anticorrupção do Brasil (Lei No. 12.846), a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior 

(“FCPA”) dos Estados Unidos e a Lei de Suborno do Reino Unido (e leis semelhantes aplicáveis). 

“Parentes ou familiares”: qualquer filho e filha, enteado e enteada, pai e mãe, padrasto e 

madrasta, cônjuge, irmão e irmã, sogro e sogra, genro e nora, cunhado e cunhada, e qualquer 

pessoa que vive na mesma casa, exceto inquilinos e empregados. 

“Terceiro(s)”: todo aquele que não é um Colaborador direto da ABPol, mas é um indivíduo ou 

organização com a qual a ABPol interage no exercício de suas atividades de fomento ao setor 

de polímeros, tais quais fornecedores de bens ou serviços.   
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ANEXO I 
 

Termo de Ciência e Responsabilidade 

 

Pelo presente Termo de Ciência e Responsabilidade, eu, 

_____________________________, representante da empresa 

_____________________________ (“Associado”), inscrita sob nº. __.___.___/____-__, 

em sua qualidade de Associado da Associação Brasileira de Polímeros neste ato 

declaro estar ciente dos termos do presente Código de Conduta, comprometendo-me 

a adotar as práticas nele indicadas para realização das minhas atividades e do 

Associado. 

Além disso, declaro que eu e o Associado estamos de acordo com as regras 

apresentadas no presente Código, e entendo que o Associado está proibida de 

oferecer, prometer, pagar, autorizar ou receber quaisquer pagamentos indevidos, bem 

como realizar fraudes de qualquer natureza. 

Declaro ainda que o Associado cumpre as leis concorrenciais aplicáveis e as leis de 

combate à corrupção, e que o Associado exige a mesma conduta de seus funcionários, 

fornecedores, parceiros comerciais, funcionários terceirizados e representantes. 

 

 

Data_____________________________, _______ de ________________ de 20_____. 

 

 

Nome do Representante da Associação: 

Cargo: 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

 

Nome da Empresa (Associado): 

Cargo: 

Assinatura: _____________________________________________________ 

 

 


