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O Código de Ética Empresarial da Unipar Carbocloro e Unipar Indupa 
(denominadas “Unipar”) estabelecem um conjunto de diretrizes para 
orientação sobre as ações de conduta, normas e regras a serem seguidas 
e que estão alinhadas com as melhores práticas de governança corporativa.

Todos têm o dever e a responsabilidade de atender as diretrizes contidas neste 
código e aplicá-las de forma ética.

Este Código de Ética Empresarial tem por objetivo obter dos colaboradores 
da empresa e dos demais stakeholders (prestadores de serviços, clientes, 
investidores, etc) um compromisso com as regras de comportamento idôneo 
e ético que norteiam a conduta empresarial da Companhia.

A Unipar em como compromisso produzir de forma responsável produtos 
que contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e do meio 
ambiente, com base em nossos princípios e valores.

Neste contexto, o respeito às leis, às normas e aos procedimentos estabelecidos 
são prioridades para a Companhia, que mantém uma postura ética em todas as 
suas ações e busca estar sempre alinhada às melhores práticas de governança 
corporativa e de mercado.

A partir destas premissas, elaboramos o nosso Código de Ética Empresarial, 
documento que norteia nossas ações e serve como guia para todos aqueles 
que contribuem para a melhoria contínua e crescimento de nossa Companhia.

INTRODUÇÃO
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A leitura deste Código e sua aplicação no dia a dia contribuirão para a evolução 
de um ambiente de trabalho saudável e motivador, além de colaborar no 
processo de consolidação das bases para o futuro da Unipar.

MISSÃO

Gerar valor de maneira sustentável, sendo referência em segurança, 
excelência operacional e disciplina financeira explorando oportunidades 
ao longo da cadeia vinílica.

VISÃO

Consolidar liderança no mercado de cloro e soda na América Latina e expandir 
atuação na cadeia vinílica e setores correlatos, sendo a empresa preferida do 
mercado para seus públicos de interesse.

VALORES

- Resposabilidade social e excelência em saúde, meio ambiente e segurança;

- Austeridade e foco em resultados sustentáveis;

- Cultura da realização e simplicidade do modelo de gestão;

- Busca constante por excelência e meritocracia;

- Ética e respeito às pessoas.
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CONFLITO DE INTERESSE

O conflito de interesses ocorre quando interesses particulares e individuais de 
colaboradores diretos ou indiretos, administradores, fornecedores, prestadores 
de serviços se contrapõem aos da Unipar.

Surge no momento em que se comete atos com o intuito de satisfazer 
interesses pessoais e/ou de terceiros acarretando danos ou prejuízos à 
Companhia ou de qualquer outra forma influenciem de maneira indevida o 
curso normal das operações.

É dever de todos não utilizar-se do próprio cargo ou nome da Companhia para 
obtenção de benefícios pessoais, não aceitar, direta ou indiretamente, recursos de 
qualquer pessoa ou entidade que tenha ou esteja interessada em criar relações 
comerciais com a Unipar, não se beneficiar de informações privilegiadas e con-
fidenciais e submeter ao Comitê de Ética todas as ocorrências que possam gerar 
conflito de interesses para esclarecimento e validação, se for o caso.
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PESSOAS

DIREITOS HUMANOS

A Unipar respeita os direitos humanos e as boas práticas de responsabilidade 
social, cumprindo a legislação vigente e sempre buscando melhorias em seu 
sistema de gestão, além de agir com base em elevados padrões de conduta que 
devem prevalecer em suas relações diárias.

Sua atuação é pautada no respeito, seriedade, transparência, 
responsabilidade e comprometimento com o trabalho, com a Companhia e 
com os demais colaboradores.

Dessa maneira, condutas incompatíveis com estes princípios são consideradas 
intoleráveis, não se limitando a:

Favorecimentos de qualquer natureza 
por conta da função de posição social, 
financeira ou hierárquica;

Intimidações e atitudes abusivas
contra a integridade moral e física
de qualquer pessoa;

Atitudes ou palavras que possam ser 
caracterizadas como assédio moral
ou sexual;

Discriminação por conta de raça, sexo, 
idade, estado civil, religião, orientação 
sexual, necessidades especiais, nacio-
nalidade, convicção política ou qualquer 
outra forma de preconceito;

Condições desumanas e inadequadas de 
trabalho, tampouco, utilização de mão 
de obra escrava e/ou trabalho infantil;

Utilização de informações manipuladas 
ou privilegiadas para a obtenção de 
qualquer tipo de vantagem;

Atos de corrupção;

Ocultação ou omissão do conhecimento 
de situação que possa ser considerada 
suspeita de lavagem de dinheiro, 
financiamento ao terrorismo, tráfico de 
drogas ou qualquer outro ato ilícito.



ASSÉDIO E ABUSO DE PODER

Não será admitido qualquer tipo de assédio, seja ele moral, sexual ou qualquer 
outro abuso, incluindo situações de intimidação, ameaça, violência física, abuso 
de poder ou de autoridade e desrespeito por parte de colaboradores, gestores 
e terceiros a serviço da Companhia.

Nenhuma pessoa deverá se utilizar da posição hierárquica e de autoridade para 
coagir ou impor práticas ou atividades que sejam conflitantes com as políticas, 
valores e princípios da Companhia.

Os colaboradores que se sentirem prejudicados ou ameaçados por estes tipos 
de atitude deverão comunicar a ocorrência ao Comitê de Ética através dos 
canais disponibilizados.

PRÁTICAS LEAIS DE OPERAÇÃO E CONCORRÊNCIA

A Unipar não compactua e não aceita condutas consideradas ilegais ou contrá-
rias à ética, assim como aparente má conduta ou impropriedade por parte de 
qualquer um que trabalhe ou represente a empresa.

A Companhia preza pela competição saudável e isenta de práticas que não 
estejam associadas a métodos éticos e legais, sendo que não utiliza práticas de 
negócios consideradas desleais, anticompetitivas ou que infrinjam a legislação 
vigente a fim de prejudicar a concorrência.

SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

A Companhia tem o compromisso de encorajar o desenvolvimento de cada 
profissional e propiciar um ambiente de trabalho seguro, saudável e livre de 
qualquer tipo de discriminação e preconceito.

Um ambiente saudável está relacionado com a adoção de boas práticas de 
segurança e qualidade de vida no trabalho.
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Por conta disto, a Companhia entende ser obrigatório agir de acordo com as boas 
práticas em segurança seja no ambiente de escritório ou da fábrica e não permi-
tir o consumo ou estar sob efeito de bebida alcoólica ou qualquer tipo de droga e 
outros entorpecentes durante a realização de suas atividades profissionais.

É de extrema importância que todo colaborador informe ao seu gestor imediato 
quando estiver em tratamento médico que conte com o uso de medicamentos 
que possam interferir em seus reflexos e, consequentemente, na segurança 
durante a realização de suas atividades diárias.
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PATRIMONIO DA EMPRESA

ATIVOS E RECURSOS DA EMPRESA

As boas práticas empresariais demandam o uso prudente, racional e sustentável 
dos recursos disponível para a realização das atividades da Companhia. 

A Unipar possui diversos ativos, tais como, instalações, equipamentos, 
sistemas, materiais, recursos financeiros, informações, marca, propriedade 
intelectual, imagem e reputação que devem ser protegidos e utilizados de 
maneira adequada.

Os colaboradores devem zelar pela conservação dos ativos da Companhia, sendo 
obrigação utilizar os recursos de maneira responsável para o cumprimento dos 
objetivos empresariais, fazer a manutenção adequada e proteger contra furto, 
roubo, abuso, uso não autorizado ou qualquer ação mal intencionada, conhecer 
e respeitar as diretrizes para utilização dos recursos de TI, tratar e proteger as 
informações da Companhia de acordo com as determinações das Políticas de 
Informação, proteger a propriedade intelectual, tais como ideias, tecnologias, 
metodologias, programas, projetos e outros conteúdos desenvolvidos ou 
obtidos pela Unipar.

Também é de extrema importância não desperdiçar recursos como papel, 
água e energia, utilizar os meios e equipamentos de comunicação eletrônica 
fornecidos pela Companhia apenas para o desenvolvimento das atividades 
profissionais, dentro das exigências legais e segundo os princípios éticos deste 
Código e políticas relacionadas.

Além disto, a Companhia reserva-se o direito de controlar e monitorar o 
acesso à internet de todos os equipamentos ligados ao seu sistema e demais 
ferramentas utilizadas.



Cabe ao colaborador zelar pela limpeza e organização do seu local de trabalho e 
pela conservação dos materiais e recursos disponibilizados para execução de sua 
função, bem como evitar desperdícios, gastos desnecessários seus e de outros e 
respeitar os princípios de sustentabilidade que direcionam nosso negócio.

Adicionalmente, não utilizar ou se apropriar de recursos dos escritórios, bem 
como da fábrica ou qualquer outro material fornecido pela Companhia para fins 
particulares, não realizar campanhas políticas para candidatos, manifestações 
religiosas ou qualquer outro tipo de movimentação nas instalações ou por meio 
dos sistemas e equipamentos da Companhia.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual desenvolvida pelos colaboradores no decorrer de 
suas atividades é atribuída à Companhia e não deve ser copiada, reproduzida, 
transmitida, distribuída ou utilizada para fins particulares ou repasse a terceiros. 

A Companhia tem como diretriz proteger seus segredos profissionais e respeitar 
os direitos de propriedade intelectual de terceiros.

É proibida a utilização de dados sigilosos de terceiros por meios impróprios ou 
divulgá-los sem a devida autorização.

Informações de propriedade intelectual e industrial que sejam desenvolvidas 
interna ou externamente por colaboradores como parte de seus projetos são 
propriedade da Companhia, sejam elas de natureza comercial, industrial, 
técnica, financeira, pessoal ou comercial e devem ser protegidas contra 
a divulgação não autorizada. Incluem-se arquivos, registros, políticas, 
procedimentos, instruções de trabalho, projetos e programas de computador.

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Informações privilegiadas devem ser tratadas de forma confidencial, 
armazenadas de maneira segura e jamais devem ser compartilhadas com 
outros interessados que possam ser beneficiados de forma ilícita pela utilização 
inadequada e desleal destas informações.

Os colaboradores que possuem acesso a este 
tipo de informação têm o dever de restringir 
o acesso às mesmas e trabalhar para que 
sejam utilizadas de forma responsável e 
adequada por todos.
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INVESTIDORES, ACIONISTAS E MERCADO EM GERAL

A Unipar e seus colaboradores têm o dever de tratar todos os investidores 
e acionistas de forma transparente, respeitosa e igualitária, independente 
de porte, origem ou tipo de stakeholder e adotar as melhores práticas 
de governança corporativa, prezando pela equidade no fornecimento de 
informações.

A Companhia possui uma área de relação com investidores que auxilia e 
fornece informações atualizadas e precisas aos investidores, exceto aquelas 
informações de caráter restrito ou protegidas por lei.

Todos os colaboradores devem zelar pela qualidade e proteção das informações 
para que os interesses dos investidores e acionistas sejam respeitados.

A Companhia é transparente na divulgação de informações e no reporte de 
suas demonstrações contábeis e financeiras para assegurar precisão nos livros 
e registros contábeis e no fornecimento de informações aos acionistas.

Excepcionalmente, a Companhia pode deixar de divulgar informações se os 
acionistas controladores e administradores entenderem que a sua revelação 
colocará em risco interesses legítimos da empresa, respeitada a legislação vigente.

RELACIONAMENTOS



A Companhia repudia qualquer ação que direta ou indiretamente tenha 
influência fraudulenta, coercitiva, manipuladora ou enganosa para com os 
auditores independentes com o propósito de gerar declarações econômico-
financeiras enganosas da Companhia.

A Unipar atende com rigor às exigências das leis e regulamentos pertinentes, 
respeitando os direitos do conjunto de nossos acionistas, tanto controladores, 
quanto minoritários.

CLIENTES E FORNECEDORES

A Companhia tem como um de seus princípios a construção de relacionamentos 
respeitosos, cordiais e transparentes com todos os seus clientes e fornecedores, 
independente do tipo de produto adquirido.

Para reforçar ainda mais a conduta ética, idônea, honesta e igualitária, a Unipar 
não privilegia ou favorece qualquer cliente por conta de seu porte ou ramo de 
atividade e trata adequadamente as sugestões e críticas recebidas, prezando 
pelo cumprimento da legislação vigente, políticas e procedimentos internos. 
Além disso, protege os dados e informações do mesmo, tratando-o com a 
devida confidencialidade. Os questionamentos de clientes são esclarecidos com 
eficácia e respeito. 

Em relação aos seus fornecedores, a Companhia procura obter relações 
profissionais e isentas de favorecimentos, sempre baseados na ética e 
transparência, sendo que espera a mesma conduta de todos os fornecedores.

A seleção e contratação de fornecedores são realizadas com base em critérios téc-
nicos (qualidade, atendimento, prazo de entrega, preço, profissionalismo e ética) 
e na busca da melhor relação custo e benefício, de forma sigilosa e confidencial. 

A mesma base de informações é disponibilizada nos processos de cotação a 
todos os fornecedores.
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Qualquer pedido de informação do processo de cotação, negociação e 
contratação deve seguir as diretrizes da Política de Compras, sem exceções.

A contratação de fornecedores que possuam vínculo familiar ou de amizade 
com os colaboradores ou familiares de colaboradores deverá ser analisada 
e aprovada pelo Comitê de Ética da Unipar e nenhum colaborador poderá 
influenciar, interferir ou participar da seleção e contratação de empresas 
fornecedoras pertencentes a seus familiares ou amigos.

Todos os colaboradores são orientados a relatar qualquer comportamento 
ilegal, não ético ou inadequado em processos de cotação ou aquisição de bens 
e serviços, através do Canal de Ética.

A Companhia exige que seus fornecedores trabalhem de forma idônea e 
cumpram a legislação vigente, além de não utilizarem trabalho escravo, 
forçado, compulsório, infantil ou qualquer outra forma de exploração que 
agrida a dignidade humana, que seja ilegal ou antiética.

COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE

Para a Unipar, responsabilidade social é produzir em harmonia com o meio 
ambiente e a sociedade onde está inserida e por esta razão, fabrica produtos de 
alta qualidade e imprescindíveis para o dia a dia das pessoas, além de assegurar 
que os valores e princípios estejam alinhados com as expectativas de todos.
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A Companhia está comprometida com o desenvolvimento sustentável. Um dos 
alicerces é o relacionamento e a integração com a comunidade em que atua 
para agregar valor juntamente com o crescimento social e econômico local, 
sempre com respeito às pessoas, suas tradições e valores.

Busca também promover o desenvolvimento e a geração de renda nas 
comunidades por meio da utilização dos serviços e mão de obra especializada 
existentes localmente, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
na comunidade a qual está inserida.

O compromisso com a sociedade é fortalecido através de seu Conselho 
Comunitário Consultivo formado por membros voluntários da comunidade e 
profissionais da Companhia. 

O Conselho é um canal direto de comunicação e uma ferramenta para a 
elaboração e o desenvolvimento de projetos voltados às questões ambientais, 
de saúde e segurança da população.

O respeito e a preservação do meio ambiente, o cumprimento da legislação 
ambiental, a conscientização e o incentivo às atividades que visam o 
desenvolvimento sustentável são prioridades para a Companhia, além de 
trabalhar sempre com foco na prevenção e minimização dos danos ambientais 
que sejam previsíveis e fazer uma gestão eficiente de recursos, dos impactos e 
riscos ambientais provenientes de suas atividades.

ENTIDADES PÚBLICAS, ÓRGÃOS DE CLASSE E SINDICATOS 

O relacionamento com entidades públicas governamentais ou não 
governamentais é pautado por uma postura ética e transparente com todas as 
esferas públicas, autoridades locais, estaduais e nacionais tais como, prefeituras, 
órgãos técnicos e ambientais, concessionárias, agências reguladoras e demais 
entidades governamentais.
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Desta forma, é exigido de todos os colaboradores respeitar todos os 
representantes e conduzir os relacionamentos com cortesia, transparência 
e diligência no atendimento de procedimentos decorrentes de quaisquer 
órgãos acima citados, assegurar que as comunicações da Companhia com 
os órgãos governamentais ou não governamentais sejam feitas apenas por 
colaboradores cuja função esteja diretamente relacionada com eles, bem como 
aqueles designados pela Diretoria.

Todos os colaboradores e prestadores 
de serviço são orientados a não 
aceitar e não compactuar com atos de 
corrupção e assim, denunciarem tais 
atos ao Comitê de Ética da Companhia.

A Unipar preza por um bom 
relacionamento com todas as 
entidades sindicais, respeitando 
a livre associação por parte dos 
colaboradores, além de reconhecer 
a legitimidade e o cumprimento dos 
acordos coletivos, provenientes do 
processo de negociação coletiva. 

MÍDIA E REDES SOCIAIS

A Companhia possui canais específicos para divulgação de informações a 
terceiros e toda divulgação de informação deve ser autorizada pela sua 
diretoria, prezando por uma comunicação objetiva, verídica, transparente e 
que esteja em consonância com seus valores. 

Com o intuito de proteger a identidade corporativa, somente a área de 
Comunicação Corporativa está autorizada a inserir ou publicar conteúdos em 
nome da Unipar em qualquer mídia ou rede social. 
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Vale ressaltar que os colaboradores são responsáveis pelos conteúdos inseridos 
em seus perfis pessoais ou de terceiros e devem cumprir as seguintes diretrizes:

Não divulgar informações internas da Unipar sem autorização e orientação 
formal da área de Comunicação Corporativa; 

Não divulgar imagens das instalações, processos, procedimentos e documentos 
da Unipar ou de outros colaboradores sem a devida autorização;

Não falar em nome da Companhia em qualquer tipo de mídia social sem a 
devida autorização da área de Comunicação Corporativa.

IMPRENSA

O canal formal para interfaces com os diferentes meios da imprensa é através 
da área de Comunicação Corporativa da Unipar, de acordo com os procedi-
mentos da Companhia.

Os colaboradores somente podem conceder entrevistas ou escrever artigos com 
informações ou em nome da Unipar quando autorizados formalmente pela 
Diretoria e, sempre que possível, acompanhados por um colaborador da área 
de Comunicação Corporativa. 

Nas situações autorizadas, o colaborador deverá:

Restringir seus comentários a aspectos técnicos, de maneira precisa e direta, 
evitando o uso de juízo de valor e respeitando a confidencialidade das 
informações, seja da Companhia ou dos públicos de seu relacionamento;

Garantir que as informações sejam seguras e precisas, contidas nos registros e 
documentos que dão sustentação à Companhia;

Em caso de dúvidas ou ao ser acionado por qualquer veículo de comunicação, 
o colaborador deverá consultar a área de Comunicação Corporativa ou a 
respectiva Diretoria.
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COMITÊ DE ÉTICA

O Comitê de Ética é responsável pelo tratamento das denúncias, direcionamento 
das sugestões de melhorias registradas no Canal de Ética, bem como assessorar 
a Diretoria e Conselho de Administração da Companhia no desempenho de suas 
atribuições relacionadas à adoção de estratégias, políticas e medidas voltadas 
à difusão da cultura de controles internos, mitigação de riscos e conformidade 
com normas aplicáveis à Unipar.

É formado por membros das áreas de Auditoria Interna, Recursos Humanos, 
Jurídica, além do Conselho de Administração, com a finalidade de garantir 
independência e autonomia para o cumprimento de suas responsabilidades.

Sua responsabilidade é de analisar ocorrências não previstas no Código de Ética, 
esclarecer dúvidas e orientar como proceder frente a possíveis dilemas éticos,  
gerir o Canal de Ética e direcionar as ocorrências e denúncias recebidas para 
apuração e investigação, além de revisar anualmente este Código e atualizá-lo 
sempre que necessário.

CANAL DE ÉTICA

A Unipar disponibiliza um canal externo e independente para denúncias, 
anônimas ou não, ocorrências de fraude, desvios ou condutas inapropriadas e 
antiéticas que desrespeitem as premissas contidas neste Código, as políticas e 
procedimentos internos, além da legislação vigente.

GESTÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA
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Os meios de contato são:

 

Este canal é operacionalizado por uma empresa independente e especializada 
no recebimento e análise de relatos desta natureza que são direcionados ao 
Comitê de Ética para a devida apuração.

O canal é aberto para todos e é fundamental utilizá-lo de maneira correta, 
realizando relatos consistentes e verídicos. É garantida a confidencialidade, 
como também a não retaliação aos usuários do canal.

Para mais informações, acesse este canal nos meios informados acima ou 
através da intranet.

O Canal de Ética também é voltado para o esclarecimento de dúvidas referente 
ao Código de Ética Empresarial e a dilemas éticos, bem como para sugestões 
e críticas.

www.contatoseguro.com.br/uniparcarbocloro
24 horas por dia, 7 dias por semana

(disponível em português e espanhol).

Atendimento via analista 24 horas por dia.

BRASIL
0800-648-6309

ARGENTINA
0800-666-3243



DESCUMPRIMENTOS E PENALIDADES

É de responsabilidade de cada colaborador o conhecimento das diretrizes 
expressas neste Código e, qualquer violação a tais orientações resultará em 
medidas disciplinares apropriadas, tais como advertência verbal ou escrita, 
suspensão e demissão, podem ser adotadas, de acordo com a gravidade da 
infração, para salvaguardar a reputação e imagem da Companhia e adotar a
prática da ética.

Todos os colaboradores têm o dever de relatar imediatamente qualquer 
violação do presente Código, sendo que a omissão diante de possíveis 
violações será igualmente considerada conduta antiética e implicará nas 
mesmas sanções aplicáveis às demais ocorrências.

Toda informação referente a possíveis violações éticas ou atividades ilegais 
será recebida e tratada confidencialmente, não se admitindo retaliação de 
qualquer natureza.

Qualquer forma de retaliação contra um colaborador que, de boa fé, 
denuncie uma violação do presente Código, das Leis e Políticas, mesmo que 
tal denúncia seja improcedente, é por si só, uma violação grave deste Código 
e passível de sanções.

O não cumprimento das leis anticorrupção pode resultar em graves 
penalidades para a Companhia ou para seus colaboradores e/ou 
representantes, incluindo a responsabilidade criminal para a pessoa física 
envolvida com pagamentos fraudulentos ou com conhecimento e aprovação 
de tais pagamentos e ações disciplinares pela Companhia, incluindo rescisão 
e perda de benefícios.

Assim, cabe aos gestores tomarem medidas para assegurar que os 
colaboradores sob sua reponsabilidade obedeçam as regras e diretrizes 
constantes neste Código.tal denúncia seja improcedente, é por si só, uma 
violação grave deste Código e passível de sanções.
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Entretanto, caso um colaborador viole as normas, o mesmo estará sujeito às 
ações disciplinares aplicáveis, incluindo, mas não se limitando à repreensão, 
suspensão ou demissão, conforme o caso.

Casos mais graves podem ser avaliados pelo Comitê de Ética em conjunto com 
área Jurídica para que, além do desligamento do colaborador, sejam propostas 
as medidas judiciais cabíveis.

AUDITORIA E MELHORIA CONTÍNUA

Casos de desvio de recursos e de danos ao patrimônio serão tratados pela 
Auditoria Interna. A isenção na condução das questões e o sigilo da identidade 
dos envolvidos são garantidos em todas as situações.

É princípio básico e obrigatório o cumprimento de todas as diretrizes, políticas, 
procedimentos internos da Companhia, de acordo com as premissas de 
auditoria e compliance.

Todos os registros e operações, seja qual for a natureza, deverão ser realizados
de forma confiável e assertiva.

Caso sejam identificados eventos falsos, manipulados ou adulterados, os 
mesmos deverão ser reportados ao Comitê de Ética e medidas disciplinares 
imediatas serão tomadas.

A ausência de registro ou de prestação de contas de pagamentos é proibida.



Todo e qualquer administrador (estatutário ou não) e todo e qualquer 
funcionário (independentemente do nível hierárquico) da Unipar (os 
“Colaboradores”) são responsáveis por conhecer, aceitar, cumprir e divulgar 
este Código de Ética Empresarial, além de zelar pelo cumprimento de suas 
especificações, inclusive com relação a terceiros que prestem serviços ou 
tenham qualquer tipo de relação com a Companhia. Os Colaboradores 
também deverão manter-se atentos na prevenção e detecção de condutas não 
compatíveis a este documento, comunicando quaisquer violações ao Comitê de 
Ética da Companhia.

O termo de compromisso assinado por cada Colaborador ficará arquivado na 
Célula de Recursos Humanos. Em caso de alteração dos termos e condições 
do Código de Ética Empresarial, a Companhia poderá exigir que o colaborador 
renove o termo. 

CONSIDERAÇÕES

A adoção deste Código de Ética Empresarial está baseada na relação de 
confiança mútua, cooperação e solidariedade existente entre clientes, 
colaboradores, acionistas, credores, investidores, fornecedores e demais partes 
relacionadas para que atuem de forma integrada, coerente e ética na condução 
de suas relações e negócios com os diferentes grupos de interesse e garantam 
a articulação para o sucesso comum.

O Código de Ética Empresarial poderá sofrer atualização e estará disponível nas 
páginas das empresas www.uniparcarbocloro.com.br e www.uniparindupa.com 
para conhecimento de todos que estão sujeitos à sua aplicação.

TERMO DE COMPROMISSO


