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CÓDIGO DE ÉTICA
O mundo está em constante evolução e
o mesmo se passa com o nosso grupo,
mas a necessidade de aplicarmos a
conduta ética e o profissionalismo em
tudo o que fazemos permanecerá.
Todos temos a responsabilidade de
assegurar e respeitar este Código
de Ética, assim como o espírito de
integridade e os valores éticos.

Este é o nosso Código de Ética, uma
breve diretriz para um comportamento
eticamente saudável, tanto social como
ambientalmente. Este folheto é uma
versão abreviada do documento que
descreve, na íntegra, a nossa política;
pode solicitar uma cópia da versão integral ao seu superior hierárquico ou ao
departamento de Recursos Humanos
da sua empresa.

Expectativas na prática
Esperamos que leia atentamente este
folheto, que memorize as nossas diretrizes e que saiba a quem se dirigir para
mais informações. Esperamos também
que este breve documento sirva para o
lembrar sempre de como deve tratar os
seus colegas, fornecedores e clientes e
o nosso planeta.

O seu compromisso
Como funcionário da Axel Johnson
International, é-lhe pedido que assine
um formulário de conformidade, destinado a certificar que compreendeu e
está disposto a utilizar estas diretrizes
comportamentais no seu trabalho diário.
Dito de maneira mais simples: ao trabalhar para a Axel Johnson International,
concorda em respeitar estas normas e
padrões éticos e cumprir a legislação
aplicável. Os funcionários que não o fizerem, colocam-se a si próprios e ao Grupo
em situação de risco. Poderão ainda ser
sujeitos a ações disciplinares.

Para as gerações futuras
Martin Malmvik
Presidente e CEO

Em setembro de 2015, 193 países concordaram em se submeter ao plano

global das Nações Unidas, Agenda
2030, que descreve um mundo sustentável em 2030. A Agenda 2030 contém
um conjunto de 17 objetivos que visam
erradicar a pobreza, por termo às alterações climáticas e combater a injustiça
e a desigualdade. Estes objetivos são
designados por Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e constituem
uma tentativa conjunta de fazer do
mundo um lugar melhor. A Axel Johnson
International, entre muitos milhares de
organizações e empresas, apoia este
plano e reconhece a importância de
agirmos de forma a preservar e melhorar o mundo para as gerações futuras.
Assim sendo, estas diretrizes éticas são
a base de sustentação para que nós,
como funcionários, possamos dar o
nosso contributo e fazer a diferença.

AS NOSSAS CRENÇAS E VALORES

DIRETRIZES GERAIS

Os nossos valores fundamentais são
o que nos destaca e nos torna únicos.
São uma parte importante da nossa
identidade e devem diferenciar-nos da
concorrência. Compreender o nosso
valor fundamental ”Ser alguém com
quem é bom trabalhar” é fundamental
quando se trata de criar um ambiente
de trabalho sustentável para todos nós.
Na prática, isto significa:
• Agir em conformidade com as leis
e os regulamentos
• Profissionalismo
• Honestidade
• Responsabilidade
• Respeito

Ética básica

Deslocações

Tratar as pessoas com dignidade, respeito e tolerância. Cumprir as regulamentações internacionais e locais, bem
como os códigos de práticas éticas e
profissionais relevantes.

Para qualquer deslocação em serviço,
deve utilizar-se a alternativa mais prática e mais eficaz em termos de custos.
Considerar sempre a opção mais sustentável, de uma perspetiva ambiental.
Atividades recreativas requerem bom
senso e apenas se justificam quando
forem claramente relevantes para a atividade da empresa.

Aplica-se a todos nós!
Agir em conformidade com estes valores ajudará a reforçar o nosso espírito
de empreendedorismo e o nosso respeito pelos outros no nosso dia-a-dia
de trabalho.

Making
Making
things
things
happen
happen

Fazer acontecer. Tomamos a iniciativa, pomos em prática e cumprimos
os nossos compromissos.

Good
to
Good
to
work
with
work with

Criar igualdade na prática
Esforçamo-nos por criar um ambiente
de trabalho diversificado, com igualdade de oportunidades para todos os
funcionários. Não esquecer que a Axel
Johnson International tem tolerância
zero no que se refere a assédio, intimidação e discriminação, sob qualquer
forma, no local de trabalho. Não é aceite
qualquer forma de discriminação com
base na origem étnica, sexo, orientação
sexual ou qualquer outra característica
pessoal, seja sob que forma for.

Drogas e álcool
Não se coloque, a si ou a outros, em
situações perigosas e embaraçosas;
nunca consuma ou esteja sob a influência de álcool ou drogas durante as horas
de trabalho.

Ser alguém com quem é bom
trabalhar. Porque as pessoas são
importantes; os relacionamentos são
importantes, o respeito é importante.

Farsighted
Ter uma visão de futuro. Planear
a longo prazo e favorecer a opção
sustentável.

Qualquer funcionário que seja alvo de comportamentos de assédio ou discriminação deve participar o facto ao seu superior hierárquico ou ao
representante dos RH.

!

COMUNICAÇÃO
Comunicação interna
Uma linguagem profissional e adequada
é um requisito básico. Seja objetivo,
cinja-se aos factos e utilize vocabulário
profissional.

Utilização das redes sociais
Parta do princípio de que o que quer
que afirme ou publique pode ser lido
por qualquer pessoa, em qualquer lado,
em qualquer altura. Utilize sempre o
seguinte teste: ”O meu superior, cliente
ou parceiro de negócios gostaria de
ver publicado este conteúdo?” Nunca
deve dar a impressão de estar a falar em
nome da empresa em qualquer comunicação pessoal ou nas redes sociais,
incluindo fóruns, blogues ou espaços
de conversa (chats). Qualquer conteúdo
publicado acerca de produtos ou serviços da Axel Johnson International nas
redes sociais deverá ser considerado
como publicidade e terá de ser aprovado, segundo as rotinas acordadas.

!

Informação confidencial ou
sujeita a direito de propriedade
Trate a informação confidencialmente,
utilize-a apenas para o fim a que se destina e proteja-a contra divulgação desnecessária. Por exemplo, informação
sobre estratégias, desenvolvimento de
produtos, parceiros de negócios e resultados financeiros deverá ser tratada
como confidencial. Informação acerca
de funcionários pode também ser sensível e deverá ser tratada com cuidado.

Se for contactado pelos meios de comunicação
social outra entidade externa, pedindo
informações, encaminhe-os diretamente
para o seu Diretor Geral ou para a pessoa
responsável pela comunicação na empresa.

SUBORNO E
CORRUPÇÃO

OFERTAS E
HOSPITALIDADE

CONFLITO DE
INTERESSE

PROMOVER
O ”FAIR PLAY”

Seguimos uma política de tolerância
zero relativamente a qualquer tipo
de corrupção, suborno ou extorsão.
Lembre-se sempre de que o suborno é
crime, tanto em termos de oferecer um
suborno ou incentivo como de o receber. Ambas as partes são igualmente
culpadas de comportamento ilícito e,
ao fazê-lo, estão a expor a empresa a
uma situação de risco.
NUNCA dê um presente que envolva
dinheiro ou equivalente, dado que tal é
considerado como suborno.

Oferecer ou aceitar qualquer tipo de
vantagem pessoal de/a um fornecedor
ou parceiro de negócios, relacionado
com a atividade empresarial da Axel
Johnson International, é uma violação
do nosso Código de Ética. Isto inclui
todas as relações empresariais.
Existem, no entanto, determinadas
situações que poderão motivar um
pequeno gesto. Tenha em mente que o
que realmente importa, neste contexto,
é o valor que a pessoa que o recebe lhe
atribui.
Estão disponíveis para consulta as
regulamentações legais específicas
de cada país bem como diretrizes da
empresa, para o ajudarem a determinar
o que pode ser considerado legítimo.

É-lhe exigido que, em qualquer circunstância, aja sempre no melhor interesse
da Axel Johnson International, caso
se depare como uma situação em que
possa ser influenciado pela oportunidade de ganho ou benefício pessoal.
Evite situações como:
• Adquirir produtos de uma empresa
fornecedora ou vendedora, gerida
por um elemento da sua família,
um parente ou um amigo próximo
• Tratar de negócios pessoais durante
o tempo em que está ao serviço da
empresa
• Receber presentes ou hospitalidade
que não sejam razoáveis

Acreditamos que a concorrência
leal é a base para qualquer atividade
empresarial progressista e inovadora.
Isso requer, de todos nós, empenho e
integridade:
• Estar razoavelmente familiarizado
com a legislação nacional relevante
• Rejeitar quaisquer atividades que
as possam violar ou que aparentem
favorecer subjetivamente uma ou
outra parte
• Caso não esteja certo de como agir,
obter orientação por parte de um
conselheiro jurídico

Em caso de dúvida,
procurar mais a conselhamento junto do
seu diretor ou Diretor
Geral, para se certificar de que não se
expõe a uma situação
não ética.

CERTIFIQUE-SE, BEM COMO
OS SEUS COLEGAS,
• de que nunca aceita ou oferece qualquer tipo de cortesia sob a forma de dinheiro
ou equivalente, uma vez que tal é geralmente considerado como suborno
• de que nunca aceita ou oferece qualquer tipo de cortesia que envolva terceiros
que não sejam pessoas com um interesse pessoal no relacionamento
(por exemplo, cônjuges ou familiares)

Lembre-se de que o não cumprimento da
legislação e dos regulamentos relativos às
regras da concorrência pode implicar uma
coima financeira extrema tanto para a sua
empresa como para a Axel Johnson International.
Está disponível um programa completo sobre a
concorrência; em caso de dúvida, peça conselho.

!

AMBIENTE
Se todos nós tivermos como objetivo
contribuir a nível pessoal, o nosso
compromisso para com a redução
do impacto sobre o ambiente terá
melhores probabilidades de sucesso.
Desafiem-se uns aos outros e pensem
ativamente sobre como podem influenciar, no vosso trabalho diário. Principais
áreas a ter em atenção:
Utilização de recursos, como energia
e materiais – toda a utilização de recursos deverá ser otimizada e minimizada.
Na prática, isto significa concentrarmo-
nos em utilizar a menor quantidade de
material possível, reutilizar e, por fim,
reciclar.
Decisões de aquisição – tenha sempre em conta os aspetos ambientais
e sociais nas suas decisões
Transporte – ao avaliar as opções,
inclua sempre os aspetos ambientais
e sociais. Escolha sensatamente e
encoraje os fornecedores a serem
responsáveis

?

Tem algumas ideias sobre como você, a
sua empresa ou divisão podem contribuir?
Encorajamo-lo a identificar possíveis iniciativas
ou alterações de rotinas que possam ajudarnos a fazer do planeta um lugar melhor para
as gerações vindouras.

SEGURANÇA –
A PRIORIDADE
NÚMERO UM
A consciência da segurança deve ser
sempre considerada como a primeira
prioridade. Certifique-se de que executa
procedimentos operacionais seguros
e aplica as políticas específicas da
empresa para salvaguardar a saúde
e segurança de todos.
Caso tenha conhecimento de uma
situação potencialmente insegura
ou tenha uma proposta proativa para
melhorar as condições de trabalho no
seu local de trabalho, alerte de imediato
o seu diretor.

Utilizar equipamento
de segurança, conhecer os procedimentos
de emergência, ter a
formação adequada,
comunicar e fazer
o seguimento de
acidentes, são condições básicas para um
ambiente de trabalho
seguro!

PRETENDE DENUNCIAR
SUSPEITAS?
Como funcionário da Axel Johnson
International, compreender e cumprir
este código é uma parte integrante e
obrigatória do seu emprego. Se testemunhar qualquer comportamento
suspeito, encorajamo-lo a denunciá-lo.
O primeiro passo é consultar um diretor
dentro da sua empresa. Se pretender
manter o anonimato, pode utilizar o
serviço de denúncias da Axel Johnson
International, concebido para tratar
de cenários sensíveis.

Formas de denunciar suspeitas
1. Um diretor na sua empresa
2. Representante dos Recursos
Humanos na sua empresa
3. Representante da Direção do Grupo
Empresarial
4. Axel Johnson, representante
internacional da administração
5. O serviço de denúncias
O serviço de denúncias permite-lhe
comunicar suspeitas no seu idioma
preferencial - aberta ou anonimamente.
Todas as suspeitas são tratadas por
meio de um sistema de terceira parte
independente, para assegurar a confidencialidade ao longo do processo de
avaliação.

VIU ALGUMA COISA SUSPEITA?
Vá a http://report.whistleb.com/axinter ou digitalize este
código QR para chegar à página da Internet diretamente
a partir do seu dispositivo móvel. Para comunicar as suas
suspeitas, basta seguir as instruções dadas no canal
de denúncia. Para mais informações sobre o serviço
de denúncias, vá a www.axinter.com
Como? Para poder digitalizar um código QR, tem de ter uma aplicação no seu dispositivo móvel.
Vá à sua loja de aplicações e descarregue a ferramenta de digitalização QR da sua escolha.
A seguir, abra a aplicação e digitalize o código QR para chegar ao destino pretendido.

Por favor,
recicle-me!

COMPROMISSO
DE CUMPRIMENTO
DO CÓDIGO DE ÉTICA
Confirmo, por este meio, que li e compreendi o conteúdo do
Código de Ética da Axel Johnson International e que cumprirei
estas diretrizes no meu trabalho diário.
Empenhar-me-ei sempre em auxiliar a empresa nos seus esforços
para evitar subornos e corrupção, certificando-me de que todas
as operações da empresa continuem a caracterizar-se pela
honestidade, transparência, integridade e ”fair play”. Denunciarei
qualquer violação ou suspeita de violação deste Código de Ética
ao meu diretor ou seguindo as vias hierárquicas estabelecidas
para a denúncia de problemas.
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