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Prefácio

Prezados Colaboradores,
Somos uma empresa com atuação internacional que enfrenta os desafios da concorrência global de forma
decidida e assume a responsabilidade de empreendedora, bem como a responsabilidade social. Essa
responsabilidade inclui aspectos legais e éticos de conformidade nos quais queremos basear nosso sucesso
como empresa. Nós, da FUCHS PETROLUB, nos comprometemos a gerenciar nossos negócios de forma
justa e transparente e garantir que nossas atividades, em todos os países em que operamos, sejam
baseadas nas normas e regulamentos legais.
Para os colaboradores que se deparam com constantes mudanças, diversidade de tarefas, globalização
e a crescente complexidade do mercado, é cada vez mais importante ver os o que fazem inserido em
um contexto global maior. As diretrizes da empresa são, nesse sentido, de particular importância às
nossas atividades empreendedoras e à cooperação.
Este Código de Conduta alterado (terceira versão alterada do primeiro Código de Conduta publicado em
2004) se baseia em nossos valores desenvolvidos em conjunto e se aplica, sem exceção, a todos os
colaboradores do Grupo FUCHS na Alemanha e no exterior. Nossas demais diretrizes do grupo são
derivadas desse código e mencionam esse Código de Conduta. Por isso, o Código de Conduta contém as
principais normas fundamentais para todo o Grupo FUCHS. O compromisso de aderir a essas normas
constitui um vínculo entre todos os nossos colaboradores, independentemente das fronteiras e culturas
nacionais.
Esse Código de Conduta sustenta a convicção de que nós, como uma empresa, só podemos ser bemsucedidos se basearmos nossas ações nos valores fundamentais apresentados a seguir:
Confiança
 A confiança é a base de nossa autoimagem.

Criação de valores
 Fornecemos aos nossos clientes tecnologia de ponta e o melhor serviço.
 Identificamos e criamos valor agregado.
 Criamos espaço para a inovação e novas abordagens.
 Agimos como empreendedores na empresa.
 Atribuímos responsabilidade aos nossos colaboradores e os ouvimos.

Respeito
 Honramos a nossa responsabilidade para com as diversas partes

interessadas, a sociedade e o meio ambiente.
 Mostramos apreço e reconhecimento.
 Somos justos para com os nossos parceiros e colaboradores.
 Promovemos uma cultura de discussão aberta.
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Fiabilidade
 Mantemos nossas promessas.
 Comprometemo-nos com a liderança tecnológica.
 Queremos continuar com a nossa história de sucesso.
 Agimos com determinação e transparência.

Integridade
 Acreditamos em ações éticas e cumprimos o nosso próprio Código de Conduta.

A confiança de nossos parceiros de negócios, de nossos clientes, de nossos acionistas, das autoridades e,
em particular, do público é um bem precioso que exige conduta responsável e legal baseada na
integridade. Essa confiança é importante para a reputação e o sucesso de nossa empresa.
Sabemos que não somos avaliados pelo que dizemos, mas pelo modo como agimos.
Dezembro de 2016
O Comitê de Gerenciamento do Grupo

Stefan R. Fuchs

Dr. Lutz Lindemann

Dr. Ralph Rheinboldt

Bernhard Biehl

Steve Puffpaff

Klaus Hartig

Dr. Timo Reister

Dagmar Steinert

Stefan Knapp

Reiner Schmidt

Carsten Meyer

Alf Untersteller

5

1. Responsabilidade social

1.1 Responsabilidade pela reputação do Grupo

A conformidade com leis válidas e com regulamentos legais faz parte de nossa identidade. A FUCHS
PETROLUB cumpre as respectivas leis vigentes, em âmbito local, nacional e internacional.
A FUCHS PETROLUB está ciente de sua responsabilidade perante a sociedade e se compromete, sem

exceção, em realizar todas as suas atividades comerciais e compromissos sociais com base nessa
responsabilidade. Isso significa, antes de tudo, o respeito pela lei, bem como pelas tradições e
costumes populares, em geral, dos países onde operamos.
Além disso, a FUCHS PETROLUB elaborou diretrizes e normas internas que oferecem uma descrição
detalhada dos padrões de comparação (benchmarks) que definem como a empresa coopera com parceiros
de negócios e autoridades. A FUCHS PETROLUB empenha-se para garantir que essas normas e princípios
sejam também cumpridos pelos provedores de serviços, distribuidores, consultores, agentes e
fornecedores.
No intuito de evitar violações de obrigações legais e normas corporativas internas, a FUCHS
PETROLUB implantou uma organização de conformidade em todo o grupo que serve como um ponto de
contato para todos os colaboradores e executivos. Esta organização de conformidade é gerida pelo

Diretor de Conformidade (CCO), que se reporta diretamente ao Conselho de Administração. Além
disso, toda empresa do grupo emprega um Diretor de Conformidade Local que é responsável por
questões de conformidade e que atua como ponto de contato com o CCO.
1.2 Responsabilidade pelos direitos sociais básicos

A FUCHS PETROLUB respeita os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e apoia a sua conformidade.
a. Oportunidades iguais e sem discriminação

A FUCHS PETROLUB apoia os objetivos do Manifesto da Organização Internacional do Trabalho / ILO.
Isso inclui o direito de formar associações, o direito de negociações coletivas, a abolição do trabalho
escravo e infantil e o banimento da discriminação no emprego e nas carreiras. A FUCHS PETROLUB está
de acordo, dentro do quadro de disposições legais vigente periodicamente, em respeitar os princípios de
oportunidades iguais relativos ao recrutamento e a promoção de colaboradores. Além disso, respeitamos os

direitos dos colaboradores à igualdade de tratamento, independentemente da origem e nacionalidade,
religião e ideologia, gênero e orientação sexual, atividades políticas ou sindicais, idade, doença, deficiência
ou outras características pessoais. A discriminação não será tolerada dentro do Grupo FUCHS.
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b. Respeito mútuo

Todo colaborador da FUCHS deve ser tratado com respeito e de forma justa. Os executivos
incentivam os colaboradores à comunicação aberta e intensiva, à transparência e ao trabalho em
equipe. Todo colaborador da FUCHS deve ser respeitoso e franco com seus colegas, para evitar
qualquer tipo de discriminação e promover relacionamentos baseados no respeito mútuo. Violência
no local de trabalho, comportamento ameaçador, intimidação, agressões físicas e qualquer tipo de
assédio sexual não serão tolerados.
1.3 Responsabilidade da liderança e da administração

No que diz respeito à conformidade com as normas legais e as diretrizes corporativas, nossos executivos
devem dar o exemplo. A gestão e a cooperação responsáveis exigem decisões transparentes e plausíveis.
Só assim elas serão aceitas.
Cabe especialmente aos nossos executivos prevenir, dentro do seu respectivo campo de responsabilidade,
quaisquer violações de leis, de diretrizes internas e deste Código de Conduta, que possam ser evitadas ou
dificultadas por meio de uma supervisão apropriada.
Os executivos devem cumprir suas obrigações organizacionais e de supervisão ao, em particular,
esclarecer aos colaboradores a noção de conformidade junto às disposições legais, a este Código de
Conduta e às diretrizes internas, e ao enfatizar que a não adesão não será tolerada, e garantir a
conformidade junto às normas legais e às diretrizes internas.
1.4 Sustentabilidade
Para a FUCHS PETROLUB, sustentabilidade significa uma otimização constante e a medição de todas as

ações em relação aos três benchmarks de sustentabilidade que combinam aspectos econômicos,
ecológicos e sociais e que, para nós, são os principais elementos da boa governança corporativa.
Resumimos nossos princípios de gestão sustentável em uma diretriz abrangente de sustentabilidade.
A escassez de recursos e a responsabilidade para com as futuras gerações são um foco particular da ação
corporativa. Especialmente por meio de tecnologias exclusivas, a FUCHS PETROLUB esforça-se para
garantir que seus produtos e processos de produção, junto com toda a cadeia de criação de valor, sejam
adequados a essas exigências. Todo colaborador da FUCHS agirá nesses conformes em seu local de

trabalho.
1.5 Atividades político-partidárias
Por princípio, a FUCHS PETROLUB não se envolve em atividades de partidos políticos. Isso também se

aplica ao apoio financeiro/patrocínio de partidos, a organizações políticas e seus representantes, bem
como a atividades ou eventos realizados no nome da FUCHS PETROLUB.
Isso, porém, não significa que os nossos colaboradores não possam participar de processos políticos em
suas vidas privadas e como cidadãos de seu país.
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2. Saúde e segurança no
trabalho e proteção ambiental

Em matéria de saúde e segurança e proteção ambiental, a FUCHS PETROLUB deve cumprir várias normas
nacionais e internacionais que variam de acordo com os respectivos locais.

Todo colaborador da FUCHS deve estar ciente de e cumprir as leis vigentes, os regulamentos e as
diretrizes corporativas internas referentes à saúde e à segurança no trabalho. Pede-se a todos os
colaboradores, seja pelo seu próprio interesse ou pelo de seus colegas, que estejam constantemente
atentos e cientes dos possíveis riscos associados às suas atividades e ao ambiente de trabalho.
A segurança no trabalho tem a maior prioridade para a FUCHS PETROLUB. Nós garantimos condições de
trabalho seguras que estejam de acordo com os regulamentos aplicáveis vigentes, e que regem a saúde e a
segurança no trabalho. Respeitamos essas normas de saúde ocupacional e, com regularidade, monitoramos
os padrões de segurança para tornar as condições de trabalho seguras e evitar riscos à saúde. Nossos
colaboradores são informados das normas relevantes e recebem instruções sobre como cumpri-las.
A conformidade junto com as leis e os regulamentos que se aplicam à proteção ambiental é uma tarefa e
uma obrigação que todos nós levamos muito a sério. Portanto, tomamos um cuidado especial para
garantir um uso responsável de energia, de água, bem como de matérias-primas.
O desenvolvimento sustentável que garante a proteção do ambiente, um uso adequado de seus recursos
naturais e o respeito pelas condições de vida das futuras gerações é uma grande prioridade para a FUCHS
PETROLUB.
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3. Cooperação com parceiros de
negócios e terceiros

3.1 Concorrência justa

As leis de concorrência e antitruste asseguram uma concorrência justa e autêntica. Em suas
transações comerciais, a FUCHS PETROLUB considera constantemente essas leis, bem como as cumpre.
Cada um de nossos colaboradores é obrigado a aderir às normas de concorrência justa. Além disso,
as disposições estabelecidas nas diretrizes antitruste devem ser observadas.
Isso significa, por exemplo, que nenhum colaborador da FUCHS está autorizado a firmar acordo com
concorrentes que leve à fixação ou coordenação de preços, condições, capacidades, a alocação de
clientes ou mercados e programas de produção. Isso também inclui conversas informais ou modos
consensuais de conduta que visam a ou levam a uma das restrições ditas de concorrência. Mesmo
acordos com fornecedores e distribuidores podem ser críticos, sob certas circunstâncias.
Em casos em que os colaboradores não têm certeza se a questão se aplica a diretrizes antitruste,
recomenda-se que eles contatem o Diretor de Conformidade ou o departamento legal competente assim
que possível.
3.2 Anticorrupção

Não estamos preparados para fazer negócios a qualquer preço. Em um ambiente competitivo, a FUCHS
PETROLUB prefere depender da qualidade e do valor de seus produtos e serviços, e escolhe seus parceiros
comerciais exclusivamente com base em critérios de competitividade (como qualidade e preço do serviço).

Por meio de diretrizes, processos de negócios e controles internos, apoiamos esforços nacionais e
internacionais que visam a garantir que a competitividade não seja enfraquecida pela corrupção. Nesse
contexto, é importante evitarmos até mesmo a suspeita de oferta de incentivos aos nossos parceiros
de negócios. Para tanto, entre outras coisas, lançamos uma diretriz contra a corrupção.
a. Benefícios para autoridades

É terminantemente proibido oferecer pagamentos, vantagens ou outros benefícios em espécie, bem
como convites a autoridades, servidores públicos, políticos e outros colaboradores e representantes
de instituições públicas se essas ações colocarem em risco a autonomia ou a integridade dessas
pessoas.
Como exemplo, a autonomia e a integridade desses representantes públicos são postas em dúvida
se pagamentos ou outros benefícios são prometidos ou concedidos no intuito de influenciar uma
decisão ou uma ação favorável à FUCHS PETROLUB.
b. Oferta e concessão de benefícios

Não é permitido conceder benefícios de qualquer tipo a parceiros de negócios e a colaboradores de
outras empresas com o objetivo de obter pedidos de compra ou vantagens injustas para a FUCHS
PETROLUB. Distribuir brindes de pequeno valor ou convidar as pessoas, dentro de certos limites, para
refeições ou eventos é permitido, desde que as leis vigentes e as diretrizes corporativas internas sejam
cumpridas e a possibilidade de influenciar uma decisão de negócios seja excluída desde o início.
Quaisquer benefícios que excederem esse nível simbólico devem ser acordados previamente com o
chefe ou o Diretor de Conformidade competente.
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c. Exigência e aceitação de benefícios

Não é permitido que nenhum colaborador da FUCHS use a sua posição ou função no trabalho para
exigir, aceitar, adquirir ou prometer outros benefícios pessoais para si próprio e/ou para terceiros
que não seriam obtidos se não fosse pelo seu cargo. Aceitar brindes costumeiros eventuais de
pequeno valor ou, dentro de certos limites, convidar para refeições ou eventos é permitido, desde
que as leis vigentes e as diretrizes corporativas internas sejam cumpridas e a possibilidade de
influenciar uma decisão de negócios seja excluída desde o início. Quaisquer presentes ou outros
benefícios que excedam o limite não devem, por princípio, ser aceitos. Participar de eventos
(culturais, esportivos, etc.) que tenham exclusivamente ou predominantemente uma finalidade social,
somente será permitido após aprovação prévia do superior.
3.3 Expectativas em relação aos parceiros de negócios

A FUCHS PETROLUB espera que seus parceiros de negócios também sigam os princípios estabelecidos
neste Código de Conduta. Por isso, para fazer negócios conosco, nossos parceiros comerciais devem –
assim como nós – seguir os seguintes princípios:
 Cumprir todas as leis. Não se envolver com corrupção.
 Respeitar os direitos humanos de seus colaboradores.
 Não se envolver com trabalho escravo e infantil.
 Assumir a responsabilidade pela saúde e segurança de seus colaboradores.
 Assegurar esses valores em sua própria cadeia de suprimentos.
3.4 Distribuidores, consultores e agentes
Para vender seus produtos e serviços, a FUCHS PETROLUB também utiliza distribuidores, consultores e

agentes independentes, que também contribuem de forma importante para a venda dos produtos. Se, no
entanto, os distribuidores, consultores ou agentes utilizarem meios ilegais de venda, não será somente a
reputação deles, mas também a da empresa que pode ser afetada. Sob certas circunstâncias, práticas
ilegais usadas por terceiros também poderiam ser atribuídas a FUCHS PETROLUB e, consequentemente,
criar uma (co)responsabilização da empresa. Por isso, a FUCHS PETROLUB fará o que for necessário para
assegurar que os seus parceiros de distribuição sigam as normas legais. Isso exige, em especial, uma seleção
cuidadosa do respectivo parceiro de distribuição e verificações meticulosas para estabelecer a
confiabilidade.
3.5 Comércio exterior e controle de exportação

Leis nacionais e internacionais restringem ou proíbem a importação, a exportação ou o comércio de
certas mercadorias, tecnologias e serviços, o uso de certas mercadorias, bem como transações de
pagamento e de capital. As restrições e proibições podem ser, entre outras, devido à qualidade ou o uso
pretendido das mercadorias, ao país de origem ou ao uso ou ainda ao próprio parceiro comercial.
Todos os colaboradores da FUCHS que estão envolvidos na importação e exportação de mercadorias,
tecnologias e serviços são obrigados a seguir todas as normas vigentes, em particular, as que abrangem o
comércio exterior e as leis de controle de exportação, leis tributárias e aduaneiras, leis relativas à
lavagem de dinheiro e leis antiterrorismo.
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4. Prevenção de conflitos de interesse

4.1 Conflitos de interesse

Todo colaborador da FUCHS é obrigado a tomar decisões de negócios que sejam as de maior interesse
para a empresa, para separar interesses privados de interesses corporativos e para sempre permanecer
fiel à FUCHS PETROLUB. Qualquer tipo de conflito de interesse deve ser evitado e, em caso de dúvida, o
chefe deve ser notificado de imediato.
Conflitos de interesse surgem, por exemplo, nas seguintes situações:
 Os interesses privados de um colaborador da FUCHS diferem daqueles da FUCHS PETROLUB.
 Um colaborador da FUCHS, atuando em nome da FUCHS PETROLUB, celebra contratos com parentes próximos.
 Um colaborador da FUCHS também atua para fornecedores, clientes ou um concorrente da empresa.
4.2 Sem concorrência

Não é permitido que nenhum colaborador da FUCHS administre ou trabalhe para uma empresa como
colaborador, consultor ou em outra função que, em parte ou na íntegra, seja a de diretor ou de um
concorrente indireto da FUCHS PETROLUB. O colaborador não tem permissão para se envolver em
outras atividades concorrentes.
4.3 Envolvimento com outras empresas

Os colaboradores da FUCHS não podem se envolver, nem diretamente nem indiretamente (por
exemplo, por meio de membros da família), em empresas que tenham um relacionamento comercial
com a FUCHS PETROLUB.
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5. Como utilizar de forma
responsável a propriedade
da empresa

Todo colaborador da FUCHS tem o dever de zelar pela propriedade da empresa. A propriedade da
empresa também inclui equipamentos de comunicação, bem como valores intangíveis, como know-how e
direitos de propriedade industrial. Qualquer abuso ou desperdício de recursos da empresa prejudicam a
capacidade operacional e financeira da empresa. Somente o uso eficiente de todos os recursos, em todos
os níveis, podem assegurar o sucesso a longo prazo da empresa.
A propriedade da empresa FUCHS PETROLUB deve ser protegida contra perdas, danos e roubos. Essa
proteção também inclui o uso cuidadoso dos meios de trabalho que a FUCHS PETROLUB disponibiliza
a seus colaboradores para permitir que eles desempenhem suas tarefas e alcancem as metas corporativas
(por exemplo, equipamentos de comunicação, material de escritório, TI, maquinário, veículos).

Esperamos que todos os colaboradores da FUCHS usem esses bens de forma responsável, evitando
custos desnecessários, danos e outras desvantagens, bem como não abusem da propriedade da
empresa.
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6. Como utilizar as informações de forma
responsável

6.1 Divulgação

Devemos tomar o máximo cuidado quando se trata de apresentar a FUCHS PETROLUB ao mundo, seja
por escrito, verbal e eletronicamente, através de apresentações, documentos comerciais, certificados de
auditoria ou material publicitário e discursos. Isso significa que qualquer informação deve ser divulgada de
forma imediata, verdadeira e completa e em conformidade com as normas e os padrões vigentes. Isso
abrange especialmente todos os documentos escritos que são exigidos para informes financeiros e para a
conformidade com a divulgação de obrigações.
Declarações negativas ou comentários difamatórios sobre a empresa, parceiros de negócios, concorrentes
ou colegas não atendem aos nossos princípios de comunicação e não são permitidos.
A mídia tem particular importância para a divulgação da empresa para o mundo. Há departamentos
específicos dentro da FUCHS PETROLUB que são incumbidos de lidar com a mídia. Quaisquer consultas
feitas pela mídia ou por outras pessoas de fora da empresa devem ser passadas a essas unidades ou ao
Conselho de Administração.
6.2 Confidencialidade

Os segredos comerciais e operacionais são um bem precioso; eles garantem que tenhamos uma
vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes. Portanto, esperamos que todos os
colaboradores da FUCHS tratem de forma confidencial qualquer informação sobre questões internas
das quais tiveram conhecimento ou que, de outra forma, tenha sido informada a eles enquanto
trabalhavam para a empresa, e não a transmita sem a devida autorização.
A informação confidencial abrange, em particular, informações estratégicas, financeiras e técnicas. Pode
incluir detalhes relacionados à organização da empresa, preços, mercados, clientes, fornecedores,
estratégias de marketing, planos financeiros e de negócios, contas compiladas pela unidade de informações
internas, fórmulas, tecnologias etc.
Adotamos a mesma abordagem quando se trata dos segredos comerciais de nossos concorrentes e
parceiros de negócios.
6.3 Proteção de dados e segurança das informações

A FUCHS PETROLUB observa os direitos de seus colaboradores e os direitos de terceiros referentes a
seus dados pessoais. A empresa realiza as medidas necessárias para assegurar que esses dados pessoais
sejam somente coletados ou usados para fins lícitos, claros e específicos, e sempre em estrita
conformidade com as respectivas leis de privacidade vigentes.
Ao usar os dados, a FUCHS PETROLUB deve assegurar que essa utilização seja transparente para as
partes interessadas e que os seus direitos à informação e retificação e, se for caso, à objeção ou
exclusão sejam aceitos.
A FUCHS PETROLUB assegura que os padrões apropriados sejam aplicados para o processamento
seguro das informações no sentido de garantir a confidencialidade, a integridade e a certificação de
quaisquer informações que são dignas de proteção e para prevenir uso não autorizado.
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6.4 Normas confidenciais
Os colaboradores da FUCHS que recebem informações privilegiadas sobre a FUCHS PETROLUB ou parceiros

de negócios cujos instrumentos financeiros (por exemplo, ações) são negociados na Bolsa de Valores, estão
sujeitos às normas legais e regulamentos relativos a informações privilegiadas.
Informações privilegiadas são informações precisas sobre circunstâncias relativas a instrumentos financeiros
que não são de domínio público e que, no caso de se tornarem públicos, afetam a bolsa de valores ou o
valor de mercado dos respectivos instrumentos financeiros.
É proibido


adquirir ou vender instrumentos financeiros, por conta própria ou em nome de terceiros, com base
em informações privilegiadas.



alterar ou cancelar um pedido existente relativo a instrumentos financeiros com base em informação
privilegiada.



transmitir ilegalmente informações privilegiadas a terceiros. Isso inclui tanto a transmissão interna no
Grupo FUCHS e em relação a terceiros (por exemplo, clientes, fornecedores, analistas, jornalistas,
amigos, etc.).



recomendar ou instigar terceiros a comprar ou vender instrumentos financeiros com base em
informação privilegiada; e



adquirir ou vender instrumentos financeiros com base em uma recomendação ou incentivo, se o
agente sabe ou devesse saber que a recomendação é baseada em informações privilegiadas.

7. Como utilizar o código de conduta

O Código de Conduta é obrigatório para todas as empresas do grupo e para todo colaborador. Todo
colaborador da FUCHS tem o direito de exigir que as normas estabelecidas no Código de Conduta sejam
aplicadas a ele. A Administração deve se esforçar para garantir que todos os colaboradores conheçam e
aceitem a adesão ao Código de Conduta.
Solicita-se a todo colaborador da FUCHS que notifique imediatamente o seu superior e/ou o Diretor de
Conformidade competente sempre que receber informações relacionadas a ocorrências ou suspeitas de
violações das leis vigentes, deste Código de Conduta ou das diretrizes internas. Além disso, a FUCHS
PETROLUB oferece aos seus colaboradores a opção de usar um portal de denúncias via Internet para
fornecer informações detalhadas sobre quaisquer violações ou casos suspeitos que tenham notado e
conversar com o Diretor de Conformidade. Mediante solicitação, o denunciante pode permanecer anônimo
durante todo o processo.
As dicas e informações recebidas serão tratadas e processadas de forma confidencial e com o devido
cuidado. Caso a empresa for informada a respeito de uma suspeita bem fundamentada de que uma
violação foi cometida, o Diretor de Conformidade competente entrará em contato com os
departamentos envolvidos e tomará as medidas necessárias para solucionar o caso.
Informar a ocorrência de violações ou conduta imprópria não prejudicará o denunciante, a não ser que
saiba ou pudesse facilmente saber que as informações estavam incorretas.
Os executivos da FUCHS PETROLUB incentivam efetivamente a implementação deste Código de Conduta
na área de sua responsabilidade. Eles e os Diretores de Conformidade são os primeiros pontos de
contato para esclarecimento de perguntas e auxílio aos colaboradores de forma a atuarem legalmente e
de acordo com nossos valores. Pede-se a todos os nossos colaboradores que leiam este Código de
Conduta, de forma a entendê-lo e ajustar seu comportamento de acordo o mesmo.
O Código de Conduta não pode estipular todos os detalhes relativos às normas, procedimentos e
regras do nosso grupo. Caso a FUCHS PETROLUB tenha emitido diretrizes, instruções e regras mais
detalhadas para assuntos específicos, elas serão obrigatórias.
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