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A Braskem norteia sua atuação por valores e princípios expressos em seu Compromisso 
Público, com base no compromisso com a excelência em suas práticas e com a governança 
corporativa por meio do desenvolvimento sustentável, da gestão responsável de seus 
negócios e da transparência de suas ações.  

Alinhada com boas práticas de governança corporativa e integridade, a Braskem espera que 
os mesmos valores de conduta ética, íntegra e transparente orientem o comportamento de 
todos os clientes, fornecedores, parceiros de negócios, prestadores de serviços e todas as 
pessoas físicas e jurídicas com os quais a Braskem se relaciona (“Terceiros”).

A Braskem elaborou este Código de Conduta de Terceiros (“Código de Conduta” ou 
“Código”), com base em sua Política Empresarial e nas legislações aplicáveis com o objetivo 
de compartilhar sua conduta e estabelecer, de forma clara e precisa, os padrões de 
comportamento são esperados de todos os Terceiros.

Ao receber este Código de Conduta, nossos Terceiros ficam cientes que devem conduzir suas 
atividades em concordância com as diretrizes estabelecidas neste documento. A Braskem 
tem o compromisso de atuar de forma ética, integra e transparente e conta com o apoio e a 
cooperação de cada um de seus Terceiros.

Considerações iniciais

1
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Princípios chave

A fim de garantir a imagem e reputação da Braskem, é crucial que nossa conduta ética, íntegra 
e transparente seja também praticada pelos Terceiros com os quais a Braskem tenha relações. 
O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas, a partir da criação de soluções sustentáveis 
da química e do plástico e da coerência do negócio de forma ética, íntegra e transparente 
pelos nossos Integrantes e em toda a nossa cadeia de valor. 

Os esforços da Braskem para atingir este propósito junto aos seus clientes e ao mercado estão 
fundamentados pela aplicação constante dos nossos seis princípios, sendo estes:
• CONFIANÇA NAS PESSOAS, em sua capacidade e desejo de melhorar;
• RETORNO AOS ACIONISTAS e valorização ao seu patrimônio;
• AUTODESENVOLVIMENTO DAS PESSOAS, sobretudo por meio da educação pelo   
 trabalho, assegurando a sobrevivência, o crescimento e a perpetuidade da Braskem;
• SATISFAÇÃO DO CLIENTE, servindo-o com qualidade, produtos e com responsabilidade  
 econômica, social e ambiental;
• PARCERIA ENTRE OS INTEGRANTES que participam do planejamento e da realização 
 dos negócios da Braskem, e dos resultados que geram; e
• REINVESTIMENTO NO RESULTADO para a criação de novas oportunidades de trabalho 
 e para o desenvolvimento das comunidades. 

A Braskem entende que seus Terceiros devem ser tratados com o mesmo respeito com o 
qual espera ser tratada e que podem possuir outros princípios e valores que norteiem suas 
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atividades. No entanto, acreditamos que nossos princípios e valores não conflitam com os 
princípios e valores, se houver, já adotados por nossos Terceiros.

Este Código de Conduta pretende apresentar, de forma clara, os valores e comportamentos 
esperados de cada Terceiro. Foi inspirado em documentos amplamente aceitos que vão 
desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas até os procedimentos 
recomendados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), e pelas leis e regulamentos 
dos países onde operamos.



7

3

Este Código de Conduta deverá orientar a atuação de todos os Terceiros da Braskem. 
Entende-se que o conceito “Terceiros” abrange, qualquer pessoa, física ou jurídica, que atue 
em nome, no interesse ou para o benefício da Braskem, preste serviços ou forneça outros 
bens, assim como parceiros comerciais que prestem serviços à Companhia, diretamente 
relacionados à obtenção, retenção ou facilitação de negócios, ou para a condução de 
assuntos da Braskem, incluindo, sem limitação, quaisquer distribuidores, agentes, corretores, 
despachantes, intermediários, parceiros de cadeia de suprimentos, consultores, revendedores, 
contratados e outros prestadores de serviços profissionais.

Esperamos que nossos Terceiros empreguem os esforços necessários para que as regras 
previstas neste Código sejam observadas por todos os envolvidos no âmbito de sua atuação 
em favor e com a Braskem.

Abrangência
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4.1. Quanto à integridade nos negócios

A Braskem espera que seus Terceiros façam negócios de forma honesta e ética, cumprindo 
rigorosamente as leis aplicáveis de cada país ou região em que atuam, demonstrando o 
respeito pelos direitos humanos e pelo meio ambiente.

A imagem da Braskem é fruto do esforço empreendido por cada Integrante e por cada 
Terceiro e possui valor incalculável para a Companhia. Desta forma a Braskem coíbe a 
realização de qualquer ato que coloque em risco a sua reputação. Esperamos que os Terceiros 
também zelem por nossa imagem, adotando quaisquer medidas necessárias, caso venham a 
ter conhecimento de quaisquer práticas que possam comprometer o nome ou os interesses 
da Braskem.

A Braskem espera ainda que todos os assuntos da Companhia, sem exceção, sejam 
tratados pelos seus Terceiros com confidencialidade e proteção dos direitos de propriedade 
intelectual da nossa Companhia. O acesso às informações de propriedade da Braskem 
deverá ser limitado àquelas pessoas que tenham necessidade de conhecer a informação. 
Deve ser usada para o fim específico do fornecimento ou prestação do serviço. É proibido 
aos Terceiros disponibilizar publicamente informações confidenciais ou de propriedade da 
Braskem. 

4

Diretrizes
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4.2. Quanto ao relacionamento com os setores público e privado

A Braskem espera que seus Terceiros operem de forma ética, íntegra e transparente no decorrer 
de seu relacionamento com Agentes Públicos, Pessoas Politicamente Expostas e Terceiros que 
intermedeiem seu relacionamento com Autoridades Públicas em nome da Braskem.

A Braskem não compactua com quaisquer atos de Corrupção, Suborno, Extorsão, Fraude 
e quaisquer outros atos ilegais, especialmente aqueles contidos na Lei Brasileira nº 
12.846/2013, na Lei Americana Foreign Corrupt Practices Act¹, o “Sistema Nacional Mexicano 
Anticorrupção”², e qualquer outra lei aplicável às interações da Braskem. Desse modo, é vedado 
aos Terceiros oferecer, prometer, conceder, autorizar ou receber quaisquer pagamentos ilegais 
ou impróprios, Vantagem Indevida ou conferir benefícios a Integrantes da Braskem, Agentes 
Públicos ou equiparados, ou qualquer indivíduo, seja diretamente ou através de outros 
Terceiros, a fim de influenciar de forma inadequada qualquer ato ou decisão para os fins de 
promover os interesses da Braskem ou qualquer fim antiético. 

A Braskem também não compactua com a prática de efetuar pequenos pagamentos com 
o intuito de agilizar a realização de atividades de responsabilidade de Agentes Públicos ou 
Terceiros que interajam em nome da Braskem com Autoridades Públicas, também conhecidos 
como Pagamentos de Facilitação. Pagamentos de Facilitação não devem ser confundidos 
com eventuais taxas ou cobranças de urgência oficiais e legalmente permitidas. 

Cabe lembrar que os Terceiros são responsáveis pela seleção de seus parceiros comerciais e 
fornecedores, e também se espera destes a atuação de acordo com toda legislação aplicável, 
especificamente com a Legislação Anticorrupção aplicável à Braskem e de acordo com este 
Código. Nos casos em que estes parceiros comerciais e/ou fornecedores também atuem em 
nome ou em favor da Braskem, é encorajado que os Terceiros entreguem cópia deste Código, 
sem prejuízo da existência de documento próprio interno dos Terceiros que seja similar a este 
documento. 

Além disso, os Terceiros deverão garantir a contratação de parceiros comerciais e fornecedores 
que compartilhem dos princípios éticos e valores aqui apresentados. Deste modo, a Braskem 
sugere que procedimentos de diligências sejam realizados pelos Terceiros em seus parceiros 
comerciais e fornecedores a fim de identificar seu histórico e quaisquer possíveis condutas 
irregulares os quais estes tenham praticado previamente à decisão de manter qualquer 
relação comercial.

1) Em vigor desde 1977, com mecanismos de combate à corrupção de alcance transnacional.

2) O Sistema Nacional Anticorrupção com entrada em vigor em 19 de julho de 2017 é a entidade que coordenará toda 
autoridade Mexicana competente (local, estual e federal) para prevenir, detectar e sancionar ofensas administrativas e 
atos de corrupção.
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A realização de procedimentos de diligência visa auxiliar a Braskem e cada Terceiro na 
prevenção de atos danosos para a imagem de ambas as partes, evitando prejuízos, uma vez 
que os Terceiros são responsáveis pelas ações praticadas por seus parceiros comerciais e 
fornecedores.

A Braskem aconselha ainda que seus Terceiros conheçam e atuem de acordo com pactos, 
acordos, tratados e convenções internacionais tais como a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), bem como documentos da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

4.3. Quanto aos direitos humanos universais

A Braskem valoriza o relacionamento entre seus Integrantes e Terceiros quando conduzidos 
de forma ética, honesta e confiável, independentemente da posição organizacional ou 
classificação, pautados pelo respeito, comunicação e cooperação.

4.3.1. Assédio

Espera-se que os Terceiros tratem a todas as pessoas com quem interaja com respeito e 
dignidade. Nenhum trabalhador deve ser submetido à punição corporal, abuso de poder, 
ameaça, violência, intimidação ou assédio de qualquer tipo. 

4.3.2. Discriminação 

Terceiros não deverão praticar atos de 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 no decorrer do desempenho de suas atividades, 
especialmente durante seus processos de contratação, remuneração, acesso a treinamento, 
promoção, demissão ou aposentadoria.
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4.4. Quanto às práticas trabalhistas

A Braskem respeita e promove os direitos humanos em suas atividades ao longo de sua 
cadeia produtiva e espera que os Terceiros com os quais mantenha relação comercial também 
respeitem os direitos humanos e compartilhem dos nossos princípios trabalhistas, abaixo 
elencados:

4.4.1. Emprego de Mão de Obra Forçada e/ou Infantil, Exploração Sexual 
Infanto-juvenil e Tráfico de Pessoas

Terceiros não devem tolerar, permitir ou compactuar com o emprego de mão de obra forçada 
e/ou infantil, a exploração sexual infanto-juvenil e o tráfico de seres humanos.

A Braskem não firmará e/ou manterá relação comercial com Terceiros que utilizem práticas 
irregulares e/ou ilegais de trabalho envolvendo crianças e adolescentes e práticas análogas a 
trabalho forçado, exploração sexual infanto-juvenil e o tráfico de seres humanos.

4.4.2. Condições de Trabalho

Recomenda-se que os Terceiros proporcionem a seus Colaboradores condições apropriadas 
de trabalho no que diz respeito à carga horária, saúde e segurança – sempre respeitando a 
legislação trabalhista e aqueles estabelecidos nas Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho 
da categoria a que pertencem nas respectivas regiões onde atuam.

4.4.3. Atividades Políticas e Livre Associação

A Braskem é uma instituição apartidária e respeita o direito individual dos Integrantes, 
terceirizados e Terceiros quanto ao seu envolvimento político e sindical e suas convicções 
políticas. Desta forma, a Braskem espera que seus Terceiros reconheçam a liberdade de 
associação de seus Colaboradores e respeite as leis e instrumentos normativos coletivos que 
resguardam tais direitos.
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Para solução de eventuais conflitos coletivos de trabalho deve-se ter como princípios:
• Reconhecimento dos sindicatos laborais como entidades que representam legalmente os  
 seus colaboradores;
• Diálogo e entendimento devem se constituir a via preferencial para a solução dos  
 eventuais conflitos;
• Princípios e Valores definidos nesse Código de Conduta não serão objeto de negociação; e
• Integridade física das pessoas e do patrimônio da Braskem devem ser preservados.

4.4.4. Salários e Benefícios

Os Terceiros devem remunerar seus Colaboradores de acordo com a legislação Trabalhista e 
Previdenciária aplicáveis.

Aos Terceiros também cabe assegurar a seleção de parceiros comerciais que operem em 
conformidade com as leis trabalhistas dos locais onde atuam e com os padrões éticos 
compatíveis com este Código de Conduta de Terceiros.

4.4.5. Reporte de Suspeitas de Irregularidades

Espera-se que os Terceiros viabilizem a seus Colaboradores um canal para relatar condutas 
suspeitas ou atividades ilegais no local de trabalho e que tenham estruturas de reporte 
adequadas como confidencialidade e não retaliação. É esperado ainda que os Terceiros 
investiguem os relatos realizados e, se necessário, tomem medidas corretivas cabíveis.  

A Braskem encoraja seus Terceiros a implementar processos de prevenção e reporte 
de Fraude e Corrupção e obriga-os a reportar, a menos que por disposição expressa em 
lei ou ordem judicial, à Braskem todas as ocorrências de Corrupção, Suborno, Extorsão, 
Fraude e quaisquer atos lesivos contra a Autoridade Pública (suspeita, sob investigação ou 
comprovada) envolvendo negócios da Braskem, independentemente da materialidade, 
conforme disposto na seção 4.9 deste Código.
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4.5. Quanto à saúde e segurança

A Braskem entende a segurança como valor essencial que deve orientar as atitudes, 
comportamentos e decisões no dia-a-dia. As pessoas são o principal elo que mantém a 
Braskem no caminho da excelência empresarial. Portanto, os cuidados com sua segurança e 
bem-estar serão sempre fundamentais.

Assim, a Braskem espera que todos os Terceiros: 
• Proporcionem a seus Colaboradores um ambiente de trabalho com condições de saúde e  
 segurança adequadas ao desenvolvimento de suas atividades;
• Realizem as avaliações e análises para identificar os riscos associados com as operações ou  
 atividades e implementem controles para a eliminação ou mitigação destes riscos;
• Cumpram os procedimentos, requisitos mandatórios e controles de mitigações,  
 demonstrando Tolerância Zero em caso de não cumprimento;
• Estejam em conformidade com toda lei aplicável à atividade e ao local de atuação; 
• Cumprir os requisitos mandatórios de saúde e segurança do SEMPRE definidos para  
 contratados e estarem alinhados com a Política de Saúde Segurança e Meio Ambiente da  
 Braskem, quando disponibilizado;
• Manter o seu próprio sistema de gestão de saúde e segurança aplicável aos seus negócios;
• Reportar imediatamente a Braskem e investigar todos os incidentes;
• Garantir que seus Colaboradores estejam efetivamente treinados e qualificados quanto aos  
 temas de saúde e segurança;
• Enquanto estiverem desempenhando trabalhos em quaisquer unidades da Braskem,  
 conheçam e pratiquem os compromissos da Braskem relacionados à saúde e segurança.

4.6. Quanto ao meio ambiente

O meio ambiente e a conservação da natureza nas unidades industriais, escritórios e ao 
longo de toda a cadeia de valor são de fundamental importância para a Braskem. Por isso, 
a Braskem participa ativamente na proteção dos ecossistemas onde estão localizadas suas 
unidades industriais e apoia projetos públicos e privados relacionados com a preservação do 
meio ambiente.

Essa participação realiza-se através do zelo e cuidado na fabricação, manuseio e transporte 
de seus produtos, do auxílio à preservação de reservas florestais, da prevenção ao desperdício 
de recursos naturais e na promoção de campanhas de preservação para conscientizar as 
comunidades onde opera.
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Portanto, é importante que os Terceiros considerem iniciativas que envolvam o 
desenvolvimento ecologicamente sustentável das regiões onde atuam, buscando 
continuamente a redução do impacto ambiental de seus insumos, operações, produtos e 
serviços.

Além das expectativas acima, quando estiverem trabalhando em suas instalações, a 
Braskem espera que todos os Terceiros:
• Cumpram os requisitos mandatórios de meio ambiente do SEMPRE, quando definidos  
 para contratados e estejam alinhados com a Política de Saúde Segurança e Meio Ambiente  
 da Braskem;
• Reportem às autoridades responsáveis de acordo com os requisitos regulamentares sobre  
 irregularidades envolvendo a questão ambiental;
• Enquanto estiverem desempenhando trabalhos em quaisquer unidades da Braskem,  
 conheçam e pratiquem os compromissos da Braskem relacionados ao meio ambiente;
• Implementem medidas de mitigação para minimização dos impactos e riscos ambientais  
 resultantes das atividades.

4.7. Quanto à comunicação

É responsabilidade de cada Terceiro comunicar este Código e disseminar os valores de 
suas disposições aos seus Colaboradores, parceiros comerciais e demais fornecedores que 
apoiam a Braskem, garantindo que os princípios éticos e valores aqui mencionados sejam 
efetivamente praticados por toda a empresa e sua cadeia de valor.

Os Terceiros devem treinar periodicamente seus Colaboradores, parceiros comerciais e 
fornecedores para garantir que os princípios éticos e valores dispostos neste Código foram 
devidamente compreendidos e estão sendo devidamente observados no dia a dia dos 
profissionais que atuem em favor da Braskem. Caso entenda ser necessário, a Braskem 
poderá realizar treinamentos específicos sobre este Código de Conduta de Terceiros para 
seus representantes. 
 
Os Terceiros também são responsáveis por comunicar à Braskem sobre a ocorrência de 
qualquer violação a este Código de Conduta durante o desempenho de suas atividades, 
conforme disposto na seção 4.9 deste documento.
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4.8. Quanto ao monitoramento e avaliação

A Braskem acompanha a performance de seus Terceiros durante o fornecimento de bens e a 
prestação de seus serviços, com o objetivo de apoiar o aprimoramento da gestão e fortalecer 
a relação de parceria entre as partes. 

Assim, é esperado que todos os Terceiros comuniquem-se com a pessoa de contato na 
Braskem, apresentando informações e facilitando discussões com a Braskem periodicamente, 
conforme acordado entre as partes.

4.9. Quanto às violações

É esperado que todos os Terceiros da Braskem cumpram as diretrizes deste Código. Caso se 
comprove que o Terceiro ou qualquer indivíduo que o represente, direta ou indiretamente, 
tenha descumprido quaisquer aspectos deste Código, a Braskem se resguarda ao direito de 
tomar as medidas apropriadas, inclusive a rescisão contratual. 

Nos casos em que o Terceiro tenha conhecimento ou suspeita de qualquer violação em relação 
a qualquer aspecto deste Código, por qualquer pessoa, a Braskem espera que seja informado 
à pessoa de contato na Braskem ou ao Departamento de Conformidade da Braskem.

Nos casos em que o Terceiro desejar permanecer anônimo para denunciar uma violação a este 
Código de Conduta, poderá usar a Linha de Ética para comunicar-se com o Departamento 
de Conformidade da Braskem, contando com o suporte de ferramentas como e-mail e uma 
linha telefônica gratuita³, detalhadas abaixo.

3) Disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. O sistema provê informações sobre como o 
possível desvio de conduta deve ser relatado, através dos telefones de contato destacados.

 Brasil
0800 377 8021
www.linhadeeticabraskem.com

 Alemanha
0800 183 0763
www.lineethikbraskem.com

 Estados Unidos
1 800 950 9280
www.ethicslinebraskem.com

 Holanda
0800 022 1787
www.ethieklinebraskem.com

 México
01 800 681 6940
www.lineadeeticabraskemidesa.com 
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Todos os relatos são analisados, regidos pela confidencialidade e independência, garantindo 
o anonimato dos relatores e a segurança na investigação. Não será permitida e tolerada 
qualquer retaliação contra um Terceiro que, de boa fé, relate uma possível conduta ilegal ou 
não conforme com as diretrizes estabelecidas neste Código de Conduta.

4.10. Brindes, presentes, hospitalidade, refeições e entretenimento

Espera-se que todos os Terceiros hajam no melhor interesse da Braskem, quando atuando 
em seu nome, evitando atividades que possam criar um conflito de interesse real ou 
percebido como um ato impróprio para as relações comerciais.

Os Terceiros não devem oferecer, prometer, dar ou receber Brindes, Presentes, Hospitalidade, 
Refeições ou Entretenimento para influenciar indevidamente as decisões que afetam 
negócios relacionados à Braskem, para ganho pessoal do indivíduo ou para criar ou parecer 
criar qualquer tipo de conflito de interesse ou obrigação latente ou expectativa em qualquer 
pessoa.
 
Desta forma, espera-se que Brindes, Presentes, Hospitalidades, Refeições e Entretenimento 
- ofertados ou recebidos – devem ser razoáveis   em relação ao valor e frequência e estar de 
acordo com as leis locais e os costumes do receptor. 
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Processo de ciência
e certificação

Todos os Terceiros deverão dar ciência sobre este Código de Conduta, seja no ato de seu 
cadastro, de sua contratação, sua atualização contratual ou durante o curso da relação 
contratual, mediante assinatura de Termo de Ciência e Reconhecimento (Anexo I) ou 
similar. 

A partir da publicação deste Código de Conduta, caberá aos Gestores dos Contratos 
compartilhar com Terceiros, recém-contratados ou não, para obter sua ciência e 
reconhecimento.

A área de Compliance está disponível para prestar suporte ao treinamento de Terceiros 
para aderência às regras aqui estabelecidas.
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Com o objetivo de uniformizar os termos e expressões utilizados no âmbito deste 
procedimento, as seguintes palavras iniciadas em maiúscula terão os significados a seguir:

“Agente(s) Público(s)”: Qualquer indivíduo: 
(i) exercendo a função de agente, autoridade, funcionário, servidor ou representante 
de entidade governamental, órgão, departamento, agência ou ofício públicos, incluindo 
quaisquer entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, entidades da 
administração pública direta ou indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista 
e fundações públicas, nacionais ou estrangeiras; 
(ii) exercendo, ainda que temporariamente e sem remuneração, cargo, função ou emprego 
em entidade de um Estado soberano e suas instrumentalidades, incluindo entidades que 
prestem serviços ou sirvam a uma função pública; 
(iii) ocupando a posição de diretor, conselheiro, integrante ou representante de uma 
organização internacional pública; 
(iv) ocupando a posição de presidente, vice-presidente, conselheiro ou funcionário de 
partido político, bem como candidatos concorrendo a cargos públicos eletivos ou políticos, 
no Brasil ou no exterior; 
(v) que seja membro de uma família real, incluindo pessoas que não possuam autoridade 
formal mas possam influenciar em interesses empresariais; e 
(vi) que seja cônjuge ou outro Parente Próximo de um Agente Público. 

Glossário
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“Autoridade Pública”: todo órgão, departamento ou entidade da administração direta ou 
indireta, de qualquer um dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, pessoa jurídica 
incorporada ao patrimônio público ou entidade cuja criação ou custeio o poder público possua 
mais de 50% do patrimônio ou da receita anual; bem como os órgãos, entidades estatais, 
sindicatos ou representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como pessoas jurídicas 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou organizações 
públicas internacionais.

“Braskem” ou “Companhia”: Braskem S.A., suas subsidiárias integrais e controladas, no Brasil 
e no exterior. 

“Brinde(s)”: qualquer item de custo de confecção modesto e sem valor comercial com o 
objetivo de atender às funções estratégicas de lembrança da marca e/ou agradecimento, que 
venha a ser distribuído em campanhas promocionais, como por exemplo, canetas, cadernos, 
calendários e agendas, que possuam o logo da Braskem.

“Colaborador(es)”: todas as pessoas que trabalham em nossos Terceiros, sejam conselheiros, 
diretores, profissionais de qualquer natureza, estagiários e aprendizes.

“Corrupção”: abuso de poder ou procedimento para benefício pessoal ou desonesto. A 
Corrupção pode apresentar-se de várias formas, tais como Suborno, propina, conflito de 
interesses, conluio (manipulação de propostas, cartéis e fixação de preços), patronato, 
agenciamento de informação ilegal, uso de informações privilegiadas, combinação de preço, 
evasão fiscal, entre outras. 

“Entretenimento”: todo evento cultural ou social que não possua vínculo direto com as 
atividades comerciais da Braskem, tais como ingressos de show, teatro, exposições, concertos, 
eventos esportivos ou outros tipos similares de eventos abertos ao público em geral.

“Extorsão”: prática de ameaça séria e iminente à integridade física de um indivíduo ou de um 
ativo, utilizada para obter dinheiro ou outras Coisas de Valor.

“Fraude”: ato intencional de obter para si próprio ou para outros Vantagem Indevida, sejam 
elas financeiras ou não-financeiras, utilizando-se de métodos escusos ou ilegais, induzindo ou 
mantendo alguém em erro⁴.

4) Definição elaborada com base no Art. 171 da Lei 2.848/40 do Código Penal.
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“Hospitalidade(s)”: alimentação, recepções, hospedagem, despesas de viagem, passagens 
ou transporte de qualquer natureza, entre outras, que podem ser necessárias para viabilizar, 
por exemplo, apresentação dos produtos ou das dependências, convites para a participação 
em eventos e festas corporativas promovidas pela Braskem.

“Integrante(s)”: todas as pessoas que trabalham na Braskem, sejam Conselheiros, Diretores, 
profissionais de qualquer natureza, estagiários e aprendizes.

“Parente(s) Próximo(s)”: 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/ou 
qualquer pessoa que vive na mesma casa, exceto inquilinos e empregados. 

“Pagamento de Facilitação”: pagamentos realizados a qualquer indivíduo, que atue 
como Agente Público ou não, mesmo que por intermédio de Terceiros, com o objetivo de 
acelerar ou garantir a execução de atos sob sua responsabilidade. Esta definição não inclui 
pagamentos efetuados por meios oficiais e permitidos em lei, desde que não conflitem com 
as leis anticorrupção aplicáveis.

“Pessoas Politicamente Expostas (“PEPs”)”: pessoas que exercem ou exerceram, algum 
cargo ou função pública relevante e seus Parentes Próximos, em período definido na 
legislação aplicável.

“Presente(s)”: qualquer item tangível ou intangível que tenha valor monetário. Um Presente 
também inclui refeições, bebidas, treinamento, transporte ou itens promocionais.

“Refeições”: refeições concedidas ou recebidas a título de negócios para tomada de decisão, 
negociação ou confraternização. Inclui gastos com bebidas, alcoólicas ou não e cafés.

“Suborno”: ato de oferecer, dar, prometer, solicitar, autorizar ou receber dinheiro, presente, 
Coisa de Valor, Vantagem Indevida, ou qualquer tipo de oferta realizada como forma de 
induzir à prática de qualquer ato, omissão, influência ou Vantagem Indevida, ato desonesto 
ou ilegal, ou uma quebra de confiança no desempenho das funções de um indivíduo. 
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“Terceiro(s)”: qualquer pessoa, física ou jurídica, que atue em nome, no interesse ou para 
o benefício da Braskem, preste serviços ou forneça outros bens, assim como parceiros 
comerciais que prestem serviços à Companhia, diretamente relacionados à obtenção, 
retenção ou facilitação de negócios, ou para a condução de assuntos da Braskem, incluindo, 
sem limitação, quaisquer distribuidores, agentes, corretores, despachantes, intermediários, 
parceiros de cadeia de suprimentos, consultores, revendedores, contratados e outros 
prestadores de serviços profissionais.

“Vantagem Indevida”: toda vantagem, pagamento ou benefício particular, direto ou indireto, 
tangível ou intangível, a que uma pessoa não tem direito.
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Anexo I - Termo de ciência e responsabilidade

Pelo presente Termo de Ciência e Responsabilidade, eu,_________________________________

________________________________________________, representante da empresa ___________

______________________________, inscrita sob nº. __.___.___/____-__, na qualidade de Terceiro 

da Braskem S.A., declaro ter conhecimento dos termos do Código de Conduta do Terceiro, 

comprometendo-me a adotar as práticas nele indicadas na execução de minhas atividades, 

bem como a manter o sigilo de toda e qualquer informação recebida para o desenvolvimento 

das atividades relacionadas à Braskem, inclusive após o rompimento do meu vínculo com esta 

Companhia.

Adicionalmente, quanto aos temas Corrupção, Fraude e Suborno, declaro que estou de 

acordo com as diretrizes informadas neste Código, que é vedado oferecer, prometer, conceder, 

autorizar ou receber quaisquer pagamentos ilegais ou impróprios e realizar Fraudes de qualquer 

natureza.

Declaro ainda que nossa empresa cumpre com as leis anticorrupção aplicáveis e disseminamos 

e esperamos a mesma conduta de nossos Colaboradores, fornecedores, parceiros comerciais, 

terceirizados e representantes.

_______________________________, _______ de __________________de 20_______.

__________________________________________________________

[Nome do Representante do Terceiro]

[Nome da empresa Terceira]

Código de Conduta de Terceiros
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