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Para simplicidade de linguagem, o Código de conduta cita "funcionários" ou "funcionário" ou 
refere-se à força de trabalho coletiva, como "nós" ou trata os funcionários como "você". 
Grupos diferentes de "funcionários regulares" às vezes podem ser solicitados, antes ou 
durante seu relacionamento com a Air Products, para ler e/ou acordar com uma parte ou 
todo o Código de conduta e políticas, padrões, diretrizes e processos relacionados. A 
conclusão desta etapa por grupos não regulares de funcionários, se solicitada durante o 
curso do relacionamento de negócios, não implica status, emprego ou qualquer obrigação do 
empregador para com a Air Products. O termo "Air Products" será usado em todo o Código 
para se referir à Air Products e suas empresas.
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Uma mensagem do nosso CEO:  
Compromisso com a integridade

Nossa integridade é um bem de valor inestimável. Ela é algo muito valorizado 
por nós e assim deve continuar a ser. 

Não devemos sacrificar nossa integridade por motivo algum, quer seja lucro ou 
facilitação de negócios. Essa decisão é inquestionável – não existem exceções. 
Isso não significa dizer que as decisões relacionadas a riscos e conformidade 
são sempre imediatamente óbvias: as questões podem ser complexas, 
particularmente em um ambiente como o nosso, sempre em constante mudança. 
Essa é a razão pela qual nosso programa "Compromisso com a Integridade" 
oferece orientações práticas. 

O programa é composto por nosso Código de Conduta, políticas relacionadas, 
padrões e diretrizes, além de comunicações e oportunidades contínuas de 
aprendizagem. É responsabilidade de cada um de nós entender as expectativas 
da empresa e realizar os treinamentos aplicáveis a nossa área de trabalho. 
É também nossa responsabilidade obedecer aos padrões de ética comercial 
dos quais dependem nossa reputação individual e corporativa. Na prática, 
isso quer dizer denunciar comportamentos e atitudes inadequados ou relatar 
nossa preocupação quando problemas e desafios desse tipo chegarem ao nosso 
conhecimento. Nossos números de telefone da IntegrityLine para realização de 
denúncias, o site IntegrityOnline e a lista de contatos da nossa organização são 
ferramentas importantes na realização desses procedimentos em situações em 
que abordar o líder diretamente não seja confortável ou prático.

Uma das qualidades que defendo como chave do nosso sucesso é a 
autoconfiança. Homens e mulheres que têm orgulho de sua integridade pessoal 
e da empresa demonstram autoconfiança em sua forma mais forte e pura. Nós 
fazemos o que é certo, sempre, sem falhar, e devemos ter coragem de corrigir os 
erros quando eles ocorrerem.

Aqueles que tomam atitudes em prol da nossa integridade nunca sofrerão 
reprimendas ou retaliações. A empresa valoriza e protege aqueles que relatam 
violações e suas preocupações em boa-fé. 

A integridade é tão inerente a nossa tradição corporativa que pode até 
parecer que não precisa mais ser constantemente articulada. Mas esta é uma 
necessidade perene, assim como a prática constante também é. Agradeço por 
manter a integridade sempre em mente, mesmo em vista das muitas exigências 
impostas pela sua rotina de trabalho. Sei que você está comprometido com os 
esforços de fazer da Air Products a melhor do seu ramo e que, por meio de sua 
dedicação, a reputação de integridade da Air Products será mantida, em qualquer 
lugar em que venhamos a fazer negócios.  

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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É essencial mantermos os mais 
elevados padrões de integridade em 
todas as interações de negócios. Isso 
significa cumprir com as leis, bem 
como as políticas, normas, diretrizes e 
procedimentos da Air Products em 
todos os países onde operamos. 
Significa, também, ser justo e honesto, 
fazendo a coisa "certa". Mas o que é 
"certo" nem sempre é imediatamente 
claro. 

Expectativas da empresa
Este Código de conduta do Funcionário 
descreve as expectativas da Air Products 
quanto ao comportamento ético dos 
funcionários da Air Products. Políticas, 
normas, diretrizes e procedimentos da 
empresa fornecem mais detalhes sobre 
como devemos agir como membros da 
força de trabalho da Air Products. Você 
deve rever o Código de conduta e todos 
os documentos relacionados que se 
aplicam à sua posição e função e fazer 
perguntas ao gerente ou supervisor 
sempre que a informação não estiver 
clara. 

Se você encontrar uma situação onde o 
que é "certo" não é óbvio, tanto para 
você quanto para aqueles com quem 
colabora, deve procurar orientação. 
Existem recursos, descritos aqui, para 
ajudá-lo a obter mais informações. 
Faça perguntas, expresse preocupações 
ou notifique suspeita de violações ao 
Código para acompanhamento pelo 
gerente ou supervisor e nossos 
especialistas e contatos em 
conformidade e ética. Como 
funcionários, todos somos responsáveis   
pelo comportamento ético. Também 
devemos relatar violações ou suspeita 
de violações. A Air Products promete 
que aqueles que, de boa fé, informam 
violações ou suspeita de violações do 
Código de conduta nunca sofrerão 
retaliação, de qualquer forma. Cada 
um de nós deve fazer sua parte para 
apoiar o compromisso da Empresa 
com a ética empresarial.

Visão geral Requisitos 
Como uma empresa, devemos 
defender nossa integridade e 
salvaguardar nossa reputação de fazer 
negócios de maneira honesta. Uma vez 
que a Air Products é uma empresa 
multinacional, os funcionários 
encontrarão muitas leis, regulamentos, 
políticas e práticas de negócios formais 
ou informais diferentes. Conformidade 
com as leis, políticas, normas, diretrizes 
e procedimentos da Air Products em 
todas as regiões onde atuamos é 
necessária. Onde você não tiver certeza 
dos requisitos legais ou das políticas da 
empresa, ou se parecem que eles estão 
em conflito, você deve consultar o 
gerente, o supervisor, o Grupo jurídico 
ou o CRO para obter orientação. 

Funcionários que não estejam em 
conformidade com o Código de 
conduta podem estar sujeitos a 
cessação do contrato e/ou processo 
criminal e ação legal pela Empresa em 
alguns casos. Conforme permitido pela 
lei local, gerentes e supervisores 
podem estar sujeitos a ação disciplinar 
e/ou responsabilidade pessoal por não 
abordar as violações cometidas pelos 
funcionários. Isso significa que os 
gerentes e supervisores devem 
reportar má conduta dos funcionários 
sob sua gestão. Não estar familiarizado 
com o Código de conduta ou políticas, 
normas, diretrizes e procedimentos de 
sua função não é desculpa para uma 
violação. Todos somos responsáveis   
por compreender essas informações 
importantes.

Se você estiver em uma função que 
exige que interaja com joint ventures, 
agentes, distribuidores ou prestadores 
de serviços, deve estar ciente das 
exigências de seus Códigos de conduta. 
Nós também devemos seguir o Código 
de conduta, políticas, práticas e 
diretrizes da Air Products, 
especialmente se esses forem mais 
rigorosos.
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Relatórios
A Air Products espera que os 
funcionários informem 
comportamento impróprio ou 
violações éticas. Existem várias 
ferramentas e recursos para ajudá-lo. 
Se você tiver perguntas ou dúvidas, ou 
precisar informar uma violação do 
Código, fale primeiro com seu 
supervisor ou gerente. Se não se sentir 
à vontade para falar com o gerente, ou 
se o tiver feito e não estiver satisfeito 
com a resposta, pode procurar a ajuda 
de qualquer um dos contatos listados 
no site da Empresa: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

A qualquer momento, você também 
pode buscar orientação ou assistência 
do Grupo jurídico, CRO, Auditoria 
corporativa, ou qualquer um dos 
executivos da Empresa. E se preferir 
falar com alguém fora da Air 
Products, pode ligar para a 
IntegrityLine, 1-877-272-9726, ou 
visitar www.airproducts.com/
integrityline para obter informações 
sobre números e instruções de 
relatórios locais. 

As linhas de telefone e site são 
operados por um fornecedor 
terceirizado que a Air Products 
contratou para ajudar nos relatórios 
sobre ética e conformidade. Outras 
instruções de uso estão disponíveis no 
Código de conduta sobre relatórios. As 
categorias e os processos dos relatórios 
variam por país/região. Familiarize-se 
com a legislação local ao utilizar as 
ferramentas de relatórios de terceiros. 
Lembre-se, a Air Products reforça uma 
promessa estrita de não retaliação. 

Uma mensagem de nosso 
Chief Compliance Officer sobre 
comportamento íntegro
Como funcionários, é nosso dever reforçar os altos padrões de integridade 
e comportamento ético da Air Products e os valores de honestidade 
e justiça dos funcionários da Air Products. Em pesquisas, fóruns de 
discussão e através de feedback anedótico, os colegas têm repetidamente 
enfatizado a importância da ética profissional. Nossas ações falam ainda 
mais alto. Construímos uma forte reputação de integridade. É uma 
expectativa da Empresa que todos trabalhemos para preservá-la. 

Fazemos isso entendendo o Código de conduta e todas as políticas, 
normas e diretrizes relacionadas, aceitando todo treinamento necessário 
à nossa função ou posição, informando violações ou suspeitas e, o 
mais importante, mantendo a integridade na vanguarda do nosso 
trabalho diário . Temos a sorte de trabalhar para uma empresa onde 
o compromisso com a integridade é um valor corporativo essencial e 
pessoalmente importante também para os funcionários . 

Mas mesmo em uma cultura onde a integridade é a chave de nossa 
marca, surgem situações em que o caminho certo nem sempre é óbvio. 
Há recursos para ajudar, incluindo o seu supervisor, gerente ou qualquer 
outro líder na empresa. Quando isso não for possível ou prático, os 
funcionários podem utilizar o telefone da IntegrityLine e os processos 
de envio pela Web administrados por nosso fornecedor terceirizado ou 
consultar a lista de contatos internos de especialistas no assunto. 

É responsabilidade de cada funcionário cumprir o Código de conduta. 
Os gerentes e supervisores têm uma obrigação adicional de criar e 
manter um ambiente de trabalho que incentiva e promove a abertura 
e honestidade. Os funcionários devem se sentir confortáveis usando 
qualquer um dos recursos descritos no Código de conduta para procurar 
ajuda em situações comprometedoras. Liderança significa oferecer 
suporte completo aos que ajudam a preservar nossa integridade, 
incluindo manter nossa promessa de não retaliação.

A integridade é essencial para o nosso sucesso contínuo. Funcionários de 
qualquer região ou função não devem hesitar em abordar um líder da 
Air Products sobre esse tema. 
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Conformidade da empresa

Como enviar um 
relatório 
Funcionários que tiverem dúvidas ou 
preocupações, que precisarem de 
conselhos ou suspeitar de uma 
violação ao Código devem primeiro 
falar com seu supervisor imediato ou 
gerente. No entanto, se a situação ou 
as questões envolverem o supervisor 
ou gerente, ou quando um funcionário 
preferir falar com outra pessoa, ele 
deve levar a questão ao Grupo jurídico, 
CRO, Auditoria corporativa, ou 
qualquer executivo da empresa. 

Como funcionários, em algumas 
circunstâncias, podemos às vezes  
nos sentir relutantes ou pouco à 
vontade em informar violações ou 
preocupações a outros dentro Air 
Products. Qualquer pessoa dentro ou 
fora da empresa pode fazer um 
relatório, 24 horas por dia, sete dias por 
semana, usando uma das várias 
ferramentas disponíveis com empresas 
terceirizadas externas contratadas  
pela Air Products. Usando nossa 
IntegrityLine, as pessoas podem falar 
(muitas vezes no idioma local) com os 
representantes dos fornecedores, que 

podem documentar as preocupações e 
encaminhar para acompanhamento. O 
site IntegrityOnline está disponível em 
várias idiomas em qualquer conexão 
com a Internet. Os funcionários do 
fornecedor terceirizado são treinados 
para documentar com precisão as 
informações que você fornecer. Isso 
permite que a Air Products investigue 
todas as preocupações. 

Aqueles que fazem os relatórios 
podem optar por permanecer 
anônimos (quando permitido pela 
legislação local), mas você é 
incentivado a se identificar para tornar 
o acompanhamento mais eficaz. 
Ocultar seu nome ou informações 
detalhadas pode tornar difícil para a 
Air Products abordar ou resolver 
problemas e preocupações. Se você 
optar por discutir suas preocupações 
por telefone ou on-line, receberá um 
número de relatório para usar se 
quiser acompanhar. Em seguida, a 
empresa terceirizada encaminhará o 
relatório para as pessoas apropriadas 
na Air Products para investigação.

Observe que as leis de privacidade de dados em alguns países limitam o tipo/categoria de 
relatório que os funcionários podem fazer usando os números de telefone ou a página 
IntegrityOnline na Web. Em alguns países, os relatórios podem ser feitos apenas para fins de 
auditoria, contabilidade, fraude e irregularidades financeiras usando essas ferramentas. Da 
mesma forma, a denúncia anônima é proibida por lei em alguns países. Neste caso, o 
sistema de relatórios irá aconselhá-lo sobre como proceder.
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Relatórios sobre 
irregularidades 
contábeis
Aqueles que querem informar suspeita 
de violações relacionadas com 
contabilidade questionável ou 
assuntos de auditoria diretamente ao 
Comitê de auditoria do Conselho 
administrativo poderão fazê-lo. Os 
funcionários podem solicitar que um 
relatório feito on-line ou por telefone 
seja encaminhado ao Comitê de 
auditoria, ou a queixa pode ser enviada 
diretamente ao Comitê de auditoria, 
aos cuidados do representante da 
Secretaria Corporativa da Air Products 
em Allentown, Pensilvânia (consulte 
informações de endereço na 
contracapa).

Código de requisitos 
de certificação de 
conduta
Periodicamente, o CRO, o Escritório de 
risco corporativo ou o Departamento 
de auditoria poderão designar certos 
funcionários que serão solicitados a 
fornecer uma certificação por escrito 
de que analisaram e entenderam o 
Código de conduta, ou partes dele, ou 
as políticas, normas e diretrizes 
relacionadas. A certificação confirmará 
que, durante o período imediatamente 
anterior, o funcionário cumpriu com o 
Código de conduta e que não tem 
conhecimento pessoal de qualquer 
violação dele por outros.

Equidade e não 
retaliação
Negociação justa 

Todos nós devemos tratar de forma 
justa os clientes, fornecedores, 
concorrentes da Empresa e os colegas. 
Ninguém deve tirar vantagem de 
pessoas ou situações através de 
manipulação, ocultação, abuso de 
informações privilegiadas, deturpação 
de fatos relevantes ou qualquer outra 
prática desleal de negociação. 

Proteção aos que ajudam a 
proteger a Empresa
Nossa reputação de honestidade é um 
bem valioso. É por isso que 
prometemos não retaliação aos 
funcionários que a protegem. Você 
deve informar violações ou suspeita de 
violações ao Código de conduta e à 
ética ou política de conformidade e 
gestão. Se você se sentir vítima de 
retaliação por aderir ao Código de 
conduta, questionar práticas 
comerciais antiéticas ou relatar uma 
violação, use uma das ferramentas de 
relatórios ou recursos para informar a 
retaliação imediatamente. A Air 
Products não tolerará retaliação contra 
aqueles que defendem o compromisso 
da empresa com a integridade.

Relatórios
Visite www.airproducts.com/
integrityline para informações 
sobre números e instruções 
de relatórios locais

Faça relatórios on-line em 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Meu colega tem uma lista de distribuição de e-mails na qual enca-
minha brincadeiras que às vezes zombam de sexo, raça, religião, 
política e outras diferenças pessoais. Acho algumas delas ofensivas 
e temo que outros pensem o mesmo. O que devo fazer?

O humor é muito uma questão de gosto pessoal, e às vezes as pes-
soas compartilham piadas que não são apropriadas para o local de 
trabalho. Seu colega pode não perceber que o assunto de algumas 
das piadas que encaminha pode insultar ou humilhar membros 
da lista. Você deve falar com ele e explicar seus sentimentos. Se ele 
reagir negativamente, fale com seu supervisor. Piadas, desenhos, 
comentários verbais, gestos e outras comunicações que embaraçam 
ou prejudicam as pessoas danificam o ambiente de trabalho. Você 
tem todo o direito de se manifestar.
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Ambiente de trabalho e 
emprego

Diversidade e inclusão
A Air Products é sincera em seu 
compromisso de construir um 
ambiente de trabalho inclusivo, onde a 
abertura, confiança e respeito são 
partes integrantes da cultura 
corporativa global. Como funcionários, 
temos de tratar uns aos outros com 
respeito e valorizar as diferenças. As 
perspectivas que essas diferenças 
trazem são importantes para nosso 
sucesso contínuo. 

A Empresa considera o assédio e a 
discriminação injustos e prejudiciais 
ao ambiente de trabalho. Na maioria 
dos países, o assédio e a discriminação 
são ilegais. A Air Products esforça-se 
para atender ou superar as leis 
existentes em todos os países onde 

opera. Os funcionários devem 
consultar todas as políticas regionais, 
normas, diretrizes e procedimentos 
relevantes relacionados ao ambiente 
de trabalho e respeito no local de 
trabalho. Eles também devem se 
manter atualizados com os 
treinamentos oferecidos pela Empresa 
sobre Diversidade e Inclusão, 
antiassédio, e outros cursos 
relacionados ao ambiente de trabalho.

A Air Products não tolerará violência 
ou ameaças de violência no local de 
trabalho. Os funcionários que trazem 
armas ou materiais perigosos para o 
trabalho ou que agem de uma forma 
que assusta ou intimida os outros 
serão punidos.
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Sou o gerente de contratação para uma posição que envolve o 
trabalho internacional. A pessoa mais qualificada que entrevistei 
é uma mulher, mas sei que alguns empresários em alguns desses 
países não gostam de lidar com mulheres. Suas habilidades são  
as melhores, mas seu sexo poderá afetar nossos negócios. O que 
devo fazer? 

É contra a política da Air Products, e ilegal, excluir um candidato 
por causa do sexo. É importante seguirmos o caminho certo no que 
fazemos, independentemente do local. Nossa integridade nunca 
deve ser comprometida, mesmo que a escolha certa possa afetar  
os lucros.
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Igualdade de 
oportunidades de 
emprego 
Os funcionários da Air Products são 
seus bens mais valiosos. Nosso sucesso 
contínuo depende de atrair e manter 
uma força de trabalho diversa de 
homens e mulheres talentosos. Todos 
os funcionários serão julgados com 
base em suas qualificações e 
competências, sem levar em conta 
suas características pessoais. A 
Empresa apoia plenamente todos os 
princípios de igualdade de 
oportunidades no emprego e seguirá 
todas essas leis dos países onde opera..

Direitos humanos e 
legislação de trabalho 
e Emprego 
Para que a criatividade e a inovação 
possam florescer, as pessoas precisam 
de um ambiente inclusivo, onde seus 
direitos e pontos de vista sejam  
bem-vindos e respeitados e sejam 
tratados com decência e dignidade.  
A Air Products está comprometida em 
promover este ambiente. Nós seguimos 
todas as leis trabalhistas e de emprego 
nos países onde atuamos, incluindo as 
leis referentes ao trabalho infantil e 
direitos dos trabalhadores, tais como a 
liberdade de associação, privacidade e 
igualdade de oportunidades de emprego. 

Relatórios
Visite www.airproducts.com/
integrityline para números de 
relatórios locais e instruções.

Faça relatórios on-line em 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Garantia de 
sustentabilidade
Para a Air Products, sustentabilidade 
abrange muitas atividades que são 
importantes para a Empresa e seus 
acionistas. Nós nos esforçamos para 
criar valor duradouro por meio de 
gestão ambiental, responsabilidade 
social e corporativa e soluções 
inovadoras para as necessidades de 
energia, ambientais e mercados 
emergentes. Nós nos esforçamos para 
ser bons vizinhos e empregadores 
justos nas comunidades onde 
operamos. Somos administradores 
ambientais e cidadãos corporativos 
responsáveis  . Cada um de nós deve 
tentar manter os valores de negócio 
sustentáveis em nosso trabalho diário. 

Como a maioria das grandes empresas, 
a Air Products usa água, energia e 
outros recursos e tem uma pegada 
ambiental. É por isso que 
estabelecemos metas para a 
conservação dos recursos e redução 
das emissões e temos políticas de 
apoio a essas metas. Nossas metas de 
consumo de água e energia e redução 
de emissão de gases do efeito estufa 
são monitoradas pelo Conselho de 
Sustentabilidade da Air Products e 
estamos trabalhando para melhorar 
continuamente nosso desempenho. É 
responsabilidade de cada funcionário 
impulsionar a empresa para esses 
objetivos, usando os recursos de forma 
inteligente, seguindo as práticas 
adequadas para reduzir resíduos e 
reciclando ou reutilizando materiais 
sempre que possível.

Sustentabilidade inclui boa 
governança. Este documento de Código 
de conduta e as políticas, normas, 
diretrizes e qualquer treinamento 
requerido para a sua função reforçam 
nosso compromisso com a integridade 
em todas as transações comerciais. Se 
você ficar ciente de qualquer problema 
relacionado à ética e conformidade 
com a sustentabilidade, deve discutir 
suas preocupações imediatamente, 
usando um dos contactos ou 
ferramentas fornecidos aqui.

Sustentabilidade, meio ambiente, 
saúde, segurança física e segurança 
patrimonial

Ação responsável 
para preservação e 
proteção do meio 
ambiente
A Air Products está empenhada em 
preservar o meio ambiente. As 
políticas da Empresa atendem ou 
excedem as leis governamentais de 
proteção ambiental nos países onde 
opera. Estamos orgulhosos de ser 
membro de várias organizações que 
visam minimizar o impacto ambiental 
de fabricação, distribuição e uso de 
produtos químicos. É nossa prática 
atender a essas diretrizes ambientais 
em todas as instâncias. Os 
funcionários devem sempre seguir 
todas as políticas, normas e 
procedimentos ambientais, de saúde, 
segurança e sustentabilidade e fazer 
todo o treinamento necessário.
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Percebi que as pessoas costumam manter a porta aberta para 
permitir que os que estão atrás delas na fila entrem sem passar o 
crachá. Eu acho que provavelmente está bem porque somos todos 
os funcionários, mas às vezes vejo pessoas que não reconheço. O 
que devo fazer? 

Você nunca deve permitir que outros acessem nossos edifícios sem 
seguir os procedimentos de segurança adequados, que exigem que 
cada indivíduo passe seu crachá na maioria das instalações. Você 
não está sendo rude em negar o acesso, está ajudando a proteger 
nosso pessoal, nossas instalações e informações confidenciais. 
Se alguém questionar sua ação, explique que é uma questão de 
política da empresa que todos os que entram usem seu próprio 
crachá autorizado. Da mesma forma, todos nós devemos seguir as 
políticas e os procedimentos relacionados aos hóspedes e visitantes 
nos locais.

Segurança do local de 
trabalho, funcionários 
e comunidades
A Air Products tem como prioridade 
operar com condições de trabalho 
seguras e saudáveis, e isso requer 
compromisso e foco constante na 
segurança por parte de cada um de 
nós. Nosso recorde de segurança é 
louvável, e estamos comprometidos 
com a melhoria contínua no 
desempenho da segurança. 

Todos os funcionários são responsáveis   
por trabalhar com segurança e 
informar condições de risco. Devemos 
seguir todas as políticas, normas, 
processos e diretrizes relacionados à 
segurança, para preservar e proteger 
nossa própria segurança e a de nossos 
colegas. Temos também alguns 
programas locais e regionais, 
informações e ferramentas para 
melhorar a saúde e o bem-estar do 
funcionário, além de políticas para 
garantir que todos vamos para casa do 
trabalho tão seguros quanto 

chegamos. Isso pode variar conforme a 
região e incluir políticas e normas 
relacionadas ao uso do tabaco, 
sistemas de crachá para a entrada nas 
instalações, benefícios de saúde locais 
e regionais, programas de bem-estar 
corporativos e muito mais. Seu gerente 
ou supervisor, o departamento de 
Saúde e Segurança Ambiental e 
Recursos Humanos pode ajudar você a 
entender tudo o que se aplica ao seu 
local ou função.

Violações dos funcionários à políticas, 
normas, diretrizes e procedimentos de 
segurança, no trabalho ou nas 
instalações do cliente, podem resultar 
em ação disciplinar. Violência ou 
ameaças de violência e posse de armas 
no local de trabalho não serão tolerados. 
Da mesma forma, abuso de substâncias 
no local de trabalho compromete a 
segurança de todos e é proibido.

Proteção de 
instalações e produtos
Proteger um ao outro, nossas 
comunidades vizinhas e a propriedade 
da empresa é uma questão que 
levamos a sério. Como fabricamos e 
transportamos produtos que podem 
causar lesões se utilizados por pessoas 
com intenções maliciosas, a segurança 
é uma prioridade da Air Products. 
Tomamos medidas severas para 
garantir a segurança de nossos 
produtos e operações. Todos somos 
obrigados a seguir as políticas, normas 
e procedimentos de segurança em 
nossas instalações, sem exceção. Como 
funcionários, também é nossa 
responsabilidade garantir que os 
visitantes e convidados estejam 
cientes dos procedimentos de 
segurança pessoal e patrimonial e 
ajam em conformidade com eles.

Os funcionários devem alertar a 
Segurança corporativa global (Grupo 
de proteção global de ativos), quando 
tiverem preocupações com a 
segurança ou suspeitas de qualquer 
tipo. No passado, situações 
potencialmente perigosas foram 
evitadas porque funcionários 
vigilantes tomaram as devidas 
precauções de segurança ou alertaram 
a Segurança corporativa global sobre 
os problemas.
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Você sabia?

Sustentabilidade dentro e fora 

da empresa: A Air Products está 

comprometida com negócios 

sustentáveis, e nossos esforços vão 

além de locais e instalações. Também 

estamos trabalhando com nossos 

fornecedores e clientes para ajudar a 

melhorar a sustentabilidade de nossas 

cadeias de valor e do mundo. Você deve 

se familiarizar com os valores atuais 

de padrões e políticas para ajudar a 

Air Products a atingir seus objetivos 

de sustentabilidade e também estar 

consciente de nossa disponibilidade 

em ajudar os clientes a melhorar sua 

sustentabilidade.
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Uso adequado de 
sistemas, informações 
e equipamentos da 
empresa 
É responsabilidade de todos proteger 
os ativos da empresa. Roubo e 
negligência afetam nossos lucros. Não 
devemos apenas seguir a política nós 
mesmos, mas também ajudar a 
proteger nossos recursos – inclusive 
informações – informando 
imediatamente qualquer suspeita de 
fraude, roubo, violação de segurança, 
ou uso indevido dos ativos da empresa 
por outros.

Equipamentos, sistemas, informações, 
bens e serviços devem ser usados 
somente para os negócios da Empresa. 
Uso pessoal eventual é permitido em 
alguns casos, desde que não afete as 
transações comerciais ou de 
produtividade. Usar os ativos ou 
informações da Air Products para obter 
ganhos pessoais é proibido.

Se você colocar no lugar errado ou 
perder qualquer dispositivo com os 
dados da empresa armazenados nele, 
deve informar a perda à Segurança 
corporativa (Proteção global de ativos).

Gerenciamento 
de registros e 
documentos
Os registros da empresa são 
importantes ativos corporativos. A 
manutenção eficaz e eficiente dos 
registos ajuda nossos processos de 
trabalho a funcionar sem problemas. O 
gerenciamento adequado de registros 
é orientado por exigências legais, 
regulamentares e operacionais. 
Registros e outras informações 
empresariais importantes devem ser 
corretamente gerenciados (criados, 
usados   e compartilhados, armazenados 
e destruídos) ao longo do seu ciclo de 
vida. Todos os funcionários são 
responsáveis   por compreender como 
classificar as informações que 
manuseiam e gerenciam de acordo 
com as políticas da empresa, bem 
como leis e regulamentos. Você deve 
consultar seu supervisor ou o gerente 
do Departamento de Informações para 
orientação, se você não tiver certeza de 
como gerenciar seus registros ou 
documentos.

Gerenciamento de ativos e 
informações da empresa

Você sabia?
Riscos à segurança das informações: 
uma das maiores ameaças às 
informações importantes da Empresa 
(e suas próprias informações privadas) 
pode ser evitada com simples 
mudanças de comportamento. 
Pessoas com intenção maliciosa 
constantemente inventam formas 
mais sofisticadas de enganar 
outras para revelar informações ou 
oferecendo programas de computador 
ocultos para acessar sistemas, bancos 
de dados e outros repositórios de 
informações. Esses criminosos se 
passam por empresas legítimas ou 
contatos ou publicam e-mails ou 
sites que parecem ser genuínos. Você 
deve tratar todos os e-mails, links 
da Internet, anexos ou solicitações 
de informações (eletrônica, ao vivo 
ou por telefone) com cautela. Nunca 
compartilhe sua rede ou senhas 
pessoais, forneça informações 
confidenciais on-line ou por e-mail 
nem clique em em links de e-mails não 
confirmados. Sempre verifique duas 
vezes para confirmar a verdadeira 
identidade dos que solicitam as 
informações.
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Insider Trading ou 
Comércio com base 
em informações 
privilegiadas
É uma violação à política da Air 
Products um funcionário divulgar, 
direta ou indiretamente, qualquer 
informação não pública da qual toma 
conhecimento durante seu contrato 
com a Empresa. Não estamos 
autorizados a usar tais informações 
para nossa própria vantagem ou 
desvantagem da Air Products. Por 
exemplo, os funcionários não podem 
comprar ações de outra empresa que a 
Air Products tenha interesse em 
adquirir. A política é consistente com 
as leis norte-americanas sobre 
informações privilegiadas e também 
tem como objetivo evitar danos à 
Empresa a partir da divulgação de 
informações valiosas.

Insider Trading – comprar ou vender 
ações da Air Products com 
conhecimento de informações 
relevantes sobre a empresa que o 
público não conhece – é injusto. É 
também um crime. Informações 
"relevantes" incluem tudo o que possa 
influenciar a decisão de um potencial 
investidor para comprar ou vender 
ações da Air Products. Coisas 
significativas como potenciais 
aquisições ou alienações, projeções de 

lucros empresariais e alterações 
planejadas na gerência sênior podem 
ser consideradas informações 
relevantes.

As leis de insider trading proíbem 
também coisas menos óbvias. Se você 
tiver conhecimento de informações 
relevantes não públicas, não poderá 
negociar ações da Air Products, 
diretamente ou em seu plano de 
aposentadoria e poupança. Se você não 
puder fazer uma negociação, também 
não poderão fazer os membros de sua 
família, nem qualquer pessoa que viva 
em sua casa. Além disso, você está 
proibido de contar aos outros 
informações relevantes que não são 
públicas. Da mesma forma, você não 
pode comprar nem vender ações de 
nossos clientes, fornecedores ou outros 
parceiros de negócios, se tiver 
informações relevantes não públicas 
sobre eles.

Trata-se de justiça básica. Os 
investidores devem poder confiar que 
todos o que fazem negócios no 
mercado têm a mesma informação. 
Insider trading distorce o mercado e 
causa danos à confiança.

Relatórios
Visite www.airproducts.com/
integrityline para informações 
sobre números e instruções 
de relatórios locais

Faça relatórios on-line em 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Eu recebo alguns anúncios e promoções de sites externos na conta de 
e-mail do meu trabalho e assino algumas notícias não relacionadas ao 
trabalho. Isso é permitido pela política da Empresa?

Hardware, software e sistemas da Air Products devem ser usados   
principalmente para fins comerciais. No entanto, tudo bem desfrutar 
de algum uso pessoal limitado, desde que não afete a segurança, a 
eficiência e a confiabilidade do sistema ou sua produtividade e a de 
seus colegas. No entanto, tal uso pode representar uma ameaça para 
a Empresa. Vírus, malware, hacking, phishing e outros riscos são cada 
vez mais comuns. Você deve se familiarizar com todas as políticas 
relacionadas, bem como as medidas a tomar para garantir que o seu 
uso de e-mail e internet não estão colocando as informações da Air 
Products e suas próprias informações pessoais em perigo. Observe que 
instituições respeitáveis   nunca irão pedir sua identificação e senha ao 
se comunicarem com você via e-mail.

Somos todos responsáveis   por ajudar a 
proteger os ativos intelectuais da Air 
Products. Ativos intelectuais (ou de 
propriedade intelectual) incluem 
conhecimento, informações e know-
how que uma empresa e seus 
funcionários possuem, que podem ser 
convertidos em valor. Planos escritos, 
designs de produtos, projetos atuais e 
futuros, patentes, marcas comerciais, 
know-how, processos de trabalho e 
outras informações valiosas são 
exemplos de ativos intelectuais de 
propriedade da Air Products. O fluxo 
livre de informações na Air Products é 
fundamental para o seu desempenho. 
No entanto, detalhes dos ativos 
intelectuais poderiam ser valiosos para 
um concorrente ou terceiros. A Air 
Products tem um programa 
abrangente de Gestão de Risco de 
Informações, que inclui ferramentas e 
técnicas para proteger os ativos 
intelectuais, para que os funcionários 

possam aproveitar ao máximo nossos 
recursos intelectuais combinados. Mas 
é preciso a atenção de todos para 
salvaguardá-los. Há também políticas, 
normas e diretrizes que nos ajudam a 
manter a segurança dos nossos ativos 
intelectuais.

Os funcionários da Air Products podem 
deter ou desejar receber informações 
confidenciais de propriedade de outras 
empresas ou indivíduos, que a 
Empresa é legalmente obrigada a 
proteger. Se você quiser receber ou 
fazer uso de informações confidenciais 
ou proprietárias, deve primeiro tomar 
certas medidas. Você deve ter um 
contrato de confidencialidade ou não 
divulgação assinado, aprovado pelo 
gerente empresarial adequado, e deve 
respeitar seus termos. Seguir essas 
etapas pode ajudar a evitar potenciais 
reclamações judiciais ou questões que 
possam comprometer os esforços de 

Propriedade intelectual e proteção de ativos de 
informação da empresa

pesquisa, desenvolvimento e negócios 
da Empresa. Se você tiver dúvidas ou 
estiver incerto do processo a ser 
seguido, consulte seu gerente, 
supervisor ou o Grupo jurídico.

Os funcionários devem proteger todas 
as informações delicadas e 
confidenciais sobre a Air Products ou 
outras empresas ou indivíduos contra 
divulgação ou uso não autorizado. Isso 
inclui seguir as políticas para proteger 
informações pessoais, bem como as 
hospedadas ou trocadas em qualquer 
sistema, banco de dados ou aplicativos 
da Air Products. Usar essas 
informações em benefício próprio ou 
em prejuízo da Empresa também é 
contra as políticas da Air Products. 
Além disso, é preciso ter cuidado ao 
armazenar, compartilhar ou excluir 
informações delicadas e confidenciais, 
sejam eletrônicas ou impressas.
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Segurança no 
ambiente de 
computação
Armazenamos informações valiosas da 
empresa em nossos computadores, em 
dispositivos de armazenamento 
externo e serviços (por exemplo, 
nuvens), dentro de nossos dispositivos 
de tecnologia pessoal e em sistemas da 
Air Products. É por isso que os 
funcionários devem usar o ambiente 
de computação da Air Products de 
forma responsável e seguir as políticas, 
normas e diretrizes relacionadas com a 
segurança. Elas são concebidas para 
proteger nossas informações e 
salvaguardar o ambiente de 
computação contra vírus, falhas de 
segurança e outras "ameaças 
cibernéticas". Isso inclui detalhes 
relacionados ao uso adequado de 
sistemas e hardware, instalações de 
programas de segurança e processos 
de criptografia, proteção de senha, 
downloads de aplicativos e instalações 
aprovados, dispositivos externos de 
armazenamento, acesso à intranet, uso 
da Internet e mídia social, medidas 
para proteger o seu PC ou hardware 
local, e muito mais.

Ativos e sistema de computação são 
destinados a fins comerciais. No 
entanto, alguns uso pessoal limitado é 
permitido desde que não afete a 
produtividade dos negócios, a 
eficiência do sistema, ou o 
desempenho do funcionário nem viole 
as políticas ou normas da Empresa . É 
responsabilidade do funcionário 
familiarizar-se com tais políticas e 
diretrizes, bem como completar 
qualquer treinamento relacionado à 
segurança das informações.

Privacidade dos dados 
de funcionários e 
partes interessadas
É responsabilidade da Empresa e todos 
os funcionários proteger as 
informações de identificação pessoal 
(PII), tal como fazemos com as 
informações corporativas da Air 
Products. Exemplos de PII são números 
de identificação pessoal; de emprego, 
informações médicas e financeiras; 
registros de emprego e outras 
informações similares. Funcionários da 
Air Products também devem proteger 
as informações de clientes, 
fornecedores, parceiros e outras partes 
interessadas. 

Privacidade dos 
funcionários no 
ambiente de 
computação
Hardware, software, sistemas e 
aplicativos de armazenamento de 
dados e computação da Air Products 
são propriedade da Empresa. Alguns 
usos de e-mail são estritamente 
proibidos, incluindo o envio de 
mensagens ou arquivos ilegais, 
difamatórios, ofensivos ou de assédio; 
violação de leis de direitos autorais; 
divulgação não autorizada de 
informações confidenciais ou 
proprietárias e envio de solicitações 
para fundos. 

Uma vez que o hardware e software 
utilizados pelos funcionários são de 
responsabilidade da Empresa, a 
privacidade individual não pode ser 
garantida quando se utiliza qualquer 
sistema, incluindo e-mail e mensagens 
instantâneas, com partes internas ou 
externas. Os funcionários não devem 
assumir que seu e-mail é particular ou 
pessoalmente confidencial. A Empresa 
reserva-se o direito, em toda a 
extensão disponível sob as leis 
regionais aplicáveis, de interceptar e 
verificar e-mails e monitorar todos os 
outros sistemas para assegurar o uso 
apropriado e de conformidade com a 
política, normas, diretrizes e lei. Nós 
podemos ajudar a proteger as 
informações da Air Products, bem 
como nossas informações pessoais, 
utilizando o ambiente de computação 
de forma responsável e em 
conformidade com as políticas e 
procedimentos relacionados.
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Minha irmã é co-proprietário de uma empresa de licitação para 
um contrato de fornecimento com a Air Products. É o meu trabalho 
avaliar as propostas recebidas. Este é um conflito de interesses? 

Sim. Por causa de seu vínculo familiar próximo, você pode ser visto 
como tendencioso na avaliação da proposta. Você deve explicar 
a situação e pedir ao seu supervisor que atribua a outra pessoa a 
função de olhar e comparar as propostas dos fornecedores.

O que pode constituir 
um conflito de 
interesses? 
Os funcionários devem evitar qualquer 
situação que envolva, ou pareça 
envolver, um conflito entre seus 
interesses pessoais e os interesses da 
Empresa. Isso significa que os 
funcionários devem evitar situações 
que possam ofuscar seu julgamento ou 
imparcialidade ao realizar seus 
trabalhos. Se seus interesses pessoais 
ou de seus relacionamentos fizerem 
você sentir favoritismo (ou possa 
parecer favoritismo aos olhos dos 
outros), existirá um conflito de 
interesses. 

Conflito de 
interesses pessoais

Exemplos de onde um conflito de interesses pode surgir incluem:

• Se um funcionário ou membro de sua família for proprietário ou 
co-proprietário de um cliente da Air Products, empresa fornecedora ou 
consultor, assalariado, ou alguém que recebe outra remuneração da empresa 

• Se um funcionário tiver ganho pessoal por organizar um relacionamento entre 
a Air Products e um cliente, fornecedor ou parceiro 

• Se um funcionário receber benefícios pessoais, tais como empréstimos ou 
garantias de obrigações, de um cliente, fornecedor ou parceiro 

• Se um funcionário estiver relacionado com qualquer negócio que esteja, direta 
ou indiretamente, em concorrência com a Air Products 

• Se um funcionário descobrir uma oportunidade de ganho pessoal por meio de 
sua posição ou do uso de equipamentos ou sistemas da Empresa

Investir em ações de empresas negociadas nas principais bolsas públicas 
adquiridas em uma transação independente como parte de um programa de 
investimento normal geralmente não constitui um conflito. Se você tiver 
dúvidas sobre se a situação é um conflito de interesses, entre em contato com o 
Grupo jurídico cou com o Departamento de auditoria corporativa. 
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Um fornecedor sugeriu uma reunião em um resort de luxo para 
discutir nosso contrato e se ofereceu para pagar a minha viagem 
e todas as despesas associadas, incluindo alguns ingressos para 
shows caros. Uma vez que isso tem relação com os negócios, posso 
aceitar a oferta? 

Não. A oferta do fornecedor excede o que é considerado razoável 
e habitual pelas políticas e diretrizes da Air Products. Aceitar tal 
oferta inadequada – ou presentes, viagens ou entretenimento além 
dos valores permitidos – poderia ser entendido como corrupção e 
suborno para influenciar as decisões de negócios. A lei e a política da 
Air Products proibem tais transações.

Dar ou receber 
presentes durante o 
curso dos negócios
É normal e habitual para as pessoas 
dar e receber refeições ou 
entretenimentos de baixo custo 
durante o curso dos negócios. A troca 
de presentes de alto valor ou fornecer 
ou receber entretenimentos excessivos 
ou inadequados é antiético e pode ser 
ilegal. Pode ser prejudicial tanto para a 
sua reputação quanto para a Air Products. 

Nas relações comerciais, nenhum 
funcionário deve oferecer nem aceitar 
qualquer coisa de valor que possa 
parecer uma tentativa de influenciar 
as decisões de negócios ou um 
suborno ou vantagem. Dar ou receber 
dinheiro é contra a política da Empresa, 
exceto em circunstâncias muito 
específicas e definidas. É apropriado 
aceitar refeições razoáveis   ou de 
entretenimento durante as interações 
de negócios, e somos encorajados a 
retribuir com cortesias semelhantes 
para manter uma relação equilibrada. 
Mas fornecer ou receber presentes ou 
entretenimento inadequados ou além 
do permitido pelas políticas, normas 
ou diretrizes atuais da empresa é 

antiético. Da mesma forma, os 
funcionários devem evitar até mesmo 
trocas de baixo custo quando sabem 
ou suspeitam que são contra a política 
da empresa da outra parte. 

A Empresa estabelece limites para a 
quantidade de presentes que um 
funcinário pode oferecer ou aceitar, e 
espera-se que ele entenda esses 
limites. Se você tiver alguma dúvida 
sobre se qualquer presente ou 
entretenimento é excessivo ou 
inadequado, deve consultar as políticas 
relacionadas da Empresa ou pedir 
aconselhamento ao seu supervisor ou 
gerente, Departamento de auditoria ou 
ao CRO. 

Como existem leis muito técnicas e 
regulamentos sobre negociações com 
funcionários do governo, dar presentes 
nessas relações pode ser ilegal. Nenhum 
presente deve ser dado a funcionários 
do governo sem primeiro obter a 
aprovação do seu supervisor imediato 
e um representante do Grupo jurídico.
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Você sabia?

Despesas de viagem e 

entretenimento: a Air Products 

esforça-se para manter um bom 

relacionamento com clientes e 

autoridades governamentais onde 

faz negócios. Mas devemos ser 

cuidadosos na hora de organizar e 

pagar por viagens, entretenimento, 

inspeções no local, e assim por 

diante. Qualquer viagem deve ter 

uma finalidade comercial legítima 

e deve ser analisada e aprovada 

previamente pelo Grupo jurídico. A 

duração da viagem deve ser limitada 

ao que é razoavelmente necessário 

para atender à finalidade de negócios 

aprovada. A Air Products não deve 

pagar por visitantes não relacionados 

à empresa, passeios à parte, turismo 

ou entretenimentos caros, nem 

devemos dar presentes sem expressa 

análise e aprovação prévias.

Relatórios
Visite www.airproducts.com/
integrityline para informações 
sobre números e instruções 
de relatórios locais

Faça relatórios on-line em 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Interação com o 
público

Envolvimento da 
comunidade 
A Air Products tem uma longa tradição 
de apoiar e ajudar as comunidades 
onde opera e onde os funcionários e 
suas famílias vivem e trabalham. A 
empresa organiza e patrocina eventos 
comunitários e educativos. Os 
funcionários de nossas instalações 
locais trabalham em conjunto com os 
moradores e as organizações em suas 
áreas para melhorar a comunidade e a 
forma pela qual fazemos negócios. No 
entanto, os funcionários devem 
sempre seguir as políticas da Air 
Products ao usar os fundos da Empresa 
para tais divulgações e eventos. Da 
mesma forma, uma política de não 
solicitação aplica-se a algumas 
situações e/ou regiões, que proíbe que 
funcionários individuais angariem 
fundos ou organizem eventos. O 
Departamento de Relações 
Comunitárias, Comunicação 
Corporativa ou Recursos Humanos 
pode orientar os funcionários com 
questões nesta área. 

A participação do funcionário durante 
as horas normais de trabalho está 
sujeita aos critérios do gerente local 
em algumas regiões. Participar da 
sensibilização da comunidade em 
geral, é uma questão de escolha. 
Nenhum funcionário deve se sentir 
pressionado a participar de qualquer 
evento de divulgação da Air Products 
nem a contribuir para a angariação de 
fundos da empresa. Durante o horário 
de trabalho, a participação do 
funcionário está sujeita ao livre 
arbítrio do gerente.

Envolvimento político, 
lobby, presentes e 
contribuições
Na Air Products, um dos nossos 
principais valores é o cuidado 
responsável pelo outro, pelas 
comunidades e pelo meio ambiente 
global. A Air Products incentiva os 
funcionários, representantes e diretores 
a contribuir para a comunidade e a 
participar plenamente da política local, 
nacional e internacional. No entanto, 
ao fazê-lo, a Air Products e seus 
funcionários devem seguir as leis que 
regem a participação nos assuntos 
políticos, incluindo contribuições 
políticas, lobby e presentes. Em alguns 
países e jurisdições, contribuições 
políticas, lobby e presentes não são 
permitidos. 

Não podemos pressionar, dar 
presentes nem tentar influenciar as 
ações dos funcionários do governo  
em matéria de legislação ou outras 
decisões políticas sobre questões 
relacionadas aos negócios da Empresa, 
a menos que a ação seja aprovada  
pelo Grupo jurídico e/ou Relações 
Corporativas. É importante coordenar 
nossos esforços de lobby. Muitas vezes 
os empregadores e funcionários que 
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se dedicam ao lobby devem se 
registrar para tal, assim como as partes 
externas contratadas pela Empresa 
para se engajar em atividades de lobby 
ou fazer contatos. É também política 
da Air Products cumprir todas as leis 
que regem as contribuições políticas. E, 
como uma questão política, a Air 
Products and Chemicals, Inc., como 
entidade jurídica, não faz contribuições 
políticas a candidatos em qualquer 
país ou região, mesmo quando 
permitido por lei. Os funcionários são 
livres para dar uma contribuição 
pessoal para um partido ou candidato 
em seu próprio nome, mas não 
poderão fazer qualquer contribuição 
com os fundos da Empresa, incluindo 
fundos para pequenas despesas, 
propriedade ou serviços, a qualquer 
partido político ou comitê, ou a 
qualquer candidato ou titular de 
qualquer cargo de qualquer governo. E 
não podem pedir reembolso de 
qualquer participação pessoal. Esta 
política não impede, quando lícita, o 
funcionamento de um Comitê de Ação 
Política (PAC). A Air Products Political 
Alliance (PAC), que é uma entidade 
legal separada da Air Products and 
Chemicals, Inc. faz contribuições para 
os candidatos federais e estaduais 
norte-americanos que apóiam os 
interesses da Empresa. 

Comunicação com o 
público
É particularmente importante que as 
comunicações externas sejam precisas 
e consistentes, e não violem a 
confidencialidade, as leis, os direitos de 
privacidade ou a suscetilibidade. 
Comunicações externas podem incluir 
comunicações com clientes, jornalistas, 
analistas financeiros e investidores, 
blogueiros, participantes de sites de 
redes sociais e profissionais, nossas 
comunidades, nossos colegas de setor e 
outros membros de grupos externos. 
As informações publicadas pode ter 
um efeito significativo na reputação 
da Air Products, além de graves 
consequências legais e comerciais. 
Todos devemos usar de cautela com as 
comunicações fora da empresa.

A facilidade das comunicações 
eletrônicas no mundo atual significa 
informações sobre a empresa que 
funcionários bem-intencionados 
postam ou publicam casualmente, ou 
talvez nem mesmo tenham a intenção 
de compartilhar amplamente, e que 
podem facilmente aparecer na Web e 
serem encontradas por meio de uma 
pesquisa na Internet. Para garantir que 
as comunicações externas estejam em 
conformidade com as políticas e 
normas atuais, a Air Products requer 
certas análises internas. 

Se você for abordado pela mídia ou 
pretender publicar informações sobre 
seu trabalho, entre em contato com 
Comunicação Corporativa para 
orientação. Se você for abordado por 
um investidor ou analista, contate o 
setor de Relações com Investidores. 
Documentos técnicos devem incluir a 
aprovação de seu gerente ou 
supervisor e, em alguns casos, revisão 
legal. Se você for solicitado a fazer uma 
apresentação externa, consulte seu 
supervisor, que poderá decidir analisar 
isso com a Comunicação Corporativa 
ou o Grupo jurídico. Essas análises 
visam proteger você e a Empresa de 
consequências não intencionais e 
apresentar a Air Products de forma 
consistente e profissional. Se você tiver 
contato com a mídia ou publicar 
informações em suas atividades fora 
do trabalho, especifique que está 
oferecendo a sua opinião pessoal, não 
necessariamente a opinião da Air 
Products. Da mesma forma, tome 
cuidado para não divulgar informações 
sigilosas. 

Relatórios
Visite www.airproducts.com/
integrityline para informações 
sobre números e instruções 
de relatórios locais

Faça relatórios on-line em 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Eu vi alguns pontos de vista expressos em publicações em um site 
comunitário de negócios on-line sobre o desempenho financeiro da 
Air Products. Os pareceres contêm uma série de erros de conteúdo, 
bem como suposições incorretas sobre a gestão. Devo corrigir os 
erros e publicar para responder com comentários mais positivos?

Não, você não deve responder nem publicar correções ou quaisquer 
outras observações, a menos que seja um porta-voz autorizado da 
Air Products. A publicação original pode estar violando o padrão 
social de mídia da Air Products se o autor for um funcionário não 
autorizado a falar em nome da Air Products. Você deve informar o 
site à Comunicação corporativa para consideração. Essa organização 
irá determinar se uma resposta é adequada e que medida tomar.

Uso de mídia social
A facilidade e rapidez da comunicação 
eletrônica continua a avançar, e os 
funcionários devem ter cuidado extra 
ao utilizar essas ferramentas de 
comunicação eletrônica, dentro ou fora 
do trabalho. Sites de redes sociais e 
outros fóruns eletrônicos, tanto 
pessoais quanto profissionais, são 
muito populares. É fácil distribuir 
informações para um público muito 
amplo com apenas alguns cliques. Mas 
temos de tomar precauções para que o 
que compartilhamos em mídias sociais 
não viole quaisquer políticas ou 
normas da Air Products destinadas a 
proteger a segurança de nossas 
informações, nossa reputação nos 
negócios ou a privacidade dos 
funcionários, clientes ou parceiros.

Informações sobre a empresa, mesmo 
que para uso comercial, só devem ser 
publicadas por porta-vozes autorizados 
da Air Products após análise do setor 
de Comunicações corporativas.

Da mesma forma, se você estiver 
usando sites de relacionamento 
profissional, tome cuidado para 
garantir que não esteja divulgando 
qualquer informação privada, 
proprietária ou confidencial como 
parte de seu currículo, curriculum 
vitae, perfil profissional, 
correspondência, ou outra 
comunicação.
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Relatórios
Visite www.airproducts.com/
integrityline para informações 
sobre números e instruções 
de relatórios locais

Faça relatórios on-line em 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


21

Em uma reunião de associação comercial, um representante de 
um dos nossos concorrentes se aproximou de mim com uma idéia 
de criar em conjunto uma unidade de produção em determinada 
região onde ambas as empresas precisam de mais produtos. Seria 
do interesse financeiro de todos. Devo falar mais com ele sobre isso? 

Esta não é uma decisão que você pode tomar sozinho. Se esse 
esforço de produção conjunta é legal ou não, é uma questão que 
requer uma reflexão cuidadosa. Você deve contatar nosso Grupo 
jurídico para analisá-lo com você.

Interação no setor

Leis antitruste e 
concorrência 
Esperamos que nossos funcionários 
sigam as "palavras e o espírito" das leis 
antitruste dos Estados Unidos e as leis 
de concorrência de qualquer outro país 
ou grupo de países cujas leis se 
aplicam ao nosso negócio. Isso 
significa obedecer às situações 
claramente definidas abrangidas pela 
lei, bem como a intenção das leis em 
circunstâncias mais complexas e 
ambíguas. Se um funcionário estiver 
sempre inseguro quanto a violação da 
lei por uma ação, deve consultar o 
Grupo jurídico. A Air Products prospera 
pelos méritos de seus produtos e 
serviços em um mercado livre, aberto e 
competitivo. Nenhum funcionário deve 
assumir que os lucros, em nenhum 
momento, exijam ou justifiquem ações 
ilegais. 

Concorrência empresarial é a base de 
uma economia robusta, e as leis 
antitruste e de concorrência protegem 
a liberdade do mercado. Em geral, as 
leis antitruste e de concorrência 
proíbem acordos ou ações que possam 
restringir o comércio ou reduzir a 
concorrência. Algumas dessas leis 
fazem alguns acordos e entendimentos 
entre os concorrentes, por si só ilegais. 
Isso significa que eles são 
terminantemente proibidos e não 
podem ser defendidos nem 
justificados de forma alguma. Se o 
entendimento ou acordo afetou 
adversamente a concorrência não é 
considerado; em vez disso, é 
considerado ilegal. Por exemplo, as 
violações em si mesmas incluem 

acordos entre concorrentes para: 1) fixar 
ou controlar os preços ou condições,  
2) boicotar determinados fornecedores 
ou clientes, 3) alocar produtos, 
territórios ou mercados, ou 4) limitar a 
produção ou venda de produtos. 

As leis antitruste e de concorrência  
são complexas e difíceis de interpretar, 
e se aplicam a uma ampla gama de 
atividades empresariais. Violações 
graves podem levar a sanções civis e 
criminais. Mesmo a alegação de 
violação pode ser prejudicial e 
destrutiva para a Empresa. Muito 
cuidado e atenção é esperado dos 
funcionários em posição de influenciar 
as ações comerciais da Empresa.
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Sei que um representante concorrente sugeriu que, em 
determinada região, estamos ambos provavelmente sofrendo 
desnecessariamente com baixas margens. Ele disse que poderíamos 
tornar a vida mais simples concordando, entre nós, quem começará 
o negócio com cada um dos principais clientes da região. Como devo 
responder?

Esse tipo de acordo seria ilegal, para não mencionar antiético, e 
as consequências legais podem ser severas. Você deve recusar em 
considerar isso de forma clara. Você não quer que alguém fique na 
posição de sugerir que você concordou com suas ações, embora não 
tenha dito "sim." Isso deve ser comunicado ao Grupo jurídico

Relacionamentos com 
os concorrente 
O contato com os concorrentes pode 
servir a fins comerciais legítimos, 
como determinadas reuniões de 
associações comerciais e atividades ou 
a discussão de negócios ou 
empreendimentos de pesquisa 
conjuntos. E, em alguns casos, em que 
compramos e/ou vendemos para 
nossos concorrentes, relações de 
negócios legítimas podem ocorrer. No 
entanto, os funcionários devem usar 
de cautela em seus contatos com os 
concorrentes, pois algumas 
informações não devem ser trocadas 
livremente. Quando você tiver dúvida 
se uma transação ou conduta é 
consistente com a política da empresa 
ou ao considerar uma associação de 
negócios ou um empreendimento de 
pesquisa conjunto, deve consultar o 
Grupo jurídico para orientação. 

Formas adequadas 
de obter informações 
sobre a concorrência 
Pesquisa de mercado – tentar 
compreender e prever os produtos, 
planos e estratégias dos concorrentes – 
é parte de um bom negócio. Essas 
informações podem ser obtidas de 
muitas fontes legais, mas existem 
limites claros. Aquisição ou uso 
inadequado de informações 
confidenciais dos concorrentes pode 
ter sérias consequências legais e 
comerciais. Por exemplo, as leis de 
muitos países impõem severas 
penalidades criminais para indivíduos 
ou organizações que indevidamente 
recebem ou repassam segredos 
comerciais. 
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Leis antiboicote
Alguns governos se recusam a 
negociar com o governo de outro país 
ou suas empresas. Eles miram o outro 
país como parte de um boicote e 
tentam convencer os outros a fazer o 
mesmo. Esses governos tentam 
fortalecer o boicote fazendo outros 
clientes externos e fornecedores 
também recusarem negócios com o 
país-alvo. O país que está fazendo o 
boicote tenta aplicar pressão aos 
países externos dizendo que eles 
também devem boicotar o país-alvo 
como condição para fazer negócios em 
seu próprio país. Os Estados Unidos 
têm leis e regulamentos, geralmente 
proibindo que empresas norte-
americanas e suas subsidiárias 
estrangeiras e nacionais cooperem 
com boicotes que o governo dos EUA 
não aprova. Essas leis também exigem 
que as empresas informem às 
agências governamentais norte-
americanas sempre que receberem 

Leis internacionais

pedidos por escrito ou oral, para 
concordar com esses boicotes ou 
apoiá-los. Além disso, algumas leis 
locais que regem o comércio 
internacional são extraterritoriais. Isso 
significa que um país pode impor suas 
leis além de suas próprias fronteiras. 
Portanto, se a Air Products estiver 
violando as leis antiboicote de outro 
país, pode ser responsabilizada. 
Consulte sempre o Grupo jurídico para 
orientação, se não tiver certeza sobre 
como as leis se aplicam a determinada 
situação. As violações podem resultar 
em penalidades civis e criminais e 
perda de benefícios fiscais. 

Leis de importação/
exportação
As leis globais de importação e 
exportação exigem classificação 
precisa, avaliação, determinação de 

Acabei de vencer uma proposta de fornecimento para a Air 
Products, mas a minuta do contrato contém uma cláusula que exige 
que nós concordemos em não usar componentes ou pessoas de 
determinado país na execução do contrato. Não precisamos usar 
nada daquele país, mas assiná-lo é contra a lei antiboicote dos EUA?

O Grupo jurídico precisa analisar esse contrato (e qualquer 
contrato). Neste caso, a linguagem de boicote contida em toda a 
documentação deve ser removida ou alterada de forma adequada. 
Essas informações não podem também ser substituídas por um 
acordo verbal, portanto use de cautela ao falar com o cliente.

licença, triagem de uso e usuário final, 
manutenção de registros, 
arquivamento pontual e identificação 
de produtos e tecnologias que cruzam 
as fronteiras internacionais. Os Estados 
Unidos e outros governos podem 
restringir, através de licenciamento 
obrigatório, a exportação, importação 
ou reexportação de mercadorias com 
base em fatores como origem, 
classificação, ou a natureza de dupla 
utilização de muitos dos nossos 
produtos e tecnologias, bem como a 
identidade do cliente. As exportações e 
reexportações para países designados 
"embargados" sob a lei dos EUA ou da 
jurisdição do país de exportação são 
proibidas. As violações podem resultar 
em penalidades civis e criminais e 
perda dos privilégios de exportação ou 
importação. 

Você sabia?

Alteração de regulamentações: 

Pagamentos de facilitação às vezes 

são solicitados para induzir os 

funcionários públicos de alguns 

países a executar sua função, tais 

como a emissão de autorizações 

ou licenças, mais rapidamente. 

Embora esses pagamentos possam 

ter sido permitidos em alguns casos, 

no passado, os funcionários da Air 

Products são geralmente proibidos 

de efetuar pagamentos de facilitação 

para qualquer funcionário público 

estrangeiro. Você deve procurar a 

orientação do Grupo jurídico e de 

seu gerente antes de fazer quaisquer 

pagamentos de facilitação.
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Como uma empresa dos EUA, a Air 
Products deve respeitar o FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act). Essa lei 
proíbe pagamentos e ofertas de 
pagamentos em valor a funcionários 
estrangeiros, partidos políticos, ou 
candidatos a cargo político estrangeiro 
para obter, manter ou direcionar 
negócios. E alegar não saber do delito 
não servirá de defesa quando as 
circunstâncias o tiverem alertado. 
Pagamentos feitos indiretamente por 
meio de intermediários, como agentes 
de vendas e consultores, quando a 
maioria das pessoas entender que 
esses pagamentos estão sendo 
repassados   para fins proibidos, 
também são ilegais. 

Além de certas ações proibidas, a lei 
também exige controle interno de 
contabilidade e registro pela 
Companhia em conexão com 
quaisquer pagamentos por suas 
subsidiárias no exterior. 

As questões apresentadas por esta lei 
são mais complexas do que pode 
parecer à primeira vista. Por exemplo, 
embora você possa não considerar que 
o termo "funcionário público 
estrangeiro" inclua funcionários de 
empresas de propriedade de um 
governo estrangeiro, a lei, em geral, os 
considera "funcionários estrangeiros". 
Para complicar ainda mais as coisas, 
existem algumas exceções na lei. Por 
estas e outras razões, a assistência do 
Grupo jurídico é essencial ao trabalhar 
com as complexidades dos problemas 
encontrados em conexão com o 
cumprimento desta lei. 

Outros países, incluindo muitos dos 
principais países industrializados da 
Europa Ocidental e da Ásia, têm ou 
estão aprovando leis semelhantes. 
Exemplos recentes incluem as leis do 
Reino Unido e da República Popular da 
China. É importante notar que em 
muitos países, leis internacionais e 

locais podem ser aplicáveis – algumas 
leis, como a FCPA dos EUA e o Bribary 
Act de 2010 do Reino Unido são 
extraterritoriais, isto é, ultrapassam os 
limites de seus próprios países e 
aplicam-se a atos de corrupção 
cometidos no exterior. Muitas dessas 
leis aplicam uma definição ampla de 
"funcionário público" ou "práticas 
corruptas" e afirmam que o costume 
local ou prática, se questionável em 
matéria de corrupção e suborno, deve 
ser desconsiderada. A lei sempre 
prevalece. Jamais devemos sacrificar 
nossa integridade, nem mesmo para o 
lucro ou a facilidade de negócios. 

O Bribery Act de 2010 do Reino Unido, 
por exemplo, contém duas amplas 
categorias de ofensa – a oferta, 
prometer ou oferecer vantagem e 
solicitar, concordar em receber ou 
aceitar uma vantagem – em 
transações comerciais que envolvam 
funcionários do governo ou entidades 

Sou responsável pela aquisição de licenças de construção para um projeto em um país em 
desenvolvimento para o qual a Air Products foi contratada. Um dos subempreiteiros locais me disse que 
é prática habitual de negócios na área pagar ao representante administrativo que emite as licenças uma 
pequena taxa extra para agilizar o processamento. Caso eu não o faça, a papelada irá demorar semanas e 
atrasar todo o nosso cronograma. O que devo fazer?

Você deve consultar o Grupo jurídico para orientação, independentemente do montante da taxa ou 
da popularidade de tal prática empresarial local. Tais pagamentos podem ser interpretados como 
suborno de acordo com algumas leis. Muitos dos países onde a Air Products atua têm leis antissuborno 
e anticorrupção, algumas das quais são extraterritoriais. Isso significa que a lei aplica-se mesmo quando 
as transações ocorrem fora das fronteiras do país que impõe a lei. Nunca devemos participar de negócios 
que possam ser considerados suborno ou corrupção, mesmo que a recusa atrase nossos planos ou 
impacte os lucros.

Políticas globais antissuborno e anticorrupção
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privadas. Mas a Lei em si mesma é 
complexa, e as repercussões legais 
podem ser severas, incluindo prisão e 
multa ilimitada. Nos termos da Lei, as 
empresas são obrigadas não apenas a 
recusar a participação em subornos ou 
outras práticas não éticas de 
preferência nos negócio, mas a ter 
medidas adequadas em vigor para 
impedir a corrupção e o suborno. Ao 
contrário da Lei FCPA, O Bribary Act 
2010 do Reino Unido não permite 
pagamentos de facilitação, que às 
vezes são solicitados para induzir os 
funcionários públicos de alguns países 
a executar sua função, como a emissão 
de autorizações ou licenças. Embora 
esses pagamentos possam ter sido 
permitidos em alguns casos no 
passado, os funcionários da Air 
Products e outras partes associadas 
são proibidos de efetuar pagamentos 
de facilitação para qualquer 
autoridade estrangeira, exceto em 

casos muito excepcionais, com 
aprovação prévia do Grupo jurídico.

Sob certas circunstâncias, a Air 
Products pode ser considerada culpada 
de suborno por ações tomadas por 
terceiros ou "partes associadas" agindo 
em seu nome. Partes associados 
incluem parceiros de joint venture, 
agentes, distribuidores, funcionários de 
prestadores de serviços externos ou 
subcontratados que prestam serviços 
em nosso nome. É importante que os 
funcionários da Air Products 
permaneçam alertas a qualquer 
comportamento suspeito ou 
acontecimentos e relate-os ao 
Escritório de Risco Corporativo, ao 
Grupo jurídico ou o seu gerente.

Como funcionário da Air Products, 
você sempre deve estar familiarizado 
com as políticas existentes de 
concorrência global e comércio 
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internacional. Você também pode ser 
obrigado a apresentar certificados de 
conduta ética, fazer treinamento 
relacionado à função ou posição ou 
tomar medidas para dissipar a 
impressão de corrupção ou injustiça. 
Seu gerente, supervisor ou o Grupo 
jurídico pode ajudá-lo caso você esteja 
incerto sobre qualquer situação. Nunca 
hesite em fazer perguntas ou 
expressar suas preocupações sobre 
esta importante área jurídica.

Antes de fazer negócios fora do seu 
país de origem, você precisa ter um 
conhecimento prático das leis e 
políticas dos países em que fará 
negócios. Se tiver dúvidas sobre 
qualquer matéria de Lei Internacional, 
entre em contato com o Grupo jurídico.

Relatórios
Visite www.airproducts.com/
integrityline para informações 
sobre números e instruções 
de relatórios locais

Faça relatórios on-line em 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline
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Precisão de contabilidade 
financeira e relatórios

Relatórios financeiros honestos e 
precisos são fundamentais para a 
nossa reputação de integridade. 
Nossas regras contábeis e de informes 
financeiros são regidas pela lei dos 
EUA. A Air Products é uma empresa 
global com operações em mais de 40 
países. Como tal, sua contabilidade e 
seus relatórios financeiros também 
são regidos por exigências legais locais. 
As leis dos EUA, os requisitos 
regulamentares locais e as políticas da 
Air Products exigem informações 
financeiras honestas e precisas. 

Relatórios honestos significam uma 
divulgação completa, justa, precisa, 
oportuna e compreensível em todos os 
documentos. Os arquivos da Air 
Products preenchem os relatórios 
financeiros com a Comissão de Títulos 
e Câmbio americana e lança os 
resumos financeiros em outras 
declarações e comunicações públicas. É 

essencial que essas declarações sejam 
precisas e honestas para que possamos 
atender à lei e as expectativas dos 
investidores. 

Relatórios precisos também nos 
ajudam a tomar boas decisões em 
negócios e operações. Assim, nosso 
contínuo sucesso nos negócio também 
exige essa precisão. 

Os funcionários devem preparar com 
precisão todos os registros comerciais 
(contas, faturas, relatórios de viagem 
de entretenimento e despesas, folhas 
de pagamento, relatórios e livros) e 
registrar todas as transações 
financeiras em tempo hábil. As 
transações financeiras devem ser 
registradas de acordo com as políticas 
e os padrões financeiros da Air 
Products, normas e regulamentos 
locais e regras contábeis, conforme 
apropriado. 

Meu chefe me pediu para brincar com alguns números para  
que nossos resultados neste trimestre fiquem melhor, e depois 
corrigi-los no próximo trimestre. Ele deu a entender que meu 
emprego estará em risco se eu não fizer isso. Não acho que é certo, 
mas estou com medo. O que devo fazer?

Faça a coisa certa – relatórios precisos e pontuais é o que pede a 
lei. Ameaças implícitas ao seu emprego ou tentativa de intimidar 
os funcionários a praticarem um comportamento antiético não 
serão toleradas por nenhum motivo. Você deve relatar a conversa ao 
supervisor ou ligar para a IntegrityLine.
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Responsabilidade e 
renúncias do Conselho 
administrativo
O Conselho administrativo adotou o 
Código de conduta e só o Conselho 
pode aprovar alterações ao Código. Em 
raras circunstâncias, o CCO pode 
determinar que é apropriado dispensar 
uma parte do Código de conduta. 
Qualquer renúncia de aplicação do 
Código que se aplicaria à Diretoria 
executiva (nomeada pelo Conselho 
administrativo) da Empresa, no entanto, 
só pode ser feita pela Governança 
corporativa e Comitê do Conselho 
administrativo.Tais renúncias devem 
ser imediatamente comunicadas aos 
acionistas da Empresa.

Eis alguns outros requisitos:

• Fundamente nossas entradas contábeis com documentação detalhada 

• Evite quaisquer entradas falsas ou intencionalmente enganosas, incluindo 
números, categorias, prazos ou outros detalhes 

• Mantenha os fundos corporativos e as contas de acordo com as práticas 
padronizadas, incluindo a conciliação oportuna de contas 

• Use contas e fundos apenas para uma finalidade, que é plena e rigorosamente 
descrita na documentação 

Relatórios
Visite www.airproducts.com/
integrityline para informações 
sobre números e instruções 
de relatórios locais

Faça relatórios on-line em 
www.airproducts.com/
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityonline


A Air Products tem recursos disponíveis para denunciar violações ao Código de conduta ou 
suspeitas de violação ou expressar preocupações. As leis de alguns países especificam ou 
limitam o processo, as ferramentas e/ou categorias permitidas para relatar violações ao 
Código de conduta. Use os recursos disponíveis conforme permitido pela regulamentação local. 

Uma lista de contatos pode ser encontrada em www.airproducts.com/codeofconduct.

Relatórios on-line estão disponíveis em www.airproducts.com/integrityonline.

Instruções de relatórios por telefone estão detalhados em 
www.airproducts.com/integrityline.

Para obter mais informações,   
contate-nos em:

Sede corporativa 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
T 610-481-4911
F 610-481-5900

Sedes regionais 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
Reino Unido
T +44-1932-249200
F +44-1932-249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Holanda
T +31-30-2857100
F +31-30-2857111

quero saber mais
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-PT-BR-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
T +852-2527-1922
F +852-2527-1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Cingapura 609930
T +65-6494-2240
F +65-6334-1005

Air Products and Chemicals (China)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
 Xangai, 201203
P.R. China
T +86-21-38962000
F +86-21-50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

