CÓDIGO DE CONDUTA DOS FORNECEDORES

PANORAMA
A Cabot Corporation tem o compromisso de conduzir suas atividades com integridade e de acordo com o mais
alto nível de normas éticas. Em apoio a este compromisso, a Cabot executou Normas Globais de Ética e
Conformidade e espera que os seus fornecedores ajam de acordo com estas Normas. Os princípios mais
relevantes contidos nas Normas incluem.
 Presentes e Gratificações
Os funcionários da Cabot nunca poderão solicitar, pedir ou receber presentes, favores, entretenimento ou
serviços pessoais de quaisquer fornecedores atuais ou futuros a fim de dar tratamento preferencial
individual com relação a preços, condições ou empréstimos, para garantir uma oportunidade de negócio
específica ou obter favorecimento pessoal. Nenhum dinheiro ou equivalente em dinheiro jamais poderá
ser dado ou aceito como presente.
 Pagamentos Inadequados
Subornos, propinas, compensações e todos os pagamentos ilegais por parte de quaisquer fornecedores
atuais ou futuros são inadequados e proibidos em todos os países onde a Cabot realiza seus negócios.
Pagamentos inadequados à Cabot ou seus associados são estritamente proibidos.
 Práticas Trabalhistas e Discriminação
Os fornecedores deverão obedecer a quaisquer leis trabalhistas regionais ou nacionais referentes a salário
e horário de trabalho. A Cabot valoriza a diversidade e respeita as oportunidades iguais no emprego. A
Cabot não tolerará qualquer fornecedor que se envolva em discriminação de emprego ilegal, mão-de-obra
infantil ou práticas de trabalho forçado.
 Responsabilidade Ambiental
Cabot tem o compromisso de gerenciar as nossas operações em total obediência às autorizações
governamentais e leis aplicáveis. Operamos nossas fábricas com um cuidado resoluto pelas comunidades
onde operamos e buscamos minimizar o impacto ambiental das nossas operações. A Cabot espera que
seus fornecedores compartilhem desses mesmos valores.
 Segurança
Cabot trabalha fortemente para garantir a segurança das nossas operações envolvendo todo o pessoal,
inclusive contratados e visitantes. Acreditamos fielmente que todas as lesões podem ser evitadas e
dedicamos, de forma significativa, tempo e energia para garantir que ninguém se machuque. A Cabot
espera que seus fornecedores executem programas confiáveis de controle de segurança e se
comprometam com o conceito de melhoria contínua no que tange ao desempenho da segurança.

Cabot reserves the right to terminate its business relationship with any party that violates the above stated
principles. The Standards are available on Cabot’s website at www.cabotcorp.com under the heading “About
Cabot – Governance - Code of Ethics” (Sobre a Cabot – Administração – Código de Ética).
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