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Política de contribuições de caridade da Orbia 
 
 
 

1. Objetivo e Escopo 
 

Esta política estabelece os requisitos para todas as doações de caridade da Orbia e seus grupos de negócios. 
 

Esta política se aplica a todas as contribuições de caridade feitas direta ou indiretamente por indivíduos em nome da 

Orbia ou de qualquer um de seus Grupos de Negócios em todo o mundo. Esta política não se aplica ou proíbe os 

funcionários de fazer contribuições de caridade ou se envolver em atividades relacionadas à caridade usando seu 

próprio tempo e recursos e sem usar ou envolver o nome ou quaisquer fundos ou recursos da Orbia ou de qualquer um 

de seus Grupos de Negócios. 

 

As contribuições regidas por esta política incluem qualquer item de valor doado a uma organização de caridade. 

 
 
 

2. Declaração de política 
 

Todas as contribuições de caridade devem ser consistentes com nossos objetivos de negócios e alinhadas com 

nossos valores, propósito e estratégia de Sustentabilidade. As doações devem ser de amplo benefício público e 

nunca feitas a indivíduos. 
 

Contribuições de caridade nunca podem ser oferecidas, prometidas ou feitas em nome da Orbia sem a aprovação 

prévia por escrito do profissional de Sustentabilidade de mais alto escalão na estrutura da Orbia, seguindo o processo 

de aprovação descrito abaixo. 
 

Todas as doações obedecerão a todas as leis internacionais aplicáveis e ao nosso Código de Ética. A Orbia 

proíbe expressamente contribuições de caridade se tiverem a intenção de influenciar indevidamente uma ação 

oficial, obter ou tentar obter uma vantagem competitiva imprópria. Suborno de qualquer tipo é estritamente 

proibido. O não cumprimento do Código de Ética da Orbia ou desta Política pode resultar em medidas 

disciplinares, incluindo demissão. 

 

 
3. Detalhes da política 

 
3.1 Parceiros Potenciais 

 
A Orbia está comprometida com o avanço da vida em todo o mundo, e doações de caridade é uma forma de contribuir 

com as comunidades onde fazemos negócios. Selecionamos instituições de caridade em potencial com base em 

nossa estratégia de negócios, propósito e valores. Trabalhamos apenas com partes que são reconhecidas por sua 

reputação de integridade na implementação do programa, gestão financeira e eficácia do projeto. Os destinatários da 

doação deverão agir de acordo com o Código de Ética da Orbia e cumprir a Política de Integridade e Anticorrupção. 

Para garantir que estamos fazendo uma doação a parceiros confiáveis, todas as solicitações de contribuições de 

caridade devem seguir o processo de pré-aprovação e passar por uma avaliação de devida diligência. 
 



 

 

 

3.2 Doações que não são permitidas 
 
3.2.1 A fim de cumprir nosso propósito e valores, não utilizamos contribuições de caridade para os 

seguintes fins: 
 

• Perseguições privadas 
 

• Partidos políticos, associações e representantes de grupos de defesa 
 

• Organizações que discriminam com base em raça, credo, gênero, identidade de gênero, orientação  
sexual, idade, religião ou nacionalidade, idioma, habilidade, renda ou qualquer outro status protegido 

 

• Causas religiosas 

 

 
3.2.2 Uma contribuição de caridade não pode ser feita se tiver o potencial de criar um conflito de interesses ou 

a aparência de um conflito de interesses. 
 
3.2.3. Nossas contribuições de caridade têm como objetivo apoiar um amplo benefício público e nunca são feitas 

a indivíduos ou para beneficiar um indivíduo. Embora subsídios educacionais e bolsas de estudo possam ser 

concedidos a indivíduos, os resultados dessas contribuições beneficiam o público em geral. Contribuições de 

caridade nunca podem ser oferecidas, prometidas ou feitas na conta bancária de um indivíduo ou pagas em 

dinheiro a um indivíduo. 

 

 
3.3 Formas de contribuições de caridade 
 

Atendendo às diferentes necessidades de organizações e projetos solicitantes, as contribuições de caridade 

podem assumir a forma de: 
 

• Doações em dinheiro 
 

• Doações em espécie 
 

• Produtos 
 

• Equipamento 
 

• Serviços 

 

 
3.4 Processo de aprovação 
 
3.4.1 A gestão local é responsável por garantir que as contribuições de caridade sejam feitas em alinhamento com os 

valores corporativos, políticas globais e locais e leis ou regulamentos aplicáveis. Cada local, com aprovação prévia do 

respectivo Presidente de Negócios, submeterá à equipe de Sustentabilidade a proposta de doação para aprovação, 

dando tempo suficiente para que a proposta de doação seja analisada e aprovada pela Sustentabilidade. Pedidos de 

doação são aceitos durante todo o ano. 

 

3.4.2 A equipe de Sustentabilidade da Orbia é responsável por revisar e aprovar todas as solicitações de contribuições 

de caridade. Depois de consultar as equipes locais de finanças e sustentabilidade, o profissional de sustentabilidade 

de mais alto escalão na Orbia avaliará as doações propostas para garantir que as contribuições de caridade estejam 

em conformidade com esta Política. 
 



 

 

 
 

3.4.3 A aprovação de Ética e Conformidade é necessária para qualquer doação que não esteja em uma lista 

de organizações de caridade pré-aprovada que será mantida pela Sustainability. 

 

 

3.5 Enviando uma doação de caridade para aprovação 
 
A pessoa que propõe a doação fornecerá informações precisas e completas no formulário de aprovação de 

doação, que está disponível: 
 

• Conectados aqui 

 
 

3.6 Socorro de emergência 
 
Entre em contato com a Orbia Sustainability para obter mais instruções sobre como proceder. 

 
 

 

4. Políticas Relacionadas 
 

Manual de integridade e anticorrupção 
 
 

 

5. Relatando violações ou preocupações 
 
Se você souber ou suspeitar de atividade comercial ilegal, antiética ou de outra forma imprópria ou uma violação 

desta Política, relate a situação o mais rápido possível. 
 
Existem vários recursos se você tiver uma dúvida ou preocupação - selecione a opção com a qual se sente 

mais confortável: 
 

1. Seu supervisor ou outro gerente de confiança. 
 

2. Um membro do departamento de Recursos Humanos. 
 

3. A equipe de Ética e Conformidade em ethics@orbia.com, Diretor de Conformidade da Orbia ou um 

membro do Departamento Jurídico. 
 

4. A Linha Direta de Ética da Orbia está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, com operadoras que 
 

falam os idiomas de todos os lugares onde fazemos negócios. Contato:  
www.orbia.ethicspoint.com e clique no país onde você está para obter um número de telefone em seu 

país ou para fazer uma denúncia na web. 
 
Orbia proíbe retaliação contra qualquer pessoa que relate um problema de boa fé ou participe de uma investigação. 

Você não deve ter medo de fazer perguntas ou levantar preocupações. Um ato de retaliação ou tentativa de intimidar os 

funcionários é uma conduta inadequada grave que resultará em ação disciplinar, que pode incluir demissão. 

 

 

6. Perguntas 
 
A Orbia mantém uma política de “portas abertas” em toda a nossa empresa para resolver e abordar quaisquer 

problemas, reclamações ou preocupações. Se você tiver alguma dúvida em relação a esta política, entre em 

contato com a equipe de Sustentabilidade emsustentabilidade@orbia.com. 
 

https://mexichem.sharepoint.com/sites/CorpAffairs/Lists/Charitable%20Contributions/Item/newifs.aspx?List=97c1e838-53e2-4380-bf93-f8bb4ce050f5&Source=https:%2F%2Fmexichem.sharepoint.com%2Fsites%2FCorpAffairs%2FLists%2FCharitable%2520Contributions%2FMy%2520requests.aspx&RootFolder=%2Fsites%2FCorpAffairs%2FLists%2FCharitable%20Contributions&Web=0b238f42-406a-4f25-b388-3c88293ef65c
https://mexichem.sharepoint.com/sites/Ethics-and-Compliance/Shared%20Documents/Related%20Policies/00_Integrity_Anti-Corruption%20Handbook_ENG.pdf?csf=1&e=WOxu14&cid=575fa7fe-a251-4cf6-846b-58012afea4d9
mailto:ethics@orbia.com
http://www.mexichem.ethicspoint.com/
mailto:sustainability@orbia.com
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