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O Caminho Umicore
O Caminho Umicore é a pedra angular de tudo o que

também abrange nossas relações com todas as

fazemos na Umicore. A nossa estratégia estabelece

partes interessadas (stakeholders).

os nossos objetivos de negócios e ambições de
crescimento para os próximos anos, bem como os

O Caminho Umicore é complementado pelos códigos

nossos objetivos de desenvolvimento sustentável. O

detalhados da empresa, incluindo o Código de

Caminho Umicore define os nossos valores e a maneira

Conduta e o Código de Governança Corporativa.

como nós queremos realizá-los, bem como a adesão
global aos princípios de desenvolvimento sustentável.

O nosso objetivo supremo é que a aplicação de O
Caminho Umicore nos torne uma empresa com ainda

Acreditamos que os amplos valores e aspirações

mais sucesso e ainda mais respeitada.

contidos neste documento devem ser aplicados em
qualquer contexto nas diferentes regiões, culturas

Marc Grynberg

e situações empresariais. O Caminho Umicore não

Diretor-Geral

se dirige apenas aos funcionários da Umicore, mas
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Materiais para uma vida melhor
Acreditamos que os materiais têm sido um fator chave

ser reciclados infinita e eficientemente, tornando-os

na promoção do desenvolvimento da humanidade,

assim a base de produtos e serviços sustentáveis.

ocupam o centro de nossa vida atual e continuarão a
ser os viabilizadores da futura geração de saúde.

Queremos que a Umicore seja líder no fornecimento
e criação de soluções baseadas em materiais que

Acreditamos que os materiais derivados de metais

contribuam para melhorias fundamentais na qualidade

desempenham um papel vital, uma vez que podem

de vida.

Os clientes estão
na parte central da
nossa Missão
Desenvolvemos, produzimos, aplicamos,
comercializamos e reciclamos os materiais à base de
metais e contribuímos para a elaboração de soluções a
base de materiais. Combinamos nossas competências
em metalurgia, química e ciência de materiais com
uma profunda compreensão das necessidades,
aplicações e sistemas dos nossos clientes.
Estamos concentrados em três áreas de negócios

Nossa ambição é ser o parceiro preferencial de nossos

onde detemos posições de liderança reconhecidas

clientes. Estamos empenhados em fazer crescer os

pelos nossos clientes e que nos permitem criar

nossos negócios através da competência do nosso

valor: Catálise, Energia & Tecnologias de Superfície e

pessoal, da excelência das operações e da inovação

Reciclagem.

tecnológica.
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Valores
Os valores de abertura, inovação, respeito, trabalho em equipe e comprometimento são cruciais ao nosso sucesso.
Promovemos esses valores e garantimos que as deficiências em vivenciá-los sejam tratadas de maneira adequada.

ABERTURA

INOVAÇÃO

Comunicamo-nos abertamente, de forma

Acreditamos na busca contínua de melhores

precisa e com entusiasmo. Fornecemos

formas de atuação. Acreditamos que a

informações relevantes e confiáveis sobre

inovação é o fator determinante para se obter

nossas atividades em tempo adequado,

lucratividade e crescimento a longo prazo.

de forma regular, dentro dos limites da

Estamos abertos a novas ideias e prontos a

confidencialidade comercial. Consideramos a

assumir riscos avaliados.

interação importante e, portanto, assumimos
atitudes positivas com relação a diálogos
construtivos com todos os nossos parceiros.

RESPEITO
Demonstramos respeito uns com os outros,
assim como para com culturas, costumes

TRABALHO EM EQUIPE
Acreditamos que o alcance de nossos
objetivos está diretamente ligado ao trabalho
em equipe. Encorajamos o intercâmbio de
informação interdivisional, funcional e através
das fronteiras geográficas, fazendo pleno uso
de todo o nosso conhecimento e experiência.
Trabalhando conjuntamente, através de
objetivos compartilhados, esperamos que
nossos funcionários obtenham orgulho,
satisfação e diversão com seu trabalho.

e valores no relacionamento com nossos
colaboradores e todos que têm participação
em nossas atividades. Não fazemos concessões
a assuntos ligados à saúde ocupacional e
segurança e agimos de modo responsável e
comprometido com o meio ambiente.
COMPROMETIMENTO
Acreditamos na manutenção de nossas
promessas, aderindo a altos padrões de
desempenho e continuamente buscando as
melhores soluções que possamos oferecer.
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Meio Ambiente
Como parte do nosso esforço de sustentabilidade, levamos em conta o
impacto ambiental das nossas operações. A este respeito:

Procuramos a melhoria

Implementamos estratégias de gestão dos

contínua do nosso

riscos baseadas em dados válidos e em

desempenho ambiental.

apurados estudos científicos.

Participamos ativamente na gestão e

Facilitamos e encorajamos o design, a

tratamento dos riscos resultantes das

utilização e reutilização, a reciclagem e o

nossas operações históricas.

descarte responsável dos nossos produtos.
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Sociedade
Agimos e operamos alinhados com as expectativas da sociedade:

Defendemos os direitos

Estamos comprometidos com

Fomentamos uma comunicação

humanos fundamentais, que

as comunidades do entorno das

eficaz e transparente com todos

são respeitados na condução

nossas operações e procuramos

os nossos parceiros e utilizamos

das operações do Grupo no

contribuir positivamente para

este diálogo para melhorar ainda

mundo inteiro.

essas comunidades.

mais o nosso desempenho.
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Colaboradores
Como nos esforçamos para ser um empregador preferencial, tanto para nossos atuais, como para
potenciais colaboradores, somos orientados pelos seguintes princípios:

•

•

•

Não fazemos concessões, nos aspectos de saúde

•

Apoiamos os nossos colaboradores, oferecendo-

e segurança, e buscamos criar um ambiente de

lhes treinamentos e desafiando-os com

trabalho sem acidentes para todos.

possibilidades de desenvolvimento.

Temos por objetivo assegurar que a Umicore seja

•

Acreditamos na igualdade de oportunidades,

um lugar saudável para trabalhar e procuramos

na equidade e diversidade. Recrutamos e

melhorar continuamente o nosso desempenho de

promovemos com base nas qualificações para o

saúde ocupacional.

trabalho a ser desenvolvido.

Capacitamos todos os nossos colaboradores a

•

Nos comprometemos com o diálogo construtivo

contribuírem para o nosso sucesso. O desempenho

com os nossos colaboradores e os seus

é regularmente avaliado e recompensado de

representantes.

forma justa.
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Acionistas

Objetivamos a geração de valor

A nossa principal medida para agregar valor é o

ao acionista com foco primário

Retorno sobre o Capital Empregado. Procuramos o

em médio e longo prazo (3 a 5

retorno de cada uma das nossas atividades que exceda

anos e além)

o custo de capital necessário para sustentar a atividade.

Procuramos o crescimento

Na nossa comunicação com os mercados financeiros,

sustentável – um crescimento que

esforçamo-nos em fornecer informações precisas,

leve em consideração os aspectos

confiáveis e claras sobre a empresa.

financeiro, ambiental e social.
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Organização
Unidades de Negócios: as Unidades de Negócios

comuns, estabelecem políticas gerais e exercem uma

são unidades organizacionais essenciais. Acreditamos

função de controle.

na descentralização e na delegação de um alto grau
de autonomia a cada uma das nossas Unidades

O Conselho Administrativo aprova as estratégias

de Negócios. Em contrapartida, as Unidades de

das Unidades de Negócios e monitora as suas

Negócios são responsáveis pela sua contribuição para

implementações. Desenvolve a estratégia geral

agregar valor à empresa e pelo seu compromisso de

da empresa e a submete à apreciação do Comitê

sustentabilidade. As Unidades de Negócios fazem parte

Diretivo. Aprova as decisões mais importantes

de Grupos de Negócios de acordo com as condições

relacionadas com os recursos humanos e a alocação

estratégicas de desenvolvimento das atividades.

de capital.

Funções operacionais partilhadas são organizadas
em áreas onde a economia de escala for significativa
ou onde haja vantagem de uma centralização de
especialidades.

O Comitê Diretivo é responsável pela estratégia
geral da empresa. Nomeia o CEO e os membros
do Conselho Administrativo e supervisiona o seu
desempenho. Garante o funcionamento da Umicore
de acordo com os princípios de uma boa governança

Departamentos corporativos da empresa
administram tarefas específicas gerais e recursos

corporativa.
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Integridade nos negócios
Onde quer que atuemos, nossa reputação é um ativo valioso e é determinada pela maneira como agimos.
Devemos evitar quaisquer ações que possam prejudicar o respeito pela Umicore.

•

•

Temos elevados padrões de ética empresarial e

Umicore e os nossos interesses pessoais. e

pessoal; aderimos às nossas políticas internas

Recusamos oferecer qualquer vantagem financeira

e seguimos todas as leis e regulamentações

imprópria destinada a obter benefícios nos

aplicáveis nos países onde temos atividades.

negócios ou outros serviços.

Apoiamos e praticamos uma concorrência leal,

•

Respeitamos e protegemos todos os ativos da

recusando assim participar em discussões ou

empresa, tangíveis e intangíveis, incluindo todas

acordos ilícitos com concorrentes em matéria de

as informações de propriedade da empresa,

preços, quotas de mercado ou outras atividades

propriedade intelectual e ideias inovadoras.

similares.
•
•

Procuramos parceiros de negócios, cujas políticas e

Evitamos toda e qualquer situação que crie

práticas, relacionadas com aspectos éticos, sociais e

ou possa criar conflitos entre os interesses da

ambientais, sejam compatíveis com as nossas.
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Procedimentos
e implementação

Este documento resume as políticas

São efetuadas auditorias internas em

aplicáveis a todas as empresas Umicore.

todas as empresas a fim de assegurar a

O Código de Conduta e todo o conjunto de

implementação destas políticas.

procedimentos e políticas mais detalhados
encontram-se na Intranet da Umicore.

For inquiries and additional information
please contact
Umicore
Naamloze vennootschap – Société anonyme

Broekstraat 31 Rue du Marais
1000 Brussels
Belgium
BE92 2100 0538 0623
RPR/RPM Brussels BE0401 574 852
Tel.: +32 (0)2 227 71 11
Fax: +32 (0)2 227 79 00
www.umicore.com/contact

www.umicore.com

