
Nosso Código de Ética
Por estarmos separados por milhares de quilômetros, por diversidade de culturas e línguas, 
nós da Buckman temos que ter entendimento claro dos princípios básicos pelos quais 
administraremos a nossa empresa. Estes são:

Que a empresa é constituída de indivíduos que possuem capacidades e potenciais 
diferentes, os quais são necessários para o sucesso da Buckman.

Que reconhecemos esta individualidade, tratando uns aos outros com dignidade e 
respeito, empenhados em manter uma comunicação positiva e contínua entre nós.

Que reconhecemos e recompensamos as contribuições e realizações de nossos 
associados.

Que trabalhamos continuamente para melhorar a nossa capacidade de trabalho em 
equipe, porque reconhecemos que o trabalho em equipe efetivo é fundamental para 
atingir o nosso objetivo.

Que nos esforçamos continuamente para aprender, tanto como empresa quanto como 
pessoas, e estejamos posicionados para criar valor.

Que planejamos continuamente o futuro e, desta forma, podemos controlar os nossos 
destinos, não permitindo que os acontecimentos nos surpreendam.

Que tomamos as decisões baseadas no que for certo para a empresa como um todo, em 
vez de considerarmos o que é conveniente numa determinada situação.

Que reconhecemos que os nossos clientes são a única razão da existência da Buckman 
e, a fim de servi-los apropriadamente, devemos fornecer serviços e produtos que 
proporcionem benefícios econômicos superiores. 

Que devemos aplicar criatividade em tudo o que fazemos.

Que devemos usar a mais alta ética para guiar nossos negócios, para assegurar que 
tenhamos sempre orgulho de ser parte da Buckman.

Que cumpriremos com as nossas responsabilidades, como empresa e como indivíduos, 
a fim de merecermos e mantermos o respeito da comunidade.

Como indivíduos e fazendo parte do corpo da empresa, devemos nos esforçar para manter estes 
padrões, para sermos respeitados como pessoas e como organização.

Missão
Nós, os associados da Buckman Laboratórios, buscaremos a excelência, fornecendo aos nossos 
clientes melhorias econômicas mensuráveis em qualidade e produção, através de serviços e 
produtos específicos e da aplicação criativa do conhecimento. 
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Comprometimento com a Sustentabilidade
A prática comercial na Buckman sustentará a saúde e o bem-estar das pessoas, a prosperidade 
financeira de nossa empresa e a qualidade do meio ambiente, do qual todos nós dependemos. 
Nós firmamos esse compromisso para garantir às futuras gerações uma qualidade de vida igual ou 
superior à nossa. 

O comprometimento da Buckman com a sustentabilidade se manifesta em quatro áreas: a 
qualidade do trabalho, a segurança das pessoas, o apoio das comunidades e a proteção do 
meio ambiente.

Qualidade
Todos os esforços visam satisfazer as expectativas do cliente.

Estamos sempre atentos às necessidades e preocupações dos clientes, fornecedores e associados.

Os valores de qualidade e objetivos da Buckman são compartilhados com todos os clientes, 
fornecedores e associados.

A qualidade é alcançada através das pessoas.

Todo associado é capacitado e espera-se que assuma a responsabilidade pela satisfação do cliente. 

Todo associado deve ser fiel ao Código de Ética da corporação Buckman, buscando 
incessantemente este objetivo.

Contribuições à qualidade e à satisfação do cliente são freqüentemente reconhecidas.

A gerência demonstra o seu comprometimento com a qualidade através do exemplo pessoal e 
dedicação de tempo e recursos.

Procedimentos e regras são fornecidos para assegurar um bom desempenho. O desafio dos 
associados é revê-los e melhorá-los.

A melhoria contínua é assegurada quando incrementos são implementados sempre.

Medimos o desempenho para julgar o progresso.

Nossos processos comerciais são comparados com exemplos de excelência.

Segurança
A Buckman reconhece que excelência em segurança é crucial para o nosso sucesso de longo prazo. Nós 
garantiremos que as atividades de pesquisa, manufatura, administrativas e de marketing serão realizadas 
sem risco aos nossos associados, aos clientes, ao público ou ao meio ambiente.

Nosso princípio de ouro é que todas as lesões e doenças ocupacionais podem ser evitadas. Para tal fim, 
apresentamos os seguintes princípios de gerenciamento:

• Os gerentes são responsáveis pela segurança de seus funcionários, de seus clientes e 
do público.

• Os gerentes buscarão o envolvimento de seus funcionários na eliminação dos riscos no 
local de trabalho.



• Treinamento em segurança é fundamental para trabalhar de maneira segura. Todos 
devem receber treinamento frequentemente.

• O comportamento seguro é uma condição de trabalho.

• A segurança é primordial em todas as atividades. As rotinas podem ser simplificadas, 
desde que a segurança não seja comprometida. 

• Tudo será feito para reduzir a probabilidade de incidentes.

• Equipamentos de proteção serão fornecidos para garantir condições seguras 
de trabalho.

• As auditorias de segurança são imprescindíveis. Todas a deficiências devem ser 
corrigidas imediatamente.

• Quando for apropriado, as normas de segurança serão definidas e deverão ser 
revisadas anualmente.

Comunidade
A Buckman está comprometida a participar ativamente em nossas comunidades e procura: 

• Educar nossos jovens através de apoio às instituições de ensino, instrução e 
aconselhamento e desenvolvimento de habilidades.

• Apoiar às organizações de voluntários que ajudam os necessitados, promove a saúde e 
minimiza a dor causada por desastres naturais.

• Apoiar às iniciativas recreativas, sociais e ambientais.

• Manter uma força de trabalho diversificada.

Meio ambiente
A Buckman e seus funcionários se esforçam sempre para alcançar e manter os padrões mais 
elevados de proteção ambiental.

A Buckman está sempre aperfeiçoando as práticas internas de gestão ambiental, instruindo nossos 
funcionários sobre procedimentos ambientais seguros para garantir a gestão responsável de produtos 
químicos, e observando as leis e regulamentos ambientais, bem como as próprias normas da empresa. 
A  uckman se esforça para:

• Implementar as normas ambientais apropriadas, divulgadas pelas organizações 
nacionais e internacionais.

• Conduzir todas as operações empresariais de tal forma que minimize os riscos de 
impacto desfavorável à comunidade e ao meio ambiente.

• Promover o diálogo aberto que atenda aos interesses da comunidade sobre produtos 
químicos e seu uso.

• Informar os clientes sobre o manuseio, uso e destino seguros dos nossos produtos.

• Trabalhar com afinco para solucionar problemas ambientais que possam surgir a partir 
do manuseio, uso e destino de produtos químicos.



• Desenvolver e manter planos de emergência em cooperação com as autoridades 
governamentais.

• Administrar os recursos naturais para alcançar seu uso eficiente em nossas operações.

• Avaliar e, sempre que necessário, utilizar a tecnologia adequada para melhorar nossa 
responsabilidade ambiental.

• Considerar as práticas ambientais dos nossos fornecedores na hora de tomar uma decisão 
de compras.

• Avaliar o desempenho ambiental através de auditorias de gestão periódicas.

• Revisar e levar em consideração as boas práticas ambientais ao determinar a remuneração 
de gerentes gerais, gerentes de planta, gerentes de desenvolvimento de produtos e 
processos, e outros associados.

• Compartilhar nossa expertise em gestão ambiental com fornecedores, clientes e a 
comunidade, bem como capacitá-los a serem sustentáveis em suas próprias vidas e no 
trabalho. 

• Buscar prêmios e reconhecimento que confirmem a excelência e a liderança na 
gestão ambiental.

Nossa Meta: Zero Impacto Ambiental Negativo
A Buckman sempre procurará identificar e eliminar as emissões operacionais no ar, água e terra. Para 
atingir esse objetivo, a Buckman irá:

• Determinar constantemente o nível de emissões operacionais de suas fábricas e avaliar 
as emissões operacionais resultantes da fabricação de seus produtos.

• Definir objetivos e buscá-los agressivamente, no sentido de reduzir continuamente as 
emissões operacionais, dando prioridade às emissões de maior risco. 

• Manter “zero impacto ambiental negativo” como prioridade ao desenvolver novos 
processos, introduzir novos produtos e tomar decisões de investimento de capital. 

• Usar, em ordem de preferência, redução de fontes, reciclagem e tratamento, para 
alcançar nosso objetivo.

• Comunicar regularmente à diretoria o avanço na redução das emissões operacionais.
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