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Princípio de Segurança de Produto, Qualidade e Administração
Declaração de Princípio:
A 3M está comprometida com a segurança dos produtos, a qualidade e a administração. A segurança dos
produtos, a qualidade e a administração devem ser sempre as principais considerações durante o design, a
fabricação, o marketing e a venda de produtos 3M. Os funcionários da 3M devem conhecer e seguir todas as leis e
regulamentos aplicáveis, bem como as políticas, normas e procedimentos da 3M relacionados a segurança de
produtos, qualidade e administração, e devem relatar e responder às preocupações de modo diligente. A
administração da 3M é responsável por tratar das preocupações relatadas e garantir que seus funcionários
estejam devidamente capacitados nas leis e regulamentos aplicáveis, bem como nas políticas, normas e
procedimentos da 3M.
Finalidade:
A 3M se esforça para melhorar a vida de todos. A 3M fornece aos clientes produtos de qualidade e seguros para
seu uso previsto, e compreende que é fundamental para o nosso sucesso oferecer produtos que atendam
permanentemente às expectativas dos clientes, da comunidade e às nossas próprias e altas? expectativas. A 3M
trabalha para entregar produtos com um desempenho ambiental superior ao longo de todo o seu ciclo de vida.
Também trabalhamos com nossos fornecedores e parceiros de negócios para que suas operações sustentem esses
mesmos objetivos. Estes esforços, em conjunto, ajudam a definir, proteger e garantir o sucesso da nossa empresa
em longo prazo.
Este Princípio se aplica mundialmente a todos os funcionários e pode ser aplicado a todos aqueles que atuam em
nome da 3M. Consulte os Princípios de Conformidade para obter informações sobre quando os Princípios do Código
de Conduta se aplicam a terceiros.
Outras Orientações:
• Cumpra todas as leis e regulamentos aplicáveis relacionados a segurança de produtos, qualidade e meio
ambiente, bem como todas as políticas, normas e procedimentos da 3M.
• Esteja sempre alerta e relate qualquer preocupação de segurança de produtos, qualidade e administração,
incluindo aquelas levadas até você por colegas de trabalho, clientes, usuários de produtos ou outros.
• A administração de produtos abrange os compromissos da 3M com Segurança, Saúde e Meio Ambiente (EHS),
que vão além dos preceitos básicos de segurança de produtos e conformidade. Alguns compromissos de
administração de produtos específicos da 3M incluem, por exemplo, políticas e normas relativas à gestão de
ciclo de vida completo, produtos químicos persistentes e sourcing de papel.
• Utilize os Frameworks de Introdução de Novas Tecnologias e Introdução de Novos Produtos da 3M, bem como
seus programas de Gestão do Ciclo de Vida Completo para ajudar a integrar segurança de produtos, qualidade,
conformidade, desempenho ambiental e outras considerações de administração à concepção, fabricação,
marketing e venda dos produtos da 3M, incluindo considerações de uso previsto, má utilização consciente e
descarte de nossos produtos.
• Avalie os produtos de terceiros com o mesmo grau de exigência empregado para avaliar atributos ambientais,
de saúde, segurança, regulamentação e possível responsabilidade relacionados aos itens fabricados pela 3M.
• Participe de programas de treinamento e capacitação sobre procedimentos e requisitos de segurança de
produtos, qualidade, conformidade, desempenho ambiental e outros procedimentos e requisitos de controle da
administração.
• Fundamente as reivindicações de produtos, incluindo informações de marketing, vendas e outras informações
técnicas fornecidas aos clientes.
• Selecione e mantenha fornecedores, contratados, bem como fabricantes e prestadores de serviços terceirizados
que estejam em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, e que cumpram as expectativas de
segurança de produtos, qualidade, desempenho ambiental e demais expectativas de administração da 3M.
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• Os funcionários devem contatar seus líderes de qualidade ou os responsáveis por questões de meio ambiente,
saúde e segurança da divisão, instalação ou país em que trabalham, para ajudá-los na identificação e
cumprimento das leis e políticas aplicáveis.
• Os compromissos da 3M com segurança, qualidade e administração são igualmente aplicáveis aos serviços. Os
serviços fornecidos pela 3M devem ser conduzidos de maneira segura, em conformidade com as leis e
regulamentos aplicáveis, sempre atendendo aos requisitos de qualidade e respeitando as políticas, normas e
procedimentos da 3M.
Sanções:
O não cumprimento deste Princípio, bem como das leis e regulamentos aplicáveis de segurança de produtos,
qualidade e meio ambiente pode resultar em sanções penais e civis para a 3M e seus funcionários, interrupções de
negócios significativos e danos à reputação da 3M. A violação do código de conduta da 3M resultará em ação
disciplinar, podendo chegar até à demissão dos envolvidos.
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