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COMPROMISSO DA OLIN COM IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DE EMPREGO 
 
Para todos os funcionários da Olin: 
 
A Olin Corporation é uma empregadora que oferece oportunidades iguais e todos os 
candidatos qualificados serão considerados para a vaga, independentemente de raça, cor, 
credo, religião, idade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, status de 
deficiência, status de veterano protegido ou qualquer outra característica protegida por lei. 
 
A Olin Corporation está empenhada em oferecer oportunidades iguais de emprego a todos os 
funcionários e candidatos a vagas. Como Presidente do Conselho, Presidente e CEO, 
reafirmo o compromisso da empresa e meu compromisso pessoal com práticas trabalhistas 
justas. Acredito que extraímos força e vantagens competitivas de uma força de trabalho 
diversificada. Isso significa que todos devem ter oportunidades iguais para aprender, se 
destacar e fazer contribuições significativas para a Olin e nossos clientes. Nosso 
compromisso de elevar todo o pessoal da Olin está incorporado em nossas estratégias de 
negócios e cada líder da Olin é responsável por apoiar e defender nossas ações de elevar 
pessoas. 
 
Fundamentalmente, igualdade de oportunidades significa que todas as decisões e ações 
relacionadas ao emprego devem ser baseadas em qualificações, desempenho, potencial ou 
outros fatores legítimos relacionados aos negócios. Isso se aplica a todas as fases do processo 
de emprego - desde a contratação e treinamento até a remuneração, promoção e ação 
disciplinar. 
 
Valerie Peters, Vice-Presidente de Recursos Humanos, tem a responsabilidade geral de 
monitorar as práticas trabalhistas justas na Olin. Além disso, todos os membros da 
administração e aqueles que supervisionam outros são obrigados a cumprir os princípios e 
diretrizes de igualdade de oportunidades. Este compromisso com a igualdade de 
oportunidades de emprego, no entanto, não pode depender apenas da administração. Cada um 
de nós tem a responsabilidade de ajudar a manter um ambiente no qual todos sejam tratados 
com justiça e respeito. 
 
À medida que nos concentramos no crescimento dos negócios da Olin e no exercício do 
Modelo Vencedor da Olin para extrair o valor de nossos produtos e marcas, também 
continuaremos a demonstrar nosso compromisso com a igualdade de oportunidades para 
garantir que nossa maior força - o pessoal da Olin - tenha oportunidades iguais de ser 
pessoalmente e profissionalmente realizado na Olin. 

  
 Scott Sutton 
 Chairman, Presidente & CEO 


