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With Integrity 
and Passion 
Our Global Code of Conduct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Our FOCUS articulates who we are, how we work and what we want to achieve. The Core of the Leitbild, the “who 

we are,” states that we aim to be driven by results, working with integrity and passion. The “how we work” helps 
us to achieve our Ambition 2025. 

 
Our Code of Conduct demonstrates for each and every one that integrity is “part of our DNA”. We act in a global 
environment, and are all entrusted to make decisions that impact our reputation and relationships with each 
other, our customers, our business partners and the public. Our Code of Conduct is the guide for our 
actions and behavior both within the company and externally. We comply with the laws and are guided by our 
ethical principles as we conduct business at BI. 

 
We, the Board of Managing Directors are fully committed to compliance with the law and these ethical 
principles, and ask for your commitment. 

 

   
 

  
Andreas Neumann Michel Pairet 

 
 
 
 

Hubertus v. Baumbach 

 
 
 

Joachim Hasenmaier 

 
 

 
Allan Hillgrove 

 
 
 
 
 

Michael Schmelmer 

Com Integridade 
e Paixão

Nosso Código de Conduta Global

Our FOCUS articula quem somos, como 
trabalhamos e o que queremos alcançar. A 
essência do Leitbild, o “quem somos”, afirma 
que visamos ser guiados por resultados, 
trabalhando com integridade e paixão. O 
“como trabalhamos” nos ajuda a alcançar 
nossa Ambição 2025. Nosso Código de Conduta 
demonstra a todos que a integridade é “parte de 
nosso DNA”. Atuamos em um ambiente global 
e somos responsáveis por tomar decisões que 
afetam nossa reputação e relações internas, com 
nossos clientes, nossos parceiros de negócios 
e o público. Nosso Código de Conduta é o guia 
para nossas ações e comportamentos tanto 
na empresa quanto fora dela. Cumprimos com 
as leis e somos guiados por nossos princípios 
éticos na condução de negócios na BI. Nós,  
o Board of Managing Directors (Conselho 
Diretivo), somos totalmente comprometidos 
com o cumprimento da lei e desses princípios 
éticos, e pedimos o seu comprometimento.

1 	

 

 
 
 
 
 

With Integrity 
and Passion 
Our Global Code of Conduct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Our FOCUS articulates who we are, how we work and what we want to achieve. The Core of the Leitbild, the “who 

we are,” states that we aim to be driven by results, working with integrity and passion. The “how we work” helps 
us to achieve our Ambition 2025. 

 
Our Code of Conduct demonstrates for each and every one that integrity is “part of our DNA”. We act in a global 
environment, and are all entrusted to make decisions that impact our reputation and relationships with each 
other, our customers, our business partners and the public. Our Code of Conduct is the guide for our 
actions and behavior both within the company and externally. We comply with the laws and are guided by our 
ethical principles as we conduct business at BI. 

 
We, the Board of Managing Directors are fully committed to compliance with the law and these ethical 
principles, and ask for your commitment. 

 

   
 

  
Andreas Neumann Michel Pairet 

 
 
 
 

Hubertus v. Baumbach 

 
 
 

Joachim Hasenmaier 

 
 

 
Allan Hillgrove 

 
 
 
 
 

Michael Schmelmer 

1 	

 

 
 
 
 
 

With Integrity 
and Passion 
Our Global Code of Conduct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Our FOCUS articulates who we are, how we work and what we want to achieve. The Core of the Leitbild, the “who 

we are,” states that we aim to be driven by results, working with integrity and passion. The “how we work” helps 
us to achieve our Ambition 2025. 

 
Our Code of Conduct demonstrates for each and every one that integrity is “part of our DNA”. We act in a global 
environment, and are all entrusted to make decisions that impact our reputation and relationships with each 
other, our customers, our business partners and the public. Our Code of Conduct is the guide for our 
actions and behavior both within the company and externally. We comply with the laws and are guided by our 
ethical principles as we conduct business at BI. 

 
We, the Board of Managing Directors are fully committed to compliance with the law and these ethical 
principles, and ask for your commitment. 

 

   
 

  
Andreas Neumann Michel Pairet 

 
 
 
 

Hubertus v. Baumbach 

 
 
 

Joachim Hasenmaier 

 
 

 
Allan Hillgrove 

 
 
 
 
 

Michael Schmelmer 

Our FOCUS articulates who we are, how we 
work and what we want to achieve. The Core 
of the Leitbild, the “who we are,” states that 
we aim to be driven by results, working with 
integrity and passion. The “how we work” 
helps us to achieve our Ambition 2025.
Our Code of Conduct demonstrates for each 
and every one that integrity is “part of our 
DNA”. We act in a global environment, and are 
all entrusted to make decisions that impact our 
reputation and relationships with each
other, our customers, our business partners 
and the public. Our Code of Conduct is the 
guide for our actions and behavior both within 
the company and externally. We comply 
with the laws and are guided by our ethical 
principles as we conduct business at BI.
We, the Board of Managing Directors are 
fully committed to compliance with the law 
and these ethical principles, and ask for your 
commitment.
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The Core of our Leitbild: 
Who we are 

 
 
 

We are independent, family-owned and intend to remain so 
 

We are driven by desire to serve mankind by improving human and animal health 

We feel responsible for our communities and are respectful of our resources 

We plan in generatiuons and focus on long term performance 
 
 
 
 

We create Value through Innovation for our customers 
 

We develop breakthrough therapies and health care solutions in areas of unmet medical need 

We excel in innovation and deliver the highest quality to drive our competitiveness 

We believe in partnering for success and the sustainable economic health of the company 
 
 
 
 

We are powered by our people 
 

We nurture a diverse, collaborative and open environment, which appeals to the best people 

We are driven by results, working with integrity and passion 

We treat each other with respect, trust and empathy, and we grow together 

Somos uma companhia independente, familiar  
e pretendemos continuar assim

Nós criamos Valor por meio da Inovação para nossos clientes

Somos energizados pelas nossas pessoas

Somos impulsionados pelo desejo de servir à humanidade, melhorando a saúde humana e animal 

Desenvolvemos terapias inovadoras e soluções de saúde em áreas de necessidades médicas não atendidas

Construímos um ambiente diversificado, colaborativo e aberto, que atrai os melhores profissionais

Temos postura responsável junto às comunidades onde atuamos e respeito por nossos recursos 

Temos excelência em inovação e entregamos altíssima qualidade para impulsionar nossa competitividade

Somos guiados pelos resultados, trabalhando com integridade e paixão

Planejamos de geração em geração e nosso foco é no desempenho a longo prazo

Acreditamos em parcerias para alcançar o sucesso e a saúde econômica sustentável da empresa

Tratamos uns aos outros com respeito, confiança e empatia, e crescemos juntos

QUEM SOMOS: 
A essência de nosso Leitbild
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Each of us is accountable 

While laws, policies, and procedures may vary by country or region, the ethical principles of 
Boehringer Ingelheim do not. 

All BI employees must comply with this Code and the policies, procedures and laws that apply to 
our particular geographies and jobs. We must also ensure that third parties performing work on the 
Company’s behalf (such as consultants, contract workers, agencies etc.) understand and adhere to 
this Code and any applicable policies, procedures and laws. 

 
 

 

 

Each of us has a voice 

It might happen that you become aware of an action or behavior which is, or could be perceived 
to be, not in line with our commitment, such as wrongdoing, misbehavior, doubtful practices, or 
deviation from this Code.  In such situations you are encouraged to “speak up” to one of these 
resources or use the “Speak Up” portal to report your concern. 

 
 

 

 

Each of us has help 

To support BI’s commitment to delivering results with Integrity and Passion, we maintain an Ethics 
and Compliance Program with the Code of Conduct at its foundation. 

If you are unsure of what to do in a situation, it’s always a good idea to start with your manager, but 
if you aren‘t comfortable doing so or this option isn‘t available to you the Ethics and Compliance 
Programm provides additional information, training and links to reporting channels and more 
information: 

• Global Ethics & Compliance Website • Ethics & Compliance Policy 

• Speak Up Portal • Speak Up Policy 

Todos nós somos responsáveis

Todos nós temos uma voz

Cada um de nós tem apoio

Embora leis, políticas e procedimentos possam variar por país ou região, os princípios éticos da 
Boehringer Ingelheim não variam.

Todos os empregados da BI devem cumprir com este Código e políticas, procedimentos e leis 
aplicáveis às regiões e funções específicas. Também devemos garantir que terceiros trabalhando 
em nome da Empresa (como consultores, terceirizados, agências etc.) entendam e sigam este 
Código e quaisquer políticas, procedimentos e leis aplicáveis.

Pode acontecer que você tome conhecimento de uma ação ou comportamento que não está ou 
pareça não estar alinhado com nosso comprometimento, como transgressões, mau comportamento, 
práticas duvidosas ou desvios deste Código. Nessas situações, você é incentivado a “falar” por meio 
de um dos canais existentes ou usar o portal “Speak Up” para relatar sua preocupação.

Para apoiar o compromisso da BI de entregar resultados com Integridade e Paixão, mantemos um 
Programa de Ética e Compliance com os fundamentos e princípios do Código de Conduta.

Se você não tiver certeza do que fazer em uma situação, é sempre uma boa ideia conversar com 
seu gerente, mas se não se sentir confortável ou se essa opção não estiver disponível, o Programa 
de Ética e Compliance fornece informações adicionais, treinamento e links para canais de 
denúncia e mais informações:

• Site de Ética & Conformidade Global

• Política de Ética & Compliance

• Portal Speak Up

• Política de Speak Up



Nossos Princípios Éticos

Com Integridade e Paixão: 
Princípios de Negócios

Segurança e Farmacovigilância

Qualidade

Meu Compromisso

Meu Compromisso

Mais informações 

Mais informações 

Garantir um balanço positivo de risco-benefício para nossos produtos é de suma 

importância para nós. Monitoramos nossos produtos para garantir o nível de qualidade e 

segurança esperado por nossos clientes e agências regulatórias em todo o mundo.

Consideramos a qualidade, incluindo todos os seus aspectos de conformidade integral, 

indispensável na pesquisa, desenvolvimento e fornecimento de produtos seguros e eficazes 

para nossos pacientes.

Promovo uma cultura que é apaixonadamente comprometida com a qualidade e 

conformidade como fatores de sucesso para nossa Empresa e reporto quaisquer 

reclamações de produtos ao meu Departamento local responsável.

Promovo uma cultura comprometida com a conformidade quanto às regulações globais 

de farmacovigilância e notifico qualquer evento adverso e informações relevantes de 

farmacovigilância ao meu Departamento de Farmacovigilância local.

• Política de Farmacovigilância Global

• Padrões locais aplicáveis 

• Política de Qualidade Global

• Política Global de Integridade de Supply Chain

• Padrões locais aplicáveis 
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Research and Development 

In all our Research & Development activities, we strive to ensure the rights, safety and 
well-being of all participants and accuracy of our information. We are committed the 
principles of Good Clinical Practice. 

 
My Commitment 
I take appropriate actions to ensure the appropriate and responsible use of human 
biospecimens as well as the welfare of our laboratory animals and I practice good 
animal management. 

 
More information 
• Global Animal Welfare Policy 
• Global Human Biospecimens and Associated Data Policy 
• Declaration of Helsinki 
• Applicable local standards 

 
 

 

 

Interactions with Customers and Other Stakeholders 

We provide accurate, fair and balanced information about our products, and do not 
engage in activities that inappropriately benefit or influence our customers or stake- 
holders. We strictly follow applicable transparency and disclosure standards requi- 
red by law, regulation and codes of practice. 

 
My Commitment 
I ethically engage with customers and stakeholders and abide by the laws, codes and 
practices governing those relationships. 

 
More information 
• Global Healthcare Stakeholder Engagement Policy 
• IFPMA Code of Practice 
• Applicable local standards 
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Pesquisa e Desenvolvimento 

Interações com Clientes e outras Partes Interessadas 
(stakeholders)

Em todas as nossas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento, nos esforçamos para 

garantir os direitos, segurança e bem-estar de todos os participantes e a precisão de nossas 

informações. Estamos comprometidos com os princípios de Boas Práticas Clínicas.

Fornecemos informações precisas, justas e equilibradas sobre nossos produtos e não 

nos envolvemos em atividades que beneficiam ou influenciam inadequadamente 

nossos clientes ou stakeholders. Seguimos rigorosamente os padrões aplicáveis de 

transparência e divulgação exigidos por lei, regulações e códigos de prática.

Meu Compromisso

Meu Compromisso

Tomo as medidas apropriadas para garantir o uso apropriado e responsável das bio-

espécimes humanas, bem como o bem-estar de nossos animais de laboratório e 

pratico manejo animal responsável.

Interajo eticamente com clientes e stakeholders e obedeço às leis, códigos e práticas 

que regem esses relacionamentos.

• Política Global de Healthcare Stakeholder Engagement 

• Código de Prática IFPMA

• Padrões locais aplicáveis

Mais informações 

Mais informações 

• Política Global de Bem-Estar Animal 

• Política de bio-espécimes humanas e dados associados

• Declaração de Helsinki

• Padrões locais aplicáveis 
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Mídias Sociais e Relações Públicas

Prevenção de Suborno e Corrupção

Compras e Relações com Fornecedores

Nós da BI trabalhamos fortemente para construir uma reputação de integridade  

e confiança. Jornalistas, repórteres, representantes da mídia e outros fora de nossa 

empresa dependem de nós para fornecer comunicações consistentes, precisas  

e responsáveis. Eles esperam que forneçamos informações precisas e abrangentes,  

as quais estamos comprometidos em fornecer.

Não prometemos, oferecemos, pagamos, pedimos ou aceitamos nada de valor para 

influenciar de forma imprópria decisões ou ações relacionadas às nossas operações 

comerciais.

Reconhecendo que nossos fornecedores e parceiros têm um papel importante em 

nosso sucesso, interagimos apenas com parceiros adequadamente selecionados e que 

compartilham do nosso compromisso com a qualidade, serviço, diversidade e práticas 

comerciais éticas.

Meu Compromisso

Meu Compromisso

Meu Compromisso

Mais informações 

Mais informações 

Mais informações 

Encaminho as solicitações da mídia e outros de fora da Empresa para os responsáveis 

locais da BI por comunicações externas e estou ciente e atendo às Diretrizes locais de 

Mídia Social.

Evito toda e qualquer atividade que crie influência imprópria real ou percebida, direta  

ou indiretamente, por meio de terceiros.

Conduzo due diligence para garantir envolvimento apenas com  parceiros respeitáveis 

e qualificados.

• Diretrizes de Mídias Sociais

• Padrões locais aplicáveis 

• Política Global Antissuborno/Anticorrupção

• Padrões locais aplicáveis

• Código de conduta do fornecedor

• Política Global de Compras

• Padrões locais aplicáveis
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Meu Compromisso

Mais Informações

Meu Compromisso

Mais Informações

Meu Compromisso

Mais Informações

Antitruste e Concorrência Leal

Controle de Exportação e Comércio

Insider Trading (Uso de Informações Privilegiadas)

Competimos no mercado com ambição e o fazemos de forma honesta, leal e de acordo 

com todas as leis Antitruste e de Concorrência Desleal aplicáveis.

Evito qualquer atividade que crie uma impressão real ou percebida de conspiração com 

um concorrente ou que restrinja inapropriadamente a concorrência leal.

• Política Global Antitruste

• Padrões locais aplicáveis 

Nós aderimos às regulamentações de controle de exportação e comércio (incluindo 

programas de sanções) e outros esforços destinados a promover a paz, estabilidade e 

direitos humanos, incluindo regulações da Organização das Nações Unidas.

Asseguro que toda e qualquer transferência de itens (bens, software, tecnologia e serviços 

relacionados) é cuidadosamente revisada em relação às regulações existentes de controle  

de exportação e comércio e que todos os requisitos resultantes dessa revisão são atendidos.

• Política de Controle de Exportação e Comércio

• Padrões locais aplicáveis

Estamos comprometidos com o funcionamento leal dos mercados financeiros do mundo 

e proibimos funcionários de compartilhar informações internas relacionadas à BI e seus 

parceiros, ou compartilhar “dicas” que possam influenciar injustamente decisões de 

investimento (com relação a empresas de capital aberto, que negociam ações na Bolsa  

de Valores).

Sou cauteloso ao discutir e lidar com informações internas relacionadas à BI ou seus 

parceiros e sigo as boas práticas de comunicação. Não comercializo ou realizo tráfico de  

informações internas.

• Política Global de Insider Trading

• Padrões locais aplicáveis



Princípios no Local de Trabalho
Com Integridade e Paixão:

12
Meu Compromisso

Mais Informações

Meu Compromisso

Mais Informações

Tratamento Leal, Antidiscriminação e Inclusão 

Tratamos uns aos outros com lealdade e dignidade em todos os momentos e nos 

posicionamos firmemente contra qualquer forma de discriminação ou assédio. 

Respeitamos e valorizamos características individuais diversas, diferentes perspectivas 

e origens distintas de nosso pessoal. Defendemos os direitos humanos e padrões 

internacionais de trabalho em todo o mundo.

Respeito as diferenças dos meus colegas e não pratico nem tolero qualquer forma  

de     discriminação, assédio, violência ou desigualdade de gênero no local de trabalho.

•   Pacto Global da ONU

•   Veja padrões locais 

Conflitos de Interesse 

Conduzimos negócios de forma a garantir que as decisões e julgamentos de negócios 

sejam feitos com objetividade e sem interesses pessoais indevidos.

Atuo sempre de acordo com o interesse da empresa e evito ou divulgo situações que 

apresentam um conflito real ou aparente entre meus interesses pessoais e os da BI.

•   Política Global de Conflitos de Interesse (prevista para 2018)

•   Política Global Antissuborno/Anticorrupção

•   Padrões locais aplicáveis 
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Proteção de Dados Pessoais

Respeitamos os direitos de privacidade de nossos funcionários, pacientes, médicos      

e outros. Lidamos com dados pessoais apenas na medida em que há necessidades de 

negócios específicas e definíveis para a informação e em conformidade com todas as 

leis e regulações aplicáveis.

Meu Compromisso
Preservo os direitos de todas as partes interessadas (stakeholders), protegendo suas 
informações contra abuso e/ou acesso não autorizado.

Mais Informações
•    Veja padrões locais

Manuseio responsável das informações 

A informação é um dos nossos ativos mais valiosos e a protegemos e administramos 

com cuidado. Mantemos confidencialidade e obtemos, garantimos e defendemos 

nossos direitos de propriedade intelectual.

Meu Compromisso

Mais Informações

Evito divulgar informações confidenciais da BI ou parceiros, sou cauteloso e tomo       
as devidas precauções ao lidar com informações da empresa em locais públicos. 
Gerencio, protejo e retenho registros da empresa de forma adequada.

•   Política Global de Proteção de Informações
•   Política Global de Governança da Informação
•   Padrões locais aplicáveis

Respeito pelo Meio Ambiente, Saúde, Segurança e 
Sustentabilidade

Em todas as nossas atividades, protegemos nossos funcionários, instalações e o meio 

ambiente contra influências nocivas, conservamos os recursos naturais e promovemos  

a conscientização ambiental. Selecionamos parceiros que compartilham desse 

compromisso, bem como dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das  

Nações Unidas.

Meu Compromisso

Mais Informações

Sempre pratico a segurança. Se vivenciar ou me deparar com um risco de segurança 

ou ambiental no meu local de trabalho, eu o reporto ao departamento responsável.

•   Política Global de Meio Ambiente, Saúde, Segurança e Sustentabilidade
•   Pacto Global da ONU
•   Padrões locais aplicáveis
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Em caso de dúvida
Nenhum documento pode cobrir todas as situações possíveis ou todas as políticas aplicáveis a você 

e ao seu trabalho. E isso não substitui ou elimina o bom senso.

Há momentos em que você pode não ter certeza do que fazer ou problemas que podem não ser 

imediatamente aparentes ou claros. Nestas situações, consulte os recursos de Ética e Compliance      

e, antes de tomar uma decisão ou ação, faça as seguintes perguntas a si mesmo.

Em caso de dúvida, pergunte-se:

•   É legal?

•   Está em conformidade com as políticas deste código da empresa?

•   Eu me sentiria confortável se isso se tornasse público?

•   Quem devo consultar?

•   Como eu me sinto com essa situação?

Atividades Políticas

Respeitamos e apoiamos os direitos das pessoas de participar de atividades políticas      
usando seus próprios recursos e no seu próprio tempo.

Meu Compromisso

Evito empreender atividades para apoiar partidos políticos ou candidatos em nome da BI. 

Também não faço contribuições políticas em nome da BI, a menos que gerenciado por 

processos estabelecidos. Ao participar de atividades políticas pessoais, evito criar  

a impressão de que estou agindo ou falando em nome da empresa.

Mais informações

•   Padrões locais aplicáveis


