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ABoehringerIngelheimserveseuspacientesaopesquisareoferecermedicamentos
inovadoresquesãodesenvolvidoseproduzidosdeformasustentável.


ABoehringerIngelheiméalídermundialeminovaçãofarmacêutica,produtoseterapias
desaúdeanimal.Paramanternossareputaçãodeproduzirprodutossegurosdealta
qualidade,nósnoscomprometemosairalémdomerocumprimentocomasleisese
esforçarnaaplicaçãodepadrõeséticoselevadosemtudoquefazemos,assimcomo
descritonosvaloresdonossoLeitbild–quesão:Respeito,Confiança,EmpatiaePaixão.
OsfornecedoresdaBoehringerIngelheimsãopartefundamentaldestecompromisso
comosucesso.ABoehringerIngelheimreconheceeesperaumcomprometimentocom
condutaséticaseprofissionaisexemplares,conduzidostantopelaEmpresacomopor
seusparceiroscomerciais.ABoehringerIngelheimestácomprometidaemfazernegócios
comfornecedoresqueoperemcomprofissionalismoeintegridade.


Nós nos esforçamos para selecionar Parceiros Comerciais que compartilhem de nossos
valores sociais e ambientais e entendam nossa cultura de qualidade e segurança.
Esperamosqueelesinvistamesforçosparapromovertaisresponsabilidades.


Deformaareiterarospadrõesaosquaisnoscomprometemos,aBoehringerIngelheim
desenvolveuesteCódigodeCondutadeTerceiros(Fornecedores)combasenos
PrincípiosdaIndústriaFarmacêutica(www.pharmacauticalsupplychain.org)daIniciativa
daCadeiadeFornecimentoFarmacêutico(PSCI),nos10PrincípiosdoPactoGlobaldas
NaçõesUnidas(www.unglobalcompact.org)enosNossosPrincípioseValores.


NaBoehringerIngelheim,nossosPrincípioseValoressemprefizerampartedabasedo
nossosucesso.Nósacreditamosquetantoasociedadequantoosnegóciossãomelhores
atendidosquandousamoscomportamentosepráticascomerciaisresponsáveis.



OCódigodeCondutadoFornecedordaBoehringerIngelheimfoiadotadopeloConselho
DiretordaBoehringerIngelheimefoiefetivadoemMarçode2016.
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EXPECTATIVAS

OCódigodeCondutadoFornecedordaBoehringer
Ingelheimexpressaasexpectativasdecomoos
negóciosdevemserconduzidosentreos
funcionáriosdaBoehringerIngelheimeseus
fornecedores,tambémcobrindoasatuaçõesdos
fornecedoresemnomedaBoehringerIngelheim.
EsteguiaéderivadodoCódigodeCondutainterno
daBoehringerIngelheim,dosPrincípiosda
IndústriaFarmacêuticadaIniciativadaCadeiade
FornecimentoFarmacêutico(PSCI)edos10
PrincípiosdoPactoGlobaldasNaçõesUnidas.A
BoehringerIngelheimcompartilhaesteCódigode
Condutacomseusfornecedoresparaaumentaro
entendimentosobrenossascondiçõespara
negócios.
Umafilosofiafundamentalderespeitoatodasas
pessoas,todososfuncionáriosetodosos
fornecedoreséabasedocomprometimentoda
BoehringerIngelheimcomocomportamento
ético.

Dessaforma,esperaͲsequeosfornecedores:
• Operememtotalcumprimentocomasleisaplicáveis,
regras,diretrizesecódigosindustriais.
• Adiramfirmementeosprincípioséticosparaotrabalho,saúde
esegurança,esistemasdegerenciamento.
• Integrem,comuniquemeapliquemestesprincípiosdeforma
consistenteaseusprópriosprogramasparaterceiros.
• Reconheçamaimportânciadadiversidadeeinclusãoaoseguir
firmemente todas as leis locais, regulações e políticas
específicasparaoportunidadesiguaisenãodiscriminação.
• Asseguremqueolocaldetrabalhosejalivredequalquer
violaçãodalei,incluindoqualquertipodediscriminação.
• Estejamcienteserespeitemasdiferençasculturais,crençaseos
desafiosassociadosàinterpretaçãoeaplicaçãodestes
Princípiosdeformaglobal;entendamqueosmétodospara
atingirtaisexpectativaspodemvariaredevemserconsistentes
comasleisevaloreslocaiseexpectativasculturaisdediferentes
sociedadespelomundo.
• Integremosprincípiosemumaabordagemde
aprimoramentoscontínuosqueaumentemaconsciência,
sensibilidadeeainclusão,queprefereodesempenho
sobreotempo.

1
EsteCódigodeCondutadoFornecedorapresentaosobjetivoséticosdaBoehringerIngelheim.CasohajaumalínguacontratualentreumfornecedoreaBoehringer
IngelheimquedeformairreconciliávelconflitacomalínguaestrangeiradesdeCódigodeConduta,alínguacontratualentreoFornecedoreaBoehringerIngelheim
deveserválidaemcasodequalquerdisputa.
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PRÁ TICA S EMPR ESAR IAIS ÉTIC AS


Osfornecedoresdevemconduzirsuaspráticasempresariaisdeformaéticaecomintegralidade.




IntegridadeEmpresarial

Osfornecedoresnãodevemoferecer

Damesmaforma,umfornecedornãopode

Todootipodesuborno,corrupção,

nenhumpresente,serviço,acomodação,

oferecernadadevaloraqualquer

extorsãoefraudeestãoproibidos.Os

refeiçãooudiversãoaumfuncionárioda

funcionáriodaBoehringerIngelheimcasoo

fornecedoresnãodevemdarbenefícios,

BoehringerIngelheim,dogoverno/órgão

presente,refeiçãooudiversãopossaser

oferecerepagarouaceitarsubornosou

regulatórioouqualqueroutroparceiro

vistoporoutroscomoinfluênciasobresua

mesmoparticipardeoutrassituações

comercialemqualquersituaçãoemquetal

objetividade.Deformageral,presentes,

ilegaisemrelaçõescomerciaisou

presentepossainfluenciar,ouparecer

refeiçõesediversãonãodevemgerar

governamentais.Osfornecedoresdevem

influenciar,umadecisãodofuncionárioou

qualquerquestionamentoouconflitode

trabalharcontraosubornoeacorrupção

doórgãoregulatóriocomrelaçãoao

interesses.

detodasasformas.

parceirocomercial.Emoutrassituações,



presentesmodestos,refeiçõesoudiversão

ConcorrênciaLeal

Osfornecedoresdevemimplementarfortes

podemseroferecidosafuncionáriosda

Osfornecedoresdevemconduzirseus

programasdeprevençãodefraudee

BoehringerIngelheim,casoestesnãosejam

negóciosdeformaconsistentecomuma

delação.

emdinheiroouseuequivalente,entãosão

competiçãojustaevigorosaeem

Osfornecedoressãosolicitadosareportar

consistentescomaspráticascomerciais

cumprimentocomasleisantitruste.

àBoehringerIngelheimtodootipode

normaisenãoviolamqualquerlei.

Osfornecedoresdevemempregar

fraude(realoueminvestigação)que



práticascomerciaisjustas,incluindo

envolvaosnegóciosdaBoehringer

Umdosmeiosemquehámaisconflitosde

propagandacorretaeleal.

Ingelheim,independentementedesua

interessesénarecepçãodepresentesou



matéria.

diversão(porexemplo,qualquercoisade

IdentificaçãodePreocupação

valor,incluindofavores,tíqueteseoutras

Osfornecedoresdevemencorajarseus

regalias)dapartedofornecedorquebusca,

trabalhadoreseseuscontratadosareportar




Presentes,RefeiçõeseDiversão

Mesmoque presentes,refeiçõese diversão oujápossuinegócioscomaBoehringer

qualquerpreocupaçãoouatividadeilegal

sejam comumentetrocados como cortesias Ingelheim.Devidoaestesriscos,as

semqualquerformaderepresália,

denegócios,elessãoreguladosnaindústria restriçõesaseguirforamformuladas:

intimidaçãoouassédio,edeveinvestigara

dasaúde.Éimportanteterciênciadoqueé



denúnciaetomarasmedidascabíveis,caso

certoeerradonahoradetrocarcortesias.

OsfuncionáriosdaBoehringerIngelheim

necessário.

estãoproibidosdesolicitaroupedir,direta
ouindiretamente,qualquercoisadevalor
dequalquerfornecedorqueesteja
buscando,oujápossua,negócioscoma
empresa.
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Bem
mͲestaranimall
Osfornecedoresd
devemsejuntarrà
Boe
ehringerIngelheeimnabuscapelos“três
Rs”nousoanimal(ouseja,Redução,
Rep
posiçãoeRequiinte).Alémdissso,os
forn
necedoresdeveemprocurarpo
ossíveis
métodosalternativos(semautiliizaçãode
queestesforem
m
animais),sempreq
ntificamenteváálidoseaceitospelos
cien
reguladores,antessderecorreraestudos
animais,diminuind
do,assim,onúmerode
Alémdo
estudosrealizadossemanimais.A
oresdevemtam
mbémse
mais,osfornecedo
juntaràBoehringeerIngelheimnaabusca
pelo“quartoR”,“Responsabilidaade”,o
padrõesdaquelesque
quaalrequeraltosp
usaamanimaisemsuasdependên
nciasou
dessenvolvemtrabalhoanimalem
mnomeda
Boe
ehringer Ingelh
heim.



Privvacidadeeprotteçãodeinform
mações
Osfornecedoresd
devemrespeitaras
pesssoasdeformaconsistentecomasleis
deprivacidadeep
proteçãodedad
dos
mações
pesssoais.Elesdevemusarinform
pesssoais(e.x.pacientes,funcionários,
clie
entes)apenasemcasosde
cum
mprimentodeccontratocomerrciale
pro
otegêͲloscontraaousoindevido
o.



Osfornecedoresd
devemprotegerras
info
ormaçõesconfiidenciais,incluindo
info
ormaçõespesso
oais,coletadasparaou
pelaBoehringerIn
ngelheim,eagirrpara
pre
evenirseumauͲͲuso,perda,rou
ubo,
frau
ude,acessoimp
próprio,divulgaaçãoou
alte
eração;incluind
docomunicaçõeesnão
auttorizadase/oup
publicaçãode
info
ormaçõesadqu
uiridasemnomeeda
Boe
ehringerIngelheim.
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Confidencialiddade
Osfornecedoreesquesolicitem
matrocade
informaçõescoonfidenciaiscoma
BoehringerInggelheimsãosoliicitadosa
firmaremumttermodeconfid
dencialidade
comaBoehrin gerIngelheimaantesdatroca
detaisinformaações.Amenossqueassim
tenhasidoautoorizadopelaBo
oehringer
Ingelheim,osffornecedoresnããodevem
compartilharaasinformações confidenciais
qualqueroutro
daBoehringer Ingelheimouq
documentoligaadoanegóciosscoma
BoehringerInggelheim.Osforn
necedores
devemgaranti reestarpreparadospara
demonstrarquuepossuemluggaresseguros
paraprotegeriinformaçõespe
essoaise
outrostiposdeeinformaçõescconfidenciais.
Ousonãoautoorizado,adivulgaçãooua
perdadasinforrmaçõesconfid
dênciasda
BoehringerInggelheimdevese
erreportado
imediatamenteeaoDepartame
entodeÉtica&
&
CompliancedaaBoehringerInggelheim



Exatidãodosreegistrosempre
esariais
Todososlivrossdefinançasde
evemestarde
acordocomossprincípioscontábeis
vigentes.Osreegistrosdevem estarcorretos
emtodososasspectosrelevan
ntes.Os
registrosdevem
mestarlegíveiss,
transparentes edevemrefletirpagamentos
etransaçõesreeais.



PropriedadeInntelectual
Osdireitosdepropriedade
intelectualdevvemserrespeitados;
atransferênciaadetecnologia e
knowͲhowdevveserfeitade
maneiraaprottegerseusdireiitos
depropriedadeeintelectual.

os
ConformidaadedeNegócio
Osforneceddoresdevemcu
umprircomtod
das
asleisdecoontroledeimpo
ortaçãoe
exportaçãoo,regulamentaççõesesanções no
paísondeooFornecedorre
esidir,nosEstad
dos
Unidosequualqueroutrop
paísondeas
transações ocorrerem,inccluindo
importaçãoo,exportação,rreexportação,
transferêncciaedivulgação
o.Issoinclui
qualquercllassedetransaççãodebens,
software,teecnologiaouasssistênciatécnica,
quepodem
mestarsujeitasarestrições
comerciais,,independente
edoseumodod
de
transferênccia.Ofornecedordeverá
colaborarccomaBoehringerIngelheimnaa
esdeexportaçãão
determinaççãoderestriçõe
aplicáveis.AAlémdisso,ofo
ornecedordeveerá
operaremttotalconformid
dadecomoutraas
leiscomercciaisealfandegárias.



ConflitosdeeInteresses
Osforneceddoresdevemevvitarqualquer
interaçãoccomqualquerfu
uncionárioda
epossaconflitarr,
BoehringerrIngelheimque
oupareçacconflitar,coma
atuaçãodetal
funcionárioo,umavezqueo
omesmosemprre
deverátrabbalhardeacordo
ocomos
melhoresinnteressesdaBoehringer
Ingelheim. Porexemplo,o
osparceirosnão
o
devememppregaroudequ
ualquerforma
realizarpaggamentosaqua
alquer
funcionárioodaBoehringerrIngelheim
durantequualquerinteraçã
ãoentreo
fornecedorreaBoehringerIngelheim,aléém
dojáacorddadonocontrattocoma
BoehringerrIngelheim.Cassoumfuncionário
doforneceddortenhaalgum
mparentesco
comumfunncionáriodaBo
oehringer
Ingelheimooucasooforne
ecedortenha
qualquertippoderelaçãoccomum
funcionárioodaempresaque

possarepresentarumconflitodeinteresses,
ofornecedordeveráreportaressa
informaçãoàBoehringer Ingelheim.
EstudosClínicos
Quandoengajadosemumestudoclínicoem
nomedaBoehringerIngelheim,todosos
estudosclínicosdevemserconduzidosde
acordocomospadrõesglobaisdeBoas
PráticasClinicas,comasregulamentações
locaisaplicáveisecomosprincípioséticos.
Porissoéimprescindívelquetaisestudos
sejamconduzidoscomomaiorcuidado
possívelcomasaúdeeasegurançados
voluntáriosparticipantes,respeitandoos
interessesdaciênciaedasociedade.
QualidadedoProdutoeIntegridadeda
cadeiadefornecimento
Osfornecedoresenvolvidosno
fornecimento,produção,empacotamento,
reempacotamento,teste,armazenamentoe
distribuiçãodemateriais/produtosem
nomedaBoehringerIngelheimdevem
assegurarconformidadecomas
regulamentaçõesdeQualidadeaplicáveise
comasBoasPráticasdeProdução,Boas
PráticasdeDistribuiçãoeBoasPráticas
Laboratoriaisdosmercadosondeos
produtosserãoproduzidos,registradose
distribuídos.
Alémdomais,osfornecedoresdeverão
garantiraintegridadedacadeiade
fornecimento,evitandoafalsificaçãoe
adulteraçãodeformaaprotegerpacientes
eprodutos(WHO;DiretrizesdeRemédios
FalsificadosaUE;LeideQualidadede
DrogaseSegurança).

MarketingepráticaspromocionaisTodosos
materiaiseatividadespromocionaisdevem
estardeacordocomospadrõesmaisaltos
deéticacientíficaemédica,eseguirtodasas
leiseregulamentaçõesaplicáveis.Quando
interagindojuntoaprofissionaisdasaúde,
pacientesouprofissionaisdesaúdeanimal,
todososfornecedoresdevemaderiraos
padrõesdecondutaqueseaplicamaeles,tal
comoaFederaçãoEuropeiadeIndústrias
FarmacêuticaseAssociações(EFPIA),a
FederaçãoInternacionaldeProdutores
FarmacêuticoseAssociações(IFPMA)ea
PesquisaFarmacêuticaeProdutoresda
América(PhRMA).



DiversidadenasrelaçõesempresariasA
BoehringerIngelheimreconheceque
diferentestalentoseperspectivassãode
extremaimportânciaparaatingirosucesso,
particularmenteporquenossaempresa
buscaocumprimentodasnecessidadesde
todosnossosclientes.ABoehringer
Ingelheimbuscaobterprodutos,serviçose
materiaisealtaqualidadedeempresasque
sãocomandadasporminorias,mulheres,
veteranos,deficientese/oulésbicas,gays,
bissexuaisoutransgêneros,ououtros
indivíduosquerepresentemadiversidade
global.Osfornecedoresdevemfazero
mesmo.



Procedimentos


OsfuncionáriosdaBoehringerIngelheim
seguemumasériedediretrizesna
obtençãodeprodutosouserviços.
Quaisquerproblemasempresariais

e/ounegociaçõesrelacionadasàcompra
propostasãocoordenadospelo
DepartamentodeCompras,ondeo
funcionáriodaBoehringerIngelheim
oferecerátodaassistênciatécnica,se
necessário.Éimportanteressaltarqueo
trabalhosomentecomeçarádepoisquea
ordemdecompraoucontratoassinadofor
recebidopelofornecedor.Iniciarostrabalhos
semterrecebidoaordemdecompraouo
contratocelebradoseráriscodofornecedor.
Quandoumaordemdecompraforemitida,
qualquernotafiscalassociadadeveincluiro
númerodaordemdecomprananotafiscal.

Hátambémcasosondeumaqualificação
formalénecessáriaantesdeusaros
produtoseserviços.



UsodonomedaBoehringerIngelheim,
marcasregistradasoulogotipos
OusodonomedaBoehringerIngelheim,
suasmarcasregistradasouqualqueroutra
informaçãosobrepropagandado
fornecedor,publicaçõesnamídiaou
endossoéproibidasemaaprovação
escritaporpartedaBoehringerIngelheim.



MídiaerelaçõespúblicasABoehringer
Ingelheimestabeleceupolíticasparaa
comunicaçãoexterna.Somenteoficiaisda
BoehringerIngelheimpodemfazer
declaraçõesàmídiaouaopúblicogeral
sobreaBoehringerIngelheimouseus
produtos.
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SISTEMASDEGERENCIAMENTO
Osfornecedoresdevemusarsistemasdegerenciamentoparafacilitaroaprimoramentocontínuoea
conformidadecomtodasasexpectativasdestesprincípios.

ComprometimentoeContabilidade

TreinamentoeCompetência


Osfornecedoresdevemdemonstrarcomprometimentocomos
conceitosdescritosnestedocumentoalocandoosrecursos
adequados.
RequisitosLegaisedoConsumidor
Osfornecedoresdevemidentificarecumprircomasleisaplicáveis,
regulamentação,diretrizeserequisitosrelevantesdoconsumidor
egerenciarpossíveisfalhasdeformaresponsável,emtempoe
propriamentedocumentado.

Osfornecedoresdevemterumprogramadetreinamentoque
consigaalcançarumnívelapropriadodeconhecimento,
habilidadesecompetênciaemgerenciamentoequepermita
ostrabalhadoresaatenderemtaisexpectativas.




ContinuidadeEmpresarial


Osfornecedoressãoresponsáveispelodesenvolvimentoepela
implementaçãodosplanosdecontinuidadecomercialdeapoio
aosnegóciosdaBoehringerIngelheim


AvaliaçãodeRiscoeGerenciamentodeRisco
Osfornecedoresdevemtermecanismosparaavaliare
gerenciarriscosemtodasasáreasexpostasnestedocumento.
Documentação
Osfornecedoresdevemmanteradocumentaçãonecessária
paramostrarconformidadecomestasexpectativase
cumprimentoàsregulamentaçõesediretrizesaplicáveis.
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MelhoramentoContínuo


Osfornecedoressãoesperadosamelhoraremcontinuamentepor
meiodafixaçãodeobjetivosdeperformance,planosde
implementaçãodeexecuçãoetomadadeaçõescorretivase
preventivasnecessáriasparaasdeficiênciasidentificadaspormeio
deavaliaçõesinternas/externas,inspeçõeserevisãoporparteda
gerência.

DIR EITOS HUMAN OS E TR ABALHISTAS
Osfornecedoresdevemapoiarerespeitaraproclamaçãodedireitoshumanosinternacionaisegarantir
quenãosãoconiventescomabusosdedireitoshumanos.

EscolhaEmpregatíciaLivre
Osfornecedoresnãodevemusartrabalhoescravooutrabalho
forçadodequalquernatureza.
Osfuncionáriosnãodevemsersolicitadosaentregarseus
passaportesouqualqueroutrodocumentolegal,oumesmopagar
qualquertaxaaumempregadorantesnoiníciodasatividades.

TratamentoJusto
Osfornecedoresdevemoferecerumlocaldetrabalho
agradávelesemtratamentodesumano,incluindoassédio
sexual,abusosexual,coerçãofísicaoumental,ouabusos
verbaisporpartedeoutrostrabalhadores.



TrabalhoInfantileTrabalhoeJovens
Osfornecedoresnãodevemusardemãodeobrainfantil.O
empregodetrabalhadoresmenoresde18anossomente
podeaconteceremáreasquenãoapresentemriscos(assim
comodefinidonaConvençãodaOrganizaçãoInternacionaldo
TrabalhoͲOITnº138+182)equandoostrabalhadoresjovens
jápossuíremmaioridadetrabalhistaemseupaísouidade
estabelecidaporteremcompletadotodaaeducação
obrigatória.
Nãodiscriminação
Osfornecedoresdevemoferecerumlocaldetrabalholivrede
assédioediscriminação.Discriminaçãopormotivoscomo,raça,
cor,etnia,deficiência,informaçãogenética,religião,condiçãode
veterano,opiniãopolítica,filiaçãoaosindicatoouestadocivilnão
serátolerada.

Salários,benefíciosehorastrabalhadas
Osfornecedoresdevempagarseustrabalhadoresdeacordo
comaleidesaláriosaplicável,incluindosaláriosmínimos,
horaͲextraebenefícios.



LiberdadedeAssociação
Comunicaçãoabertaeengajamentodiretocomostrabalhadores
(e/oucomrepresentantesdossindicatos,casoaplicável)para
resolverproblemasrelacionadosaotrabalhoouremuneração,são
totalmenteencorajados.Osfornecedoresdevemrespeitaros
direitosdostrabalhadoresde,assimcomodispostonaleilocal,
livreassociação,juntarͲseounãoaosindicato,buscar
representaçãoousejuntaraosconselhosdostrabalhadores.Os
trabalhadoresdevemseraptosasecomunicarlivrementecoma
administraçãosobreascondiçõesdetrabalhosemqualquertipo
derepresália,intimidaçãoouassédio.
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SAÚDE,SEGURANÇAEAMBIENTE


Fornecedoresdevemoferecerumambientedetrabalhoseguroesaudável,
incluindoalojamentodisponibilizadopelaempresa.



ProteçãodoTrabalhador


PreparaçãoeRespostaaEmergências


Osfornecedoresdevemprotegerseusfuncionários(cuidados
especiaisamulheresgrávidas)deseremexpostosacomponentes
químicos,biológicosefisiologicamenteperigososacimadoslimites
permitidosedetarefasfisicamentedesgastantesnaempresaou
emquaisqueralojamentosfornecidospelaempresa.Um
programademelhoriacontínuaparaidentificar,mensurareagir
parapreveniracidentes/incidentesdeveestarvigente.


Osfornecedoresdevemidentificareavaliarsituaçõesde
emergêncianolocaldetrabalhoounoalojamentofornecido
pelaempresa,eminimizaroseuimpactopormeiodaprevenção
edaimplementaçãodeplanosdeemergênciaeprocedimentos
deresposta.



Informaçõesdeperigo



SegurançadoProcesso


Osfornecedoresdevemterprogramasvigentesparaprevenirou
mitigarliberaçõesnãointencionaisdeprodutosquímicos
associadoscomasoperaçõeseosprocessosdefabricação.Os
programasdevemseradequadoseproporcionaisaosriscos.

Asinformaçõesdesegurançarelacionadasaosmateriaisperigosos,
incluindocompostosfarmacêuticosemateriaisfarmacêuticos
intermediáriosdevemestardisponíveisparaeducar,treinare
protegerostrabalhadoresdosperigos.







Osfornecedoresdevemoperardeformaecologicamenteresponsáveleeficientedeformaaminimizaroimpacto
sobreoambiente.Osfornecedoressãoencorajadosaconservarreservasnaturais,eevitarousodemateriais
perigosos,semprequepossível,edesenvolveratividadescomousodematerialreciclado.



AutorizaçõesAmbientais



Osfornecedoresdevemcumprircomtodasasregulamentações
ambientaisaplicáveis.Todasaspermissões,licenças,registrosde
informaçãoerestriçõesdevemserobtidasetersuasexigências
operacionaisdevidamenteseguidas.

Qualquerlixo,esgotoouemissõescompotencialdeimpactar
adversamenteavidahumanaouasaúdeambientaldeveser
apropriadamentemanejado,controladoetratadoantesdoseu
descartenoambiente.












LixoeEmissões



VazamentoeLiberações


Osfornecedoresdevemterseussistemasembom
funcionamentoparagarantirummanuseio,
movimentação,reciclagemougerenciamentosegurodos
descartes,emissõesatmosféricasedescargadeefluentes.

Osfornecedoresdevemterseussistemasemfuncionamentode
formaapreveniremitigarvazamentoseliberaçõesacidentais
sobreoambiente.
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DÚVIDASOUPREOCUPAÇÕES


Osfuncionáriosdosfornecedoresdevemcontataroseuprópriodepartamentolegal/compliancepararesolver
preocupaçõesinternasdeéticaecompliance.CasoessaspreocupaçõespossamtambémafetaraBoehringer
Ingelheimcomoparceiracontratualdofornecedor,oDepartamentodeÉtica&CompliancedaBoehringer
Ingelheimdeveserinformadoimediatamente.




Casoosfuncionáriosdofornecedoracreditemqueum
funcionáriodaBoehringerIngelheim,ouqualqueroutrapessoa
agindoemnomedaBoehringerIngelheim,estejaenvolvidoem
atividadesilegais,eleoueladevereportarissoàBoehringer
Ingelheim.


OpontodecontatoéoComplianceOfficerdolocalouaentidade
legalquetenhasidocontratadapelaBoehringerIngelheim.Além
disso,asinformaçõesdecontatodevemserespecificadasno
contratocomaBoehringerIngelheimoulevadasaoscuidadosdo
fornecedor(terceiro)pormeiodeumacarta.


Nósrespeitamoseapreciamosasuaopiniãoeencorajamosvocêa
usarqualquerumdosrecursosoucanaisdecontatocoma
BoehringerIngelheimqueestejamdisponíveis,comtotalconfiança.
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