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Código de Conduta

O Código de Conduta norteia posturas, mantendo o bom rela-
cionamento na empresa.

Um funcionário, quando está em contato com clientes, fornecedores 
e parceiros, é o representante da empresa, ou seja, a pessoa é a Boe-
hringer Ingelheim. Da mesma forma, quando ele trata com outras 
áreas, representa seu setor. Sua conduta, nesses casos, deve estar 
alinhada com os princípios da empresa e também respeitar sempre 
o mesmo padrão de flexibilidade. 

1. Aja com integridade, seja um bom exemplo;

2. Assegure-se de que sua conduta respeita a política e os regula-
mentos da Boehringer Ingelheim;

3. Use os recursos da companhia, buscando os interesses dela e não 
abuse dos recursos;

4. Trate seus subordinados, colegas e superiores com honestidade, 
clareza, imparcialidade e dignidade, baseado nos princípios de 
liderança da empresa;

5. Tenha bem clara a diferença entre os seus interesses pessoais 
e os da empresa e evite possíveis conflitos. Não aceite favores, 
convites ou qualquer forma de presentes que possam interferir 
nesses princípios;

6. Defenda e respeite os direitos humanos e não pratique qualquer 
forma de discriminação;

7. É nossa obrigação comunicar erros, práticas duvidosas e de risco 
e desvios da política e dos procedimentos da companhia.
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Política anticorrupção da Boehringer Ingelheim

O Grupo Boehringer Ingelheim opera seu negócio em todo o mundo 
respeitando as respectivas determinações legais e de acordo com a 
estrutura estabelecida pelo seu Código de Conduta. Isto também é 
válido para os casos em que a BI venha a enfrentar desvantagens em 
seus negócios, como ocorre em países nos quais a corrupção é vista 
como “procedimento comercial padrão”.

Para os funcionários da Boehringer Ingelheim, isto significa que os 
mesmos não oferecem e nem aceitam subornos e/ou vantagens 
ilegais, seja em transações com autoridades/funcionários ou em 
transações comerciais. A corrupção não pode ser praticada com 
a justificativa de atender aos interesses comerciais da Boehringer 
Ingelheim.

O próprio funcionário ou aquele que esteja agindo em nome da 
Boehringer Ingelheim, é o responsável primário pelo cumprimento 
da PAC, tendo a responsabilidade por seus próprios atos e omissões. 
Além disso, dependendo das circunstâncias de cada caso específico, 
o superior direto e/ou indireto do funcionário em questão poderá 
ser responsabilizado solidariamente (responsabilidade pela efetiva 
gestão, organização e controle).

Segundo os regulamentos estabelecidos no Código de Conduta da 
Boehringer Ingelheim, quaisquer violações conhecidas, descobertas 
e/ou suspeitas de potenciais violações da PAC devem ser relatadas 
por iniciativa própria e de imediato por qualquer funcionário da 
Boehringer Ingelheim aos seus superiores. Se uma pessoa hierar-
quicamente ou funcionalmente superior ao agente potencialmente 
infrator ocultar violações de pessoas responsáveis por questões da 
PAC, isto poderá sugerir que essa pessoa também está envolvida no 
ato de corrupção cometido pelo empregado.

Além das possíveis providências no âmbito criminal, a violação desta 
PAC poderá ter conseqüências internas, de acordo com a legislação 
trabalhista, podendo até culminar com a dispensa por justa causa 
dos envolvidos.
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Notas explicativas:

I. Modo de aplicação

“Boehringer Ingelheim” ou “BI” refere-se à C. H. Boehringer Sohn 
e todas as suas subsidiárias e afiliadas. “Funcionários” referem-se a 
todos os empregados, contratados e pessoas que agem em nome 
da Boehringer Ingelheim.

Esta PAC aplica-se a todos os funcionários, contratados e qualquer 
pessoa que age em nome da Boehringer Ingelheim.

II. Cenários de atos/casos proibidos

Do ponto de vista corporativo, os alvos potenciais de suborno e van-
tagens ilegais são primariamente servidores das entidades públicas 
ou de outras autoridades/agências governamentais ou empregados 
de instituições, hospitais, outras instituições de assis tência médica 
e clientes de serviços de saúde agindo em nome do Es tado, bem 
como médicos assalariados ou autônomos e líderes de opinião 
médica (cenário de casos: suborno/ concessão de vantagens).

Do ponto de vista de terceiros (em particular de fornecedores e de 
prestadores de serviços), os alvos potenciais de subornos ou vanta-
gens ilegais são funcionários da Boehringer Ingelheim capazes de 
influenciar ou emitir contratos ou pedidos. Cenário de caso: aceitação 
de suborno ou de vantagens ilegais).

As relação de atos, cenários e casos intencionais imagináveis 
listados abaixo são meramente exemplificativa e de modo algum 
conclusiva. Estes são alguns cenários de casos de corrupção que 
são proibidos na BI em todo o mundo por meio da PAC (sem 
prejudicar as proibições dos sistemas legais nacionais):

1. Suborno ou concessão de vantangens ilegais a servidores das enti-
dades públicas ou  empregados e representantes de autoridade ou 
de outras agências ou instituições go vernamentais que atuam em 
nome do Estado.

Possíveis infratores da PAC: funcionários da Boehringer 
Ingelheim.
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Possíveis beneficiários: servidores públicos, empregados e 
representantes de autoridades ou agências normativas (inclusive 
funcionários de saúde pública), autoridades ambientais, pontos de 
travessia de fronteiras (inclusive funcionários aduaneiros), mas tam-
bém todas as autoridades e juízes em geral.

Infração: oferta, promessa ou concessão de vantagens diretas ou 
indiretas (dinheiro ou outros serviços ou vantagens) ao titular de 
um cargo público, diretamente ou através de terceiro, em troca do 
exercício de um cargo ou empreendimento de alguma ação oficial 
realizada no passado ou promessa de assim agir no presente ou no 
futuro, desta forma violando suas obrigações oficiais.

Ato intencional suposto: Indução de decisões que de outra forma pode-
riam não ser tomadas com o mesmo resultado ou naquele momento, 
ou seja, registro (acelerado) de produtos, aprovação (acelerada) de 
preços, inclusão (acelerada) em listas positivas ou de reembolso, 
exclusão (acelerada) de listas negativas, aprovações (aceleradas) de 
importação.

Cenários de casos supostos: Pagamentos (exceto de débitos e outros 
pagamentos devidos sob a legislação em vigor) ou outros benefícios 
em valor monetário ou vantagens para fins oficiais e/ou particulares. 
Benefícios imagináveis em valor monetário poderiam ser: convites a 
banquetes ou cobertura de despesas de viagens particulares ou out-
ros benefícios e serviços fornecidos gratuitamente ou com descontos 
exageradamente altos, para além dos limites permitidos para peque-
nos brindes admissíveis sob as estipulações legais em vigor.

2. Suborno ou concessão de vantagens ilegais a médicos assalariados 
ou autônomos e outros empregados ou trabalhadores em hospitais 
e outras instituições de assistência médica, agências de seguro-saúde 
e seguro social e líderes de opinião médica assalariados.

Possíveis infratores da PAC: funcionários da Boehringer 
Ingelheim.

Possíveis beneficiários: médicos assalariados ou autônomos e 
outros empregados ou trabalhadores em hospitais e outras institu-
ições de assistência médica e clientes de assistência médica (p. ex. 
enfermarias, instituições de reabilitação, lares de idosos), agências de 
seguro-saúde e seguro social e líderes de opinião médica assalariados 
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ou autônomos (p. ex. professores universitários assalariados, médicos, 
jornalistas especializados).

Infração: oferta, promessa ou concessão de vantagens diretas ou 
indiretas (dinheiro ou outros serviços ou vantagens) no decorrer de 
transações comerciais com fins competitivos a algum funcionário ou 
agente de uma operação comercial para aquela pessoa ou um outro 
terceiro a fim de que essa pessoa ou outra dê preferência ilícita na 
aquisição de bens ou serviços comerciais.

Ato intencional suposto: “comprar” prescrições ou conseguir que 
pacientes sejam transferidos para produtos da empresa, perícias 
médicas (favoráveis), publicações médicas (favoráveis).

Cenários de casos supostos: Pagamentos (exceto pa ga mentos ra-
zoáveis por serviços de valor e legítimos efetivamente prestados) 
ou outros benefícios em valor monetário para fins comerciais e/ou 
particulares. Benefícios imagináveis em valor monetário poderiam ser: 
patrocínio de viagens ou participações em conferências para médicos, 
patrocínio ou apoio a conferências e medidas de treinamento con-
tinuado, incentivos mediante viagens, eventos, reembolso de despe-
sas pessoais, convites a banquetes ou outros benefícios/serviços 
prestados gratuitamente ou com descontos exageradamente altos. 
Tais benefícios ou serviços, contudo, apenas são proibidos sob a PAC 
se seu tipo e/ou escopo exceder o limite estabelecido pelas estipu-
lações legais aplicáveis.

3. Aceitação de suborno ou vantagens ilegais por funcionários

Corruptores supostos: fornecedores e prestadores de serviços (inclu-
sive consultores).

Infratores ou possíveis beneficiários: funcionários da Boehringer 
Ingelheim com responsabilidade sobre verbas e/ou que exerçam 
funções de compra, bem como todas as pessoas que influenciam 
a tomada de decisão sobre pedidos, contratos e decisões em casos 
individuais e em procedimentos de licitação estão potencialmente 
sob risco particular.

Infração: Solicitação, aceitação de promessas ou de vantagens di-
retas ou indiretas (dinheiro ou outros serviços e vantagens) como 
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funcionário da Boehringer Ingelheim em transações comerciais para 
si próprio ou um terceiro em troca de preferência ilícita a outro na 
aquisição de bens ou serviços comerciais ou outros em concorrência 
e/ou violando os regulamentos internos de decisão da Boehringer 
Ingelheim.

Atos intencionais supostos de parte do corruptor: recebimento de 
pedidos, contratos ou decisões, seja em casos individuais, seja em 
procedimentos de licitação da Boehringer Ingelheim.

Cenários de casos supostos: Pagamentos (exceto pagamentos razoáveis 
por serviços de valor e legítimos efetivamente prestados) e/ou 
alocação de outros benefícios em valor monetário ou vantagens 
por parte de terceiros (tipicamente fornecedores ou prestadores 
de serviços) a empregados da empresa ou a terceiros para fins 
comerciais e/ou particulares. Os benefícios imagináveis em valor 
monetário poderiam ser: assumir despesas de viagens particulares, 
serviços particulares de mão-de-obra ou outros benefícios/serviços 
prestados gratuitamente ou com descontos exageradamente altos, 
além dos limites admissíveis de pequenos brindes. Todavia, só será 
proibido aceitar esses benefícios/serviços se sua espécie ou escopo 
excederem o limite admissível estabelecido pelos regulamentos 
internos da Boehringer Ingelheim ou pelo puro “bom senso”.

4. Cenários de fraude para atingir indiretamente os mesmos objetivos 
ou efeitos econômicos previstos nos cenários mencionados no item 
anterior, mediante ocultação da ver dadeira questão (tipicamente com 
envolvimento de terceiros).

Possíveis infratores típicos: vide item anterior.

Beneficiários típicos: vide item anterior.

Possíveis tentativas: vide item anterior.

Cenários de casos supostos: “Intermediação” por terceiros (p. ex. con-
sultores) para evitar atos de corrupção diretos, p. ex. por meio de 
transações via “testas-de-ferro”, fechamento de acordos de consultoria, 
acordos sobre exames clínicos, autoria de outros acordos com sub-
stancial desproporção entre serviço e remuneração (p. ex. honorários 
flagrantemente altos; critério: comparação de processos/procedi-
mentos iguais com transações legais com terceiros comparáveis) e 
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quando, sob consideração razoável de todas as circunstâncias, a 
efetiva meta do terceiro seja subornar um tomador de decisão e/ou 
de conceder àquela pessoa vantagens ilegais a fim de alcançar o 
resultado desejado.

III. Indicações de cometimento de atos proibidos

As seguintes circunstâncias indicam terem sido cometidos atos de 
corrupção proibidos:

 violação do princípio dos quatro olhos em decisões de compra 
(comprador oficial da BI e comprador interno da BI responsável 
pela definição da especificação técnica da compra);

 criação e manutenção de reservas de caixa não constantes das 
contas oficiais da entidade legal (p. ex. dinheiro ou contas bancárias 
ilícitas);

 métodos de pagamento alheios às práticas normais da empresa;

 pagamento de honorários e/ou reembolso de custos de serviços 
em que o serviço e sua remuneração claramente não guardam en-
tre si uma proporção razoável e normal (violação da equivalência 
e do princípio de comparar processos/procedimentos iguais);

 pagamento de honorários e/ou reembolso de custos sem docu-
mentação escrita do serviço (exceto em caso de quantias míni-
mas);

 reembolso de despesas particulares de funcionários da Boehringer 
Ingelheim ou de despesas não documentadas como despesas de 
serviço para além do limite permitido pelos regulamentos apro-
vados da Boehringer Ingelheim;

 quanto a transações com servidores públicos:

de documentação);

em nome de quem o recebedor realiza tarefas oficiais (violação 
do preceito da transparência);
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a pessoas tomadoras de decisões de compras relativas a produtos 
farmacêuticos no decurso de tarefas oficiais (violação do preceito 
da separação).

Identificando-se um dos cenários acima, o Departamento de Auditoria 
Interna verificará e investigará a questão em profundidade. Será dada 
a oportunidade à parte infratora de explicar o ocorrido.

IV. Esclarecimento de dúvidas quanto à interpretação da PAC

O diretor geral do país ou, se for o caso, um “encarregado de cumpri-
mento” por ele nomeado na respectiva Unidade Operacional - OPU é 
a pessoa de contato para o funcionário, através do seu superior, para 
esclarecer dúvidas relativas à interpretação da PAC. Na matriz, o diretor 
de divisão corporativa competente ou, se for o caso, um “encarregado 
de cumprimento” por ele nomeado será o respectivo responsável.

Em princípio, o funcionário que levantar a dúvida deverá esperar pela 
resposta/decisão da pessoa à qual dirigiu a questão, antes de realizar 
o ato duvidoso e/ou aceitar o benefício duvidoso em valor monetário 
e/ou de beneficiar-se da vantagem duvidosa.

V. Relação entre a PAC e os regulamentos nacionais da BI e os códigos 
farmacêuticos

Algumas Unidades Operacionais - OPUs - da Boehringer Ingelheim 
já aprovaram previamente (ou seja, antes da entrada em vigor desta 
PAC) suas próprias políticas corporativas anticorrupção para suple-
mentar o Código de Conduta BI (p. ex. as Unidades Operacionais 
- OPUs na Alemanha e nos EUA).
Algumas Unidades Operacionais - OPUs - também concordaram 
em aderir a códigos específicos do ramo sobre “práticas comerciais 
farmacêuticas/ abuso/ comportamento antiético” emitidos por asso-
ciações (assim, p. ex., a BI aderiu como corporação ao Código IFPMA 
de Práticas Comerciais Farmacêuticas da Federação Internacional das 
Associações da Indústria Farmacêutica).

Esses códigos de conduta e ação aprovados, continuarão a aplicar-se 
às Unidades Operacionais - OPUs - locais e suplementarão a PAC no 
respectivo país naqueles pontos em que forem mais rigorosos ou 
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amplos nos termos do seu escopo regulador ou mais detalhados 
que esta PAC. Será assegurado o cumprimento das políticas locais da 
Boehringer Ingelheim e dos códigos do ramo reconhecidos pela Boe-
hringer Ingelheim, por todas as pessoas responsáveis pelo negócio 
local, que terão a responsabilidade de zelar por esse cumprimento.

VI. Documentos de referência

Esta PAC complementa o Código de Conduta da Boehringer Ingel-
heim quanto às questões de combate à corrupção.

Com aplicação mundial, a PAC será suplementada pelo Procedi-
mento de Implementação da PAC e por especificações, políticas 
da Boehringer Ingelheim e procedimentos específicos dos países, 
bem como por códigos anticorrupção do ramo reconhecidas pela 
BI (cf. item V.). 

VII. Classificação e história dos documentos

Esta PAC foi aprovada em 6 de janeiro de 2004 pela Diretoria 
Exe cutiva, como política corporativa compulsória para todo 
o grupo BI, e será de cumprimento obrigatório para todos os 
empregados do grupo em qualquer lugar do mundo, a partir 
de 1º de abril de 2004.

Ingelheim, 8 de junho de 2009

 Andreas Engelbert Hubertus v. Wolfram 
 Barner Tjeenk Willink Baumbach Carius  
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