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Coloplast BEST é 
o nosso Código de 
Conduta e seu 
nome advém de 
Business Ethical 
STandards. 

Quem é obrigado a seguir o Coloplast BEST?
Todos nós. O Coloplast BEST aplica-se a todos os funcionários da Coloplast em todo o mundo, incluindo 
executivos, administradores, diretores, gerentes, funcionários e o Conselho de Administração. Terceiros 
trabalhando em nome da Coloplast – empregados ou contratados pela Coloplast A/S ou por qualquer uma 
das subsidiárias da Coloplast e empresas associadas – devem também seguir os princípios estabelecidos 
pelo Coloplast BEST, cumprindo todas as leis relevantes e requisitos regulatórios e contratuais.

A Coloplast conduz negócios globalmente, por isso estamos sujeitos a leis internacionais bem como às leis 
de todos os países onde operamos. O Coloplast BEST aplica-se em todos os lugares que operamos, mas se 
as leis, regulamentações ou normas locais forem mais rigorosas que o Coloplast BEST, você deverá sempre 
seguir as regras mais estritas.

Por favor, note que irá encontrar uma explicação para os termos principais nas últimas páginas do Coloplast 
BEST. Na versão eletrônica do Coloplast BEST, os termos principais têm um link explicativo. É só clicar no termo!
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Caros colegas,

Conquistamos nossa reputação pelo trabalho árduo 
e pelo longo histórico em fazer o que é certo. Vivendo 
de acordo com aquilo que acreditamos ser certo e 
sempre fazendo negócios com respeito e integridade 
inquestionável.

A boa reputação da Coloplast é um pré-requisito 
para o apoio contínuo dos consumidores de nossos 
produtos e serviços, para a criação de valor para os 
negócios e para sermos uma empresa onde as pessoas 
têm orgulho de trabalhar.

É essencial que nós a mantenhamos desse jeito.

Todos nós devemos assumir responsabilidade
A Coloplast é uma empresa global com mais de 
10.000 colaboradores. Cada um de nós tem a  
responsabilidade pessoal de manter a boa reputação 
da Coloplast. Isso significa que temos a responsabi-
lidade de cumprir com o Coloplast BEST e com todas 
as leis e regulamentações aplicáveis em nossos 
respectivos países.

O Coloplast BEST não é um substituto para o bom 
senso, mas ajudará a guiá-lo no nosso compromisso 
de viver de acordo com os valores da Coloplast, da 
ética, das leis e das regulamentações dos nossos 
negócios globais. 

Não se isole
É importante fazer perguntas sempre que estiver 
inseguro se está agindo certo. É também importante 
se manifestar, a qualquer momento, se vir ou suspeitar 
de uma atividade que possa prejudicar a Coloplast e 
sua reputação.
 
Seus gerentes e os diretores de conformidade estão 
aqui para ouvir e fornecer orientação, e darão sempre 
apoio àqueles que externarem de boa fé suas  
preocupações – por isso aborde-os com quaisquer 
questões ou dúvidas.

A Gestão Executiva e o Conselho de Administração 
da Coloplast estão confiantes de que – com sua 
ajuda – a integridade e honestidade irão continuar 
influenciando como negociamos e que nossos valores 
e reputação permanecerão por muito tempo no futuro.

Obrigado por nos manter entre as empresas mais 
éticas do mundo.

Atenciosamente, 
Lars Rasmussen 
Presidente, CEO 

A reputação da Coloplast, como uma das empresas mais éticas do 
mundo, é um dos nossos mais valiosos ativos. Reputação, contudo, 
não pode ser comprada nem vendida e pode ser destruída 
imediatamente por um único ato.  

Coloplast - este é 
o nosso jeito
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Na Coloplast, representamos e formamos uma empresa 
de saúde inovadora, global, focada em nossa missão 
de tornar a vida mais fácil para pessoas que necessitam 
de cuidados com a saúde íntima. A fim de viver, trabalhar 
e cumprir esta missão, precisamos combinar nossas 
ações com nossos valores – sem exceções ou 
desculpas.

Somos uma empresa de mais de 10.000 pessoas, 
trabalhando em mais de 40 países.

O Coloplast BEST é o nosso guia, conduzindo-nos ao 
caminho da excelência global no que tange ao fun-
cionamento ético de uma empresa. Um guia que nos 
ajudará a agir profissionalmente, quando nosso instinto 
ou conhecimento sobre o que é certo for desafiado.

O Coloplast BEST é um guia útil, contudo não pode 
abordar todas as questões éticas que iremos encontrar, 
por isso é importante que sempre usemos nossa ca-
pacidade crítica e bom senso em todos os momentos.

Quando se deparar com um dilema 
ético e não tiver certeza sobre 
como agir.

Faça a si próprio as seguintes 
perguntas:

· É legal?

· Meu comportamento está em 
conformidade com o Coloplast 
BEST?

· Me sentiria confortável se 
meu comportamento fosse 
relatado na mídia?

· Ficaria feliz ao contar aos 
meus colegas ou pessoas de 
fora da Coloplast sobre isso? 

Proximidade – para entender melhor
Paixão – para fazer a diferença
Respeito e responsabilidade – para nos guiar

Nossas ações e nossos 
valores devem se 
corresponder

Melhor não  fazer 
negócio do que 
um mau negócio”

“

“TESTE DE ÉTICA DOS NEGÓCIOS” - UMA BOA FERRAMENTA PARA ENFRENTAR DILEMAS DOS NEGÓCIOS

Como agir

Se sua resposta for um claro “‘Sim”, pode prosseguir

Se sua resposta for “Não” ou “Não sei” para apenas uma das 
perguntas, deve consultar seu gerente, o Departamento de 
Conformidade Corporativa  Local, o Departamento Jurídico ou 
ainda outros departamentos ou pessoas apropriadas na Coloplast.
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Deverá contatar imediatamente 
seu gerente para discutir como 
lidar com a situação, se perceber 
que cometeu um erro ou quando 
tomar conhecimento de uma  
infração ao Coloplast BEST.

Se não se sentir confortável falando 
com seu gerente, deverá entrar 
em contato com o Departamento 
de Conformidade Corporativa ou 
Local ou enviar um relatório utili-
zando a linha direta para denúncias.

A Coloplast não aceitará retaliação contra um funcionário que externe 
de boa fé uma preocupação. É nosso dever levantar prontamente 
questões de ética e conformidade, comunicando imediatamente 
quaisquer suspeitas ou violações reais do Coloplast BEST ou com-
portamento antiético, ilegal ou suspeito.

Se tiver alguma dúvida ou quiser denunciar uma violação ao Coloplast 
BEST ou quaisquer outras diretrizes, a primeira coisa a considerar é 
conversar com seu gerente.
Se não se sentir confortável em levantar a questão com seu gerente, 
por favor, entre em contato com um dos seguintes departamentos:

· Conformidade Corporativa ou Local
· Jurídico Corporativo ou Local
· Recursos Humanos Corporativo ou Local

Poderá encontrar uma lista atualizada dos contatos globais no site 
da intranet, em Conformidade Corporativa.

Lembre-se de que é sempre melhor pedir conselhos do que colocar 
sua própria reputação e a da Coloplast em risco. Nunca feche os 
olhos para a ilegalidade.
Erros acontecem e podem não vir sempre facilmente à tona durante 
um dilema ético. É por isso que a Coloplast estabeleceu uma linha 
direta independente e externa para denúncias, onde preocupações 
podem ser relatadas de forma anônima. 

O que acontece se não cumprir o Coloplast BEST? 
O comportamento antiético ou ilegal pode sujeitar a Coloplast a penali-
dades civis e criminais, sanções industriais e danos à sua reputação.

Se violar o Coloplast BEST, pode pessoalmente – dependendo da 
gravidade da infração – sofrer riscos de processo civil, processo 
criminal e ação disciplinar até, e incluindo, a rescisão do seu contrato 
de trabalho em casos mais graves.
Da mesma forma, qualquer fornecedor, distribuidor ou outro parceiro 
de negócios que trabalhe para ou em nome da Coloplast que deixar 
de cumprir com os princípios descritos no Coloplast BEST, pode ter 
seu contrato rescindido.

A Coloplast incentiva uma cultura aberta e honesta, onde os funcionários 
se sintam livres para externar preocupações e onde todos e cada um 
de nós seja responsável por manter a integridade e reputação da 
Coloplast.

Como externar  
uma preocupação?
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Diversidade, igualdade de oportunidades e não discriminação
Como uma organização global, respeitamos e fomentamos a diversidade. Consideramos a força de trabalho 
diversificada como vantagem competitiva e modelo para o sucesso. Não toleraremos discriminação ou 
assédio de nenhuma espécie e em relação a nenhum grupo em particular. É por isso que nos esforçamos 
para criar um ambiente dinâmico e profissional e estamos comprometidos com um tratamento justo e 
igualitário de todos os funcionários– incluindo todas as pessoas que procuram um emprego na Coloplast.  

As pessoas são o pilar da Coloplast – nós todos definimos nossa 
empresa e somos embaixadores de nossos valores, tanto interna como 
externamente. É de vital importância criar um ambiente de trabalho 
saudável, seguro e diversificado onde os funcionários possam transformar 
sua paixão em soluções tangíveis para os clientes da Coloplast.  

As pessoas são  
o nosso pilar

DIVERSIDADE, IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E NÃO DISCRIMINAÇÃO - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER 

O que fazer:
· Agir com decência e respeito pela dignidade 

de outros 

· Mostrar respeito por ideias, opiniões e culturas 
diferentes

· Permitir que a experiência e o talento pessoal 
guiem a tomada de decisões sobre questões 
como recrutamento, remuneração e desen-
volvimento de carreira.

· Informar seu gerente ou gerente de RH se 
você ou outro funcionário estiver sujeito à 
discriminação ou assédio no local de trabalho.

O que não fazer:
· Discriminar qualquer pessoa no local de trabalho 

em razão de raça, cor da pele, idade, sexo, 
nacionalidade, origem social ou étnica, religião, 
deficiência, orientação sexual, estado civil, 
condição médica, informação genética, ou 
qualquer outra categoria mencionada em 
quaisquer regulamentações relevantes

· Assediar ou incentivar perseguição de 
qualquer pessoa ou fechar os olhos para tal

. Aceitar assédio de outros
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Direitos humanos e direitos laborais
O compromisso
Respeitamos e apoiamos os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo direitos trabalhistas 
como operacionalizados pelos Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos das Nações 
Unidas (UNGPs) e como enquadrados nos primeiros seis princípios do Pacto Global das Nações Unidas, da 
qual a Coloplast se tornou membro em 2002.

É essencial que a Coloplast não só implemente o sistema de gestão delineado nas UNGPs internamente, 
mas também estenda o padrão mínimo internacionalmente esperado das UNGPs aos nossos parceiros de 
negócios, esperando que eles sigam os princípios.

Respeitamos todos os direitos humanos incluindo os direitos laborais referenciados na Carta Internacional 
dos Direitos Humanos que consiste na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), no Pacto Inter-
nacional sobre os Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos 
Sociais e Culturais (PIDESC), incluindo a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os 
princípios Fundamentais e Direitos noTrabalho (ILOD).

Nossas expectativas
Esperamos que nossos funcionários evitem e atenuem todos os impactos negativos sobre os direitos humanos  
e informem, através do nosso sistema de gestão ou mecanismos de reclamação, qualquer violação desta 
expectativa ou dúvidas de que nossas expectativas estão sendo atendidas.

Esperamos que nossos parceiros de negócios e todos os outros parceiros estratégicos entendam e atendam 
às nossas expectativas relacionadas aos direitos humanos. Esperamos que nossos parceiros de negócios e 
parceiros estratégicos informem os funcionários da Coloplast ou através do nosso mecanismo de reclamações 
se as expectativas não estiverem sendo atendidas.

O mecanismo das reclamações
Lembre-se de que pode denunciar através da nossa Linha Direta para Denúncias, quando se sentir desconfortável 
em denunciar um problema com seu gerente.

Lembre-se de que pode denunciar através da nossa Linha de Denúncias, 
quando se sentir desconfortável em denunciar um problema com seu 
gerente.

Saúde e segurança
As mesmas normas de saúde e segurança aplicam-se a todos os nossos colegas - não importa em 
qual parte do mundo ou organização eles trabalhem. Utilizamos as normais internacionais1 para a 
saúde e segurança no trabalho como forma de nos certificarmos de que aderimos às mesmas regras 
globais e de que melhoramos continuamente o desempenho.

Consideramos sistematicamente as questões de saúde e segurança quando desenvolvemos novos 
produtos, métodos de produção e estabelecemos novos locais ou renovamos instalações existentes. 
Utilizamos o feedback de nossos colegas, parceiros de negócios e outras partes interessadas para 
melhorar as condições de trabalho e reconhecemos plenamente que todos nós compartilhamos a  
responsabilidade pela saúde e segurança no local de trabalho.

Todos os gerentes da Coloplast,em sua qualidade de líderes, são responsáveis pela saúde e segurança 
em sua unidade e devem garantir que seus funcionários compreendam seu papel na manutenção e 
melhoria no ambiente de trabalho da Coloplast. Os gerentes são também responsáveis pelo acesso 
dos funcionários às instruções necessárias, treinamentos e recursos para que realizem seu trabalho 
com segurança. Por favor contate o Desenvolvimento de EHS para mais informações.

Segurança em viagem é importante para nós. Funcionários viajando em nome da Coloplast devem ob-
servar as políticas da empresa sobre a segurança em viagem.

1) OHSAS 18001

SAÚDE E SEGURANÇA - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER 

O que fazer:
· Comportar-se de maneira segura

· Entender e seguir os requisitos de saúde e 
segurança da Coloplast, a fim de gerir os 
riscos potenciais e os perigos de seu trabalho

· Observar os regulamentos locais para reportar 
acidentes, lesões e condições de trabalho 
inseguras

· Participar ativamente do aprimoramento do 
ambiente de trabalho

 

O que não fazer:
· Ignorar quaisquer instruções sobre saúde, 

segurança e o uso de equipamento de  
segurança

· Hesitar em fazer perguntas se estiver em 
dúvida sobre quaisquer instruções sobre 
saúde e segurança
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NÃO ao suborno
Recuse sempre a dar ou aceitar 
subornos e, se um suborno lhe 
for oferecido ou exigido, você 
deve informar imediatamente seu 
gerente. Os gerentes devem  
então comunicar o incidente à 
Conformidade Corporativa.

Uma lista atualizada das pessoas 
de contato globais pode ser en-
contrada no site da intranet, em 
Conformidade Corporativa.

Ao agir em nome da Coloplast, devemos nos apresentar sempre a 
funcionários do governo, parceiros de negócios ou outras partes 
interessadas, afirmando nossa relação com a Coloplast.

Anticorrupção  
Nossa política sobre suborno é clara: Proibimos suborno ou qualquer 
outra forma  de comportamento corrupto, quer conduzida por um 
funcionário da Coloplast quer por um terceiro agindo em nosso nome.

Como princípio geral, nunca devemos oferecer a alguém algo que 
possa ser percebido como tentativa de influenciar indevidamente 
sua decisão de adquirir, utilizar, vender ou recomendar nossos produtos. 
Não devemos oferecer direta ou indiretamente, fazer ou autorizar o 
pagamento de dinheiro ou qualquer coisa de valor, de forma ilegal:

· Influenciar o julgamento ou conduta de qualquer indivíduo, cliente 
ou empresa;

· Ganhar ou manter negócios;
· Influenciar qualquer ato ou decisão de qualquer funcionário do 

governo; ou 
· Obter vantagem.

Visão da Coloplast a respeito dos pagamentos de facilitação 
como subornos. 
Você deve sempre se recusar a efetuar pagamentos de facilitação e, 
se lhe pedirem para fazer um, explique que pagamentos de facilitação 
são contrários às nossas políticas e, em seguida, informe seu gerente 
do pedido.

Suborno comercial
Os funcionários da Coloplast ou terceiros agindo em nosso nome 
nunca devem oferecer, dar ou receber suborno comercial.

Terceiros em nosso nome
Ao se envolver com terceiros como intermediários em nome da 
Coloplast, temos de assegurar que tais terceiros se comprometem 
a seguir as normas éticas de negócios semelhantes às nossas. Por 
exemplo, nossos parceiros de negócios de distribuição são obrigados 
a seguir nosso Código de Conduta do Distribuidor.
 

Nosso valor “Respeito e Responsabilidade” requer de todos e de 
cada um de nós agir sempre com integridade. Toda a interação com 
todas as partes interessadas deve ter por base as mais elevadas 
normas de transparência.

Integridade  
nos negócios
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A Coloplast não concede apoio financeiro a partidos políticos ou campanhas políticas, mas pode apoiar organizações 
de terceiros que ofereçam tal apoio, por exemplo associações da indústria ou grupos de reflexão política.

Restrições comerciais e leis de controle de exportação
A Coloplast está empenhada em seguir leis que restringem o comércio e exportação para certos países, 
organizações e indivíduos. Reconhecemos que estas restrições podem ser aplicadas mesmo para o comércio 
dentro das empresas da Coloplast e às transações com fornecedores, fabricantes e parceiros de negócios.

Se tiver envolvido com a importação ou exportação de mercadorias, deve garantir que as transações foram 
apuradas conforme permitido pela restrição ao comércio e às leis de controle de exportação.

Por favor entre em contato com o Departamento Jurídico Corporativo se tiver dúvidas ou preocupações 
relacionadas com as leis de controle de importação ou exportação.

Doações e patrocínios
A Coloplast fornece regularmente doações e patrocínios para apoiar as comunidades locais, a comunidade científica e 
algumas outras organizações. O objetivo destas contribuições é promover a benevolência, nunca devendo ser 
usadas ou dar a impressão de que estão sendo usadas como cobertura para suborno. Lembre-se de que a percepção 
é muito importante. Se estiver em dúvida se a doação é legítima, então deve consultar o Departamento Jurídico 
e de Conformidade Corporativa.

Atividades políticas e apoio
A Coloplast apoia seu direito de se envolver pessoalmente em atividade política. Você, deve, entretanto, 
usar seu próprio tempo e dinheiro para tal atividade e nunca usar as instalações ou recursos da Coloplast 
para apoiar candidatos ou partidos políticos.

Você não deve dar a impressão de que a Coloplast apoia ou endossa qualquer candidato, campanha ou 
questão com a qual você está pessoalmente envolvido.

ANTICORRUPÇÃO - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

O que fazer:
· Denunciar imediatamente se um subor-

no lhe for oferecido ou exigido

· Seguir os códigos de leis e da indústria 
aplicáveis, se mais rigorosos que o Colo-
plast BEST

· Lembrar-se de apenas fornecer benefício a 
um parceiro de negócios se forem cumpri-
dos os seguintes requisitos:

 · Se for permitido de acordo com as leis  
 locais aplicáveis

 · Se for transparente e devidamente registrado 
 nos livros e registros da empresa

 · Se NÃO for suborno ou pagamento de  
 facilitação

O que não fazer:
· Oferecer ou dar qualquer suborno ou outra 

forma de vantagem indevida, incluindo pa-
gamentos de facilitação para funcionários do 
governo ou para nossos parceiros de negócios

· Receber/aceitar qualquer suborno ou outra 
forma de vantagem indevida de um parceiro 
de negócios ou outros

· Oferecer pagamento a um comitê de licitação 
para vencer um processo licitatório ou obter 
informação confidencial

· Pagar profissionais de saúde por nova alta 
de paciente ou prescrição

· Pagar profissionais de saúde ou funcionários 
públicos para escolher nossos produtos

· Pagar a fim de obter ilegalmente um registro, 
uma autorização ou para obter produtos em 
uma lista de reembolso etc.

· Dar presentes ou dinheiro a um funcionário 
da alfândega para passar mercadorias pela 
fronteira mais rápido (pagamentos de facilitação 
ou propina)

· Não vincular de nenhum modo presentes, 
hospitalidade etc a uso ou recomendação 
passada, presente ou potencial de produtos 
da Coloplast

2)  Para patrocínios envolvendo profissionais de saúde, consulte a Política da Coloplast sobre interação com os profissionais de saúde

O que fazer:
· Assegurar que todas as doações e patrocínios 

são transparentes e registrados nos livros e 
registros da Coloplast.

· Lembrar-se apenas de conceder doações 
beneficentes a organizações/instituições, 
cumprindo sempre com as leis e regulamen-
tações aplicáveis

· Fazer relatórios próprios de patrocínios/
doações a entidades públicas, se a comuni-
cação pública for exigida pelas leis locais e/ou 
normas da indústria aplicáveis

· Consulte a seção sobre a interação com os 
profissionais de saúde, se quiser patrocinar 
um profissional de saúde ou um evento 
para profissionais de saúde2

O que não fazer:
· Oferecer ou fazer doações ou patrocínios 

com a expectativa ou sugestão de que a 
Coloplast receba qualquer vantagem indevida

· Fazer doações beneficentes a indivíduos 

· Não vincular de nenhum modo doações a 
uso ou recomendação passada, presente 
ou potencial de produtos ou serviços da 
Coloplast ou a qualquer promessa de in-
fluência ou resultados
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CONCORRÊNCIA LEAL - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

Procurar aconselhamento
As penalidades de violação às 
leis da concorrência são severas. 
Não hesite em procurar aconsel-
hamento de seu gerente ou do 
Departamento Jurídico Corporativo 
se tiver quaisquer dúvidas ou 
preocupações em matéria de 
concorrência ou questões de 
antitruste. Pode, portanto, buscar 
orientação na Política de Direitos 
da Concorrência da Coloplast.

Concorrência justa 
A Coloplast está comprometida com o princípio da concorrência legal, 
aberta e irrestrita, e acreditamos que nosso portfólio de produtos é 
realmente forte o suficiente para vencer a concorrência leal contra 
nossos concorrentes.

Estamos empenhados em cumprir todas a leis e regulamentações da 
concorrência e legislação antitruste aplicáveis, e suportamos e  
respeitamos todos os esforços para promover e proteger a concorrência 
aberta. A Coloplast espera, portanto, de todos os funcionários que lidam 
com questões de concorrência, que conheçam e sigam os princípios 
básicos do direito da concorrência.

Tenha em mente que nunca devemos concordar em coordenar ou 
cooperar com concorrentes de nenhuma maneira para fixar preços, 
realizar a troca ilegal de dados confidenciais, estabelecer um nível 
mínimo de preços ou unificar outras condições significativas de forne-
cimento. Não devemos também celebrar acordos com concorrentes 
para atribuir quotas de produção ou vendas, dividir mercados através 
da partilha de clientes ou áreas geográficas ou alcançar, de outro 
modo, a “ordem no mercado”.

Que tipo de questões 
poderiam afetar a 
concorrência justa 
e aberta?
Qualquer questão que possa afetar os preços, criar monopólio 
em um mercado, constituir abuso de posição dominante no 
mercado ou conduzir a mercados que estão sendo compartilhados 
entre concorrentes, poderia afetar a concorrência justa e aberta.

Estes são alguns dos exemplos de temas de concorrência e 
antitruste que você deve compartilhar com seu gerente ou 
Departamento Jurídico Corporativo:

· Políticas de preços entre concorrentes ou práticas tarifárias dos 
distribuidores

· Condições comerciais
· Repartição de mercados ou divisões de território de vendas
· Boicotes ou corte de clientes
· A venda de produtos a preços extremamente baixos (por 

exemplo, abaixo dos custos de produção)
· Discussões externas dos níveis de produção 

Por favor, note que as questões que afetam a concorrência aberta 
e leal não se limitam aos exemplos dados aqui.

O que fazer:
· Cumprir com toda a concorrência aplicável e 

legislação antitruste

· Sempre envolver o Departamento Jurídico 
Corporativo se concorrentes, autoridades, 
distribuidores, fornecedores ou outras partes 
interessadas levantarem questões que possam 
afetar a concorrência

· Sempre participar de processos de licitação, 
e de tomada de preços, independentemente 
de nossos concorrentes.

· Apenas reunir informações sobre os concor-
rentes utilizando meios éticos e fontes lícitas

· Procurar aconselhamento de seu gerente ou 
do Departamento Jurídico Corporativo se 
tiver quaisquer dúvidas ou preocupações 
em matéria de concorrência ou antitruste

O que não fazer:
· Entrar em acordos, práticas coordenadas 

ou entendimentos que possam restringir 
concorrência

· Trocar informações que sejam sensíveis à 
concorrência

· Compartilhar informações sobre preços 
ou informações que podem afetar os 
preços com concorrentes

· Colocar parceiros de negócios em 
desvantagem injustificada, nomeada-
mente em países onde a Coloplast tem 
uma posição dominante
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Resolvendo conflitos de 
interesse
Normalmente, um conflito de 
interesse real ou potencial pode ser 
resolvido de uma forma aceitável 
tanto para o funcionário como 
para a Coloplast, mas é importante 
que a decisão sobre como resolver 
o problema seja feita pelas pessoas 
certas.

Conflito de Interesse
Nos esforçamos para manter uma cultura transparente, aberta e 
honesta, onde os potenciais ou reais conflitos de interesse sejam 
prontamente relatados e resolvidos.

Devemos nos retirar do processo de tomada de decisão quando um con-
flito real ou potencial de interesse for identificado e, em vez disso, deve-
mos referir tais questões a um superior que não tenha conflito de interesse 
real (por exemplo, seu gerente) ou a Conformidade Jurídica ou local.

Como funcionários da Coloplast, devemos sempre tomar decisões 
que são livres de preconceitos, combinando nossos valores com os 
melhores interesses da Coloplast.

Integridade 
pessoal 

CONFLITO DE INTERESSE - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

O que fazer:
· Assegurar que suas ações sejam tomadas 

com os melhores interesses da Coloplast

· Recusar qualquer presente ou convite que 
possa fazer você se sentir na obrigação ou 
que possa dar aparência de uma obrigação

· Evitar situações onde seus conflitos de 
interesse pessoais colidam com os melhores 
interesses da Coloplast

· Retirar-se do processo de tomada de decisão 
se tiver um conflito de interesse potencial – 
permitir que um gerente sem qualquer conflito 
de interesse tome a decisão

· Informar imediatamente seu gerente sobre 
situações onde interesses pessoais possam 
colidir com os melhores interesses da Coloplast

O que não fazer:
· Usar sua posição na Coloplast para ganhar 

vantagem indevida para si ou para qualquer 
um dos seus parentes ou associados próximos

· Envolver-se em qualquer emprego externo 
que afete negativamente seu desempenho no 
trabalho ou interfira com suas responsabilidades 
na Coloplast

· Envolver-se em qualquer atividade externa 
que concorra ou que aparente competir com 
a Coloplast ou que viole qualquer uma de 
suas obrigações para com a Coloplast

. Usar os equipamentos, instalações ou recursos 
da Coloplast (incluindo informações confidenciais 
ou propriedade intelectual) em conexão com 
qualquer uma de suas atividade externas – a 
menos que especificamente 
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Presentes, hospitalidade e outras vantagens oferecidas a funcionários da Coloplast por parceiros externos 
A Coloplast aceita que seus funcionários recebam hospitalidade apropriada e aceitem presentes simbólicos de 
parceiros de negócios, pois esta é uma maneira comum de construir relações de negócios em muitos mercados.

Funcionários nunca devem aceitar ou receber presentes que excedam o valor simbólico.
Presentes e hospitalidade são frequentemente trocados com boas intenções, mas podem ser mal interpretados, 
podendo criar uma percepção de influência indevida. Por isso, a Coloplast não deve aceitar nenhum presente, 
hospitalidade ou outras vantagens que possam suscitar preocupações relativamente à integridade da Coloplast 
ou do funcionário.

Esteja ciente de que o momento e a oferta de um presente ou hospitalidade podem ser muito importantes 
para perceber se é adequado aceitar a oferta. Como exemplo, é provável que seja impróprio aceitar presentes 
ou hospitalidade durante um processo de licitação ou antes da assinatura de um acordo final de fornecimento.

Fraude 
A fraude é totalmente contrária aos nossos valores e cultura. Bons números de vendas, excelentes desempenhos 
ou títulos nunca são uma desculpa para a fraude – grande ou pequena. Nunca cometa fraude e nunca 
feche os olhos para ela.

Presentes, hospitalidade e outras vantagens para parceiros de negócios e funcionários do governo
A Coloplast promove relações de trabalho de sucesso e benevolência com nossos parceiros de negócios, 
que são vitais para o nosso sucesso.

Conforme o caso podemos considerar o oferecimento de um presente ou hospitalidade a um parceiro de 
negócios. Em tal caso, devemos ter cuidado para não criar uma situação que possa sugerir conflito de 
interesses, lealdade dividida, ou aparência de tentativa inadequada de influência. Em muitos países aplicam-se 
regras mais estritas para presentes e hospitalidade fornecidos a funcionários públicos, e as infrações a tais 
regras podem ser percebidas como corrupção. Seja cauteloso para cumprir sempre todas as normas 
aplicáveis à interação com funcionários do governo.

Sempre se certifique se a hospitalidade e outras vantagens são apropriadas, legais e cuidadosamente 
documentadas, de acordo com as leis aplicáveis e requisitos de relatórios internos para a proteção da sua 
integridade e da Coloplast.

Esteja ciente de que presentes, hospitalidade e outras vantagens oferecidas aos profissionais de saúde estão 
sujeitas a regras mais rigorosas e requisitos específicos de relatórios em alguns mercados e podem até ser 
proibidas em alguns países. Por favor consulte a seção sobre a interação com profissionais de saúde.

PRESENTES, HOSPITALIDADE E OUTRAS VANTAGENS OFERECIDAS AOS FUNCIONÁRIOS DA COLOPLAST POR 
PARCEIROS EXTERNOS - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

PRESENTES, HOSPITALIDADE E OUTRAS VANTAGENS A PARCEIROS DE NEGÓCIOS E FUNCIONÁRIOS DO 
GOVERNO - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

O que fazer:
· Oferecer apenas presentes, hospitalidade e 

outras vantagens razoáveis – não exuberantes 
– quando permitidos e apropriados 

· Oferecer presentes, hospitalidade e outras 
vantagens abertamente e garantir documen-
tação precisa 

· Informar imediatamente seu gerente ou 
superior, se tiver dúvidas se presentes, 
hospitalidade ou outras vantagens possam 
levantar qualquer questão sobre sua inte-
gridade ou da Coloplast, se forem oferecidos 
a um parceiro de negócios

O que não fazer:
· Oferecer presentes, hospitalidade e outras 

vantagens além da cortesia comum/local

· Oferecer presentes, hospitalidade ou outras 
vantagens que possam ser percebidos para 
influenciar de forma inadequada as decisões 
de negócios

· Oferecer presentes, hospitalidade ou outras 
vantagens ligadas a quaisquer obrigações 
ou expectativas

· Oferecer presentes, hospitalidade e outras 
vantagens que não estão em conformidade 
com as regras e leis locais do destinatário

O que fazer:
· Apenas aceitar presentes se estiverem de 

acordo com as leis, regulamentações e 
práticas de negócios locais.

· Apenas aceitar hospitalidade razoável  – 
não exuberante

· Apenas aceitar presentes, hospitalidade ou 
outras vantagens que não possam ser 
percebidos como influenciáveis nas decisões 
de negócios

· Informar seu gerente se tiver dúvidas se 
presentes, hospitalidade ou outras vantagens 
possam levantar qualquer questão sobre 
sua integridade ou da Coloplast

O que não fazer:
· Aceitar presentes monetários ou presentes 

excedendo o valor simbólico

· Aceitar presentes, hospitalidade ou outras 
vantagens além da cortesia comum

· Incentivar ou solicitar presentes, hospitalidade 
ou outras vantagens de qualquer terceiro 
atual ou potencial da Coloplast

· Aceitar presentes, hospitalidade ou outras 
vantagens, se sua aceitação pode levantar 
qualquer questão sobre sua integridade ou 
da Coloplast

22 23



O que devo fazer 
se ocorrer um 
conflito de interesse?  
É melhor prevenir do que remediar quando se trata de conflitos 
de interesse. 

· Relatar de forma proativa todos os conflitos de interesse 
potenciais ou reais que possa ter, se envolverem você ou um 
colega

· Retirar-se imediatamente da tomada de decisão se tiver um 
conflito de interesse, permitindo que um gerente, sem qualquer 
conflito de interesse, tome a decisão

· Os gerentes devem resolver imediatamente questões de conflito 
de interesse e a resolução deve ser registrada por escrito

Um conflito de interesse pode ocorrer se você ou seu cônjuge, 
companheiro, parente ou amigo próximo tem um interesse pessoal 
em uma decisão de negócios que está sendo tomada. Existem 
muitas situações em que seus interesses pessoais poderiam 
colidir com os melhores interesses da Coloplast. Você deve ter 
cuidado especial quando:

· Transações envolvem seu cônjuge ou companheiro, parentes 
ou amigos – se, como exemplo, você está celebrando um 
contrato com uma empresa que é propriedade do seu cônjuge 
ou de um amigo 

· Transações envolvem uma empresa em que você, seu cônjuge 
ou companheiro, parentes ou amigos têm interesse empresarial, 
financeiro ou pessoal – se, como no exemplo, você está 
celebrando um contrato com uma empresa em que seus 
pais fizeram recentemente um grande investimento 

· Você está envolvido na contratação ou gestão do seu cônjuge, 
companheiro, parentes ou amigos

· Você tem compromissos profissionais fora da Coloplast– por 
exemplo fora do emprego, empreendimentos comerciais, 
investimentos, participações em conselhos ou responsabilidades 
no governo

Quando podem 
ocorrer conflitos de 
interesse?
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Nós, portanto, devemos estar familiarizados com, e seguir sempre, leis, regulamentações, códigos de ética 
e normas da indústria – tanto em nosso próprio país como no país do profissional de saúde.

Diretrizes gerais
Como princípio geral, nunca devemos oferecer a um profissional da saúde algo que possa ser visto como tentativa 
de influenciar indevidamente sua decisão de adquirir, utilizar, prescrever ou recomendar nossos produtos. Devemos 
sempre ser capazes de demonstrar a finalidade profissional de interagir com um profissional de saúde.
Se uma atividade envolver mais do que um país (por exemplo, um profissional de um país executando serviços 
de saúde em outro), é preciso cumprir com os requisitos de ambos os países, na medida em que eles se 
aplicam. Esteja ciente de que alguns países exigem relatórios sobre honorários, presentes e hospitalidade 
fornecidos a profissionais de saúde, Tais requisitos de relatórios podem ser aplicados para além das fronteiras, 
e a negligência dos requisitos pode estar sujeita a multas substanciais.       

Presentes, hospitalidade e outras vantagens para profissionais de saúde
Muitas leis nacionais e códigos regionais ou locais da indústria regulam presentes, hospitalidade e outras 
vantagens oferecidas aos profissionais de saúde e organizações de cuidados da saúde. Por isso, devemos 
sempre consultar a legislação local aplicável e os códigos de indústria aplicáveis, bem como as políticas 
globais ou locais da Coloplast, antes de oferecer presentes ou hospitalidade a um profissional de saúde. Se 
é permitido dar presentes a profissionais de saúde, tais presentes devem sempre ter um valor moderado e 
ter um propósito profissional ou educacional ou beneficiar pacientes.

A Coloplast só oferece hospitalidade (incluindo refeições) a profissionais de saúde se for legal e estiver em 
conformidade com as normas aplicáveis da indústria, e no contexto de um evento ou reunião. Eventos e reuniões 
devem sempre ocorrer em locais apropriados com ambientes adequados para o evento ou reunião. Qualquer 
hospitalidade, que ocorra em conjunto com um evento, deve ser mantida em um nível moderado e razoável 
e deve ser subordinada em tempo e foco ao objetivo principal do evento ou da reunião. Planos de viagem 
devem ser mantidos igualmente a um nível razoável. Nunca pagar viagens para cônjuges ou outros convidados 
de profissionais de saúde.
Encontre mais informações sobre as políticas de presentes e hospitalidade na Política Global da Coloplast 
sobre a interação com profissionais de saúde e políticas locais.  

Consultoria e honorários de conferencistas 
A fim de proteger a qualidade de nossos produtos e assegurar o conhecimento mais elevado possível em 
nossos campos, temos uma necessidade legítima de obter o parecer de peritos e especialistas de vez em 
quando. A contratação de profissionais de saúde como consultores ou conferencistas deve, portanto, se basear 
unicamente na adequação do profissional de saúde para o trabalho e suas habilidades/qualificações. Um 
contrato de consultoria não deve ser utilizado para induzir um profissional de saúde a comprar ou recomendar 
produtos da Coloplast.

A Coloplast interage com profissionais de saúde o tempo todo, a fim 
de garantir o uso ideal de seus produtos pelos consumidores. Os 
profissionais de saúde colaboram conosco no desenvolvimento e 
melhoria de produtos, aumentando a consciência sobre nossos 
produtos e trocando informações científicas e de desenvolvimento.

Interação  
com HCPs*

* Profissionais de saúde
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Ao contratar um profissional de saúde, temos de garantir que a compensação seja proporcional aos serviços 
prestados, de acordo com o valor justo de mercado, e mantida de forma transparente. Os detalhes do 
compromisso devem ser sempre documentados em um acordo por escrito.

Promoção do produto e atividades de treinamento
Através da promoção de produtos e atividades de treinamento, temos um papel importante em informar os 
profissionais de saúde e outros sobre o uso seguro e eficaz de nossos produtos. Estamos empenhados em 
aplicar boas práticas relacionadas à promoção do produto através do cumprimento de leis, regulamentações 
e códigos da indústria.
Os gerentes devem, portanto, se certificar de que qualquer pessoa envolvida na promoção de nossos produtos 
seja treinada em todas as leis e regulamentações aplicáveis, bem como nas normas da Coloplast e do setor.

A promoção do produto deve ser baseada em evidências científicas válidas e fornecer informações precisas, 
objetivas e completas sobre o produto. Você só deve usar materiais promocionais atuais e que foram aprovados 
como definido nas SOPs aplicáveis.

Patrocínios e subsídios educacionais
A Coloplast oferece patrocínios e subsídios educacionais de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, 
incluindo os códigos da indústria locais ou regionais. Por favor, siga qualquer processo local estabelecido em 
nosso negócio, por exemplo, Comitê de Subsídios.
Encontre mais informações sobre a Política Global da Coloplast sobre a interação com profissionais de saúde

INTERAÇÃO COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

O que fazer: 
· Estar seguro de que pode demonstrar a finalidade 

profissional de interagir com um profissional de 
saúde e/ou uma organização de cuidados da saúde

· Consultar a legislação local aplicável e os códigos 
de indústria aplicáveis, bem como as políticas 
globais ou locais da Coloplast, antes de oferecer 
presentes ou hospitalidade a um profissional de 
saúde

· Apenas fornecer hospitalidade a um profissional 
de saúde quando permitido e apropriado sob 
leis e regulamentações aplicáveis, mantendo a 
hospitalidade a um nível razoável e moderado - 
não exuberante.

· Apenas dar presentes e outras vantagens a 
profissionais de saúde quando permitido e apro-
priado - se presentes forem permitidos, tais pre-
sentes devem ter um valor moderado e ter um 
propósito profissional ou educacional ou beneficiar 
pacientes

· Observar requisitos de relatórios aplicáveis

· Perguntar ao seu gerente, Conformidade local 
ou Corporativa, se estiver em dúvida

· Informar imediatamente seu gerente ou superior, 
se tiver dúvidas se presentes, hospitalidade ou 
outras vantagens possam levantar qualquer 
questão sobre sua integridade ou da Coloplast, 
se forem oferecidos a um profissional de saúde

O que não fazer:
· Oferecer presentes, hospitalidade ou outras 

vantagens que possam ser percebidas para 
influenciar de forma inadequada o profissional 
ou a organização de cuidados da saúde

· Oferecer presentes, hospitalidade ou outras 
vantagens ligadas a quaisquer obrigações 
ou expectativas

· Oferecer presentes, hospitalidade e outras 
vantagens além da cortesia comum/local

· Oferecer presentes, hospitalidade e outras 
vantagens que não estão em conformidade 
com as leis e regulamentações aplicáveis

· Dar presentes em forma de dinheiro ou 
equivalentes

· Pagar honorários superiores ao valor justo 
de mercado

· Pagar para cônjuges ou outros convidados
 

Como 
contratar...

... um profissional de saúde como consultor ou conferencista?

Como contratar um profissional de saúde:

· Certificar-se de que pode demonstrar necessidade comercial legítima  

· Obter documentação adequada sobre a competência e experiência 
da/do profissional junto à entidade e/ou instituição de regulamentação 
profissional condizente com a área de atuação específica do 
contratado

· Exemplos: COREN, CRF, CRM, entre outros3

· Elaborar sempre um contrato escrito usando modelo padrão da 
Coloplast para a contratação de conferencistas, consultores, e 
outros profissionais

· Certificar-se de que qualquer honorário pago ao profissional de saúde 
deve refletir o valor justo de mercado - em caso de dúvida, 
pergunte ao seu gerente ou a Conformidade local ou Corporativa

· Documentar o trabalho realizado pelo profissional de saúde, e 
relatar se o mesmo foi concluído com êxito e/ou apresentou os 
resultados esperados pela Coloplast 

· Fazer relatório adequado - se exigido pela lei ou pelo código 
do setor em seu país ou do país do profissional de saúde

3) Regras diferentes relativas à informação da entidade patronal de um profissional de saúde se aplicam na China e nos EUA – por favor consulte a Conformidade local e as políticas locais
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Qualidade de Produto e Segurança do Paciente
A conformidade com as normas internas e externas de qualidade, exigências regulatórias e práticas internacionais é 
essencial para manter a confiança dos clientes, autoridades e parceiros de negócios e para atender às suas 
expectativas em relação à qualidade, segurança e utilidade dos nossos produtos. Sempre priorizamos segurança 
e qualidade desde as primeiras fases de concepção de um novo produto e ao longo do seu ciclo de vida.

A fim de monitorar, analisar, avaliar e controlar os riscos relacionados aos nossos produtos, a Coloplast 
estabeleceu um processo de vigilância pós-mercado em conformidade com requisitos regulatórios. Se 
tomarmos conhecimento de uma reclamação, iremos seguir o processo de registro de queixa, o que garante 
comunicação a tempo às autoridades e atribui uma valiosa contribuição para a melhoria da qualidade do produto.

Inovação, ensaios clínicos e ética de desenvolvimento geral de produtos 
A Coloplast se esforça para definir o padrão da indústria, ouvindo e respondendo às necessidades de nossos 
usuários por meio de soluções inovadoras em todas nossas áreas de negócios. Isso significa que conduzimos 
nossa pesquisa e desenvolvimento em estreita cooperação com nossos consumidores e profissionais de saúde 
com conhecimento especializado.

A Coloplast realiza ensaios clínicos em conformidade com os requisitos regulatórios e orientações internacionalmente 
reconhecidas. Coletamos e relatamos imediatamente os dados necessários para as autoridades reguladoras 
relevantes e mantemos os dados clínicos nos termos da legislação aplicável.

Ao desenvolver novos produtos, cumprimos com exigências regulamentares de controle do projeto, com processos e 
procedimentos de qualidade da Coloplast, bem como com princípios comuns de desenvolvimento ético de produtos.

Testes em animais
Ao desenvolver produtos para pessoas com necessidades de saúde íntima, testes limitados em animais 
são por vezes necessários, a fim de garantir a segurança de nossos produtos. Além disso, algumas autoridades 
exigem documentação obtida através de testes em animais para alcançar aprovação do produto. Por estas 
razões, não podemos evitar completamente testes em animais no desenvolvimento e aprovação de nossos 
produtos. No entanto, iremos sempre tentar substituir a experimentação animal, utilizando métodos de testes 
que não envolvam animais, sempre que possível. Quando testes em animais forem necessários, refinamos e 
reduzimos os testes, testando dispositivos no estágio de desenvolvimento mais tardio possível e utilizando 
métodos de testes que provoquem um mínimo de desconforto aos animais.

Além disso, fazemos somente uso de fornecedores que cumprem a legislação e normas internacionais em 
matéria de bem estar animal e acompanhamos regularmente nossos fornecedores para garantir conformidade.

Para mais informações sobre cuidado com animais da Coloplast, consulte nossa Política de Testes em Animais.
 

O nome da Coloplast é – e continuará a ser – associado a produtos e 
serviços inovadores para ajudar pessoas que necessitam de cuidados 
com a saúde íntima. Nossa reputação em qualidade e inovação nos 
proporciona vantagem competitiva e nunca iremos comprometer 
esses nossos elevados padrões.

Qualidade e 
inovação de produtos
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Tem conhecimento de infração 
a direitos de propriedade 
intelectual ou informação 
privilegiada?  
Informe imediatamente o  
Departamento Jurídico local ou 
corporativo, ou ainda o Departa-
mento de Relações com Investi-
dores. Você encontrará detalhes 
sobre estes contatos na área de 
“Conformidade Corporativa” no 
Connect.

Portanto, isso significa proteger informações confidenciais e de 
propriedade intelectual, proteger dados pessoais e manter livros e 
registros precisos e completos.  

Informações confidenciais e de propriedade intelectual
Nossas informações confidenciais de negócio são muito valiosas e 
devem estar sempre protegidas. Como funcionários na Coloplast, 
temos acesso a informações empresariais confidenciais de muitas 
maneiras. É por isso que todos devemos respeitar informações 
confidenciais de propriedade da Coloplast, não divulgá-las a nenhum 
terceiro não autorizado e somente usá-las para o negócio legítimo 
da Coloplast.

Devemos sempre ter cuidado sobre onde, quando e com quem 
discutimos os assuntos da Coloplast envolvendo informações 
confidenciais. Em espaços públicos, precisamos estar especialmente 
cientes de que alguns terceiros podem se esforçar para obter infor-
mações confidenciais. Sempre siga ambas as diretrizes e políticas 
de TI locais e globais.

É importante, de fato, nunca fornecer a terceiros informações 
confidenciais, a menos que tenha sido assinado um acordo de 
confidencialidade, ou a natureza da relação entre a Coloplast e 
terceiros garanta confidencialidade suficiente (por exemplo, consultor 
financeiro ou jurídico externo sujeito a dever profissional de  
confidencialidade).

Respeitaremos sempre a confidencialidade de informações pertencentes 
a terceiros. Se terceiros nos confiaram informações confidenciais, 
só usaremos estas informações confidenciais para propósitos legítimos 
de negócios e tomaremos todas as precauções razoáveis para proteger 
as informações confidenciais de terceiros. Se estiver ciente de alguma 
divulgação ilícita de informações confidenciais, informe imediatamente 
o Departamento Jurídico Corporativo.

Cada um de nós é responsável por proteger os ativos da Coloplast. 
Isso significa cuidar bem do equipamento, proteger ativos físicos e 
assegurar que são utilizados apenas para fins legítimos.

Ativos e informações 
da Coloplast
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Questões de contabilidade
Se tiver dúvidas sobre manutenção 
de livros e registros ou contabilidade 
financeira imprecisas ou incorretas, 
deve entrar em contato imediata-
mente com o Departamento  
Financeiro ou Jurídico Corporativo.

A Coloplast pode ter que coletar, usar e transferir dados pessoais sobre funcionários e terceiros (consumidores, 
pacientes, parceiros de negócios, médicos, representantes de comunidades científicas etc) para atender aos 
requisitos legais ou ativar operações de negócios e serviços efetivos. Há muitas leis nacionais e internacionais 
que regulam a recolha e o processamento de dados pessoais. Não tratar dados pessoais de acordo com as leis 
pode prejudicar o indivíduo cujos dados são armazenados. Em alguns países, a utilização indevida de dados 
pessoais é uma ofensa criminal e o uso incorreto pode ter um sério impacto negativo sobre a Coloplast.

A Política Global de dados Pessoais da Coloplast nos obriga a recolher, tratar e proteger os dados adequadamente. 
Se tiver dúvidas sobre a manipulação de dados pessoais, por favor, entre em contato com o escritório de Proteção 
de Dados.

Livros e registros 
O registros precisos e completos são essenciais para o sucesso dos 
negócios da Coloplast. Estes registros são usados para tomar decisões 
vitais e de negócios, e para assegurar que a gestão executiva e o conselho 
de administração da Coloplast sejam capazes de obter uma visão precisa, 
completa e transparente das nossas operações e desempenho de negócios. 
Manipulação e comunicação de dados financeiros precisos e em tempo 
hábil estão no cerne do nosso compromisso para fazer negócios de forma 
honesta e ética.

Temos de estar sempre em conformidade com as leis e regulamentações, 
relatórios e diretrizes contábeis da Finança Corporativa, bem como com 
quaisquer outras políticas e diretrizes sobre manutenção de livros e registros. 
É por isso que mantemos os livros e registros de empresa pelo tempo 
necessário para fins comerciais ou por mais tempo, quando exigido pela lei.

Somos conhecidos por nosso portfólio de produtos inovadores e somos dependentes dos direitos de 
propriedade intelectual. Por isso, é muito importante que possamos proteger nossos direitos de propriedade 
intelectual ao compartilhar apenas informações sobre a nossa propriedade intelectual com pessoas que 
têm necessidade legítima de saber.

Informação privilegiada
A informação privilegiada é a informação que é desconhecida para o público, que - se fosse conhecida, 
seria suscetível de afetar o preço das ações de uma empresa ou seria suscetível de afetar a decisão das 
pessoas de comprar ou vender tais ações.

Você nunca deve trocar, divulgar ou aconselhar outros, enquanto estiver na posse de informação privilegiada. 
Isso pode ser um crime grave, que pode resultar em prisão. Se estiver em dúvida sobre qualquer ação que 
acha que possa constituir abuso de informação privilegiada, então deve entrar em contato com o Departamento 
Jurídico Corporativo ou com as Relações com Investidores.

Dados pessoais
A Coloplast respeita a privacidade das pessoas e reconhece a importância de proteger dados pessoais. 
Lidamos de forma ética e responsável com os dados pessoais para alcançar nosso objetivo de ser 
simultaneamente um empregador responsável e um parceiro confiável tanto para nossos consumidores 
como para nossos parceiros de negócios.

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

O que fazer:
· Executar acordos de confidencialidade com 

pessoas de fora da Coloplast (por exemplo, 
fornecedores e consultores externos) antes de 
divulgar informações confidenciais.

· Respeitar informações confidenciais de terceiros 
e usar informações confidenciais de outras 
partes apenas para propósitos legítimos de 
negócios

· Pensar cuidadosamente sobre como você lida 
com informações confidenciais em espaços 
públicos

· Evitar compartilhamento não intencional de 
informações empresariais

· Usar a VPN quando se conectar à internet não 
empresarial

O que não fazer:
· Compartilhar informações confidenciais 

com uma pessoa que não tem necessidade 
de receber as informações

· Copiar, tomar ou manter quaisquer informações 
confidenciais ou propriedade intelectual da 
Coloplast para uso ou vantagem pessoal

· Usar meios impróprios para adquirir infor-
mações confidenciais de outras partes

· Fazer uso de informações confidenciais da 
Coloplast após a rescisão do seu contrato de 
trabalho

· Levar grandes quantidades de impressões 
ao viajar 

DADOS PESSOAIS - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

O que fazer:
· Cumprir com a legislação aplicável da Política 

Global de Dados Pessoais da Coloplast 

· Lembrar-se apenas de recolher, utilizar,  
divulgar ou armazenar dados pessoais para 
um propósito específico legítimo e 
necessário

O que não fazer:
· Manter dados pessoais por mais tempo do que 

o necessário para a finalidade para que são 
recolhidos e usados

· Comprometer a segurança de dados pessoais 

· Transferir dados pessoais para fora da Coloplast 
sem consentimento, avaliação do destinatário 
e/ou acordo do processador de dados
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Qualquer funcionário da Coloplast pode, obviamente, fazer uso das mídias sociais em conformidade com as 
leis locais e outras regulamentações aplicáveis, desde que esta utilização ou participação não esteja relacionada 
com os negócios da Coloplast. Contudo, é importante que tenhamos em mente que o uso das mídias sociais 
por parte de funcionários da Coloplast em caráter particular pode ser atribuído a Coloplast e influenciar negati-
vamente a reputação e a imagem de nossa organização. Ou seja, devemos sempre utilizar as mídias sociais de 
maneira responsável e ética. Para maiores informações, você poderá consultar as políticas globais e locais sobre o 
uso dos meios de comunicação social ou contatar diretamente o departamento de Comunicação Corporativa.

É igualmente importante que tenhamos um cuidado especial em relação à informação financeira, que 
está sujeita às leis complementares sobre a exatidão e integridade dos livros e registros. Esteja ciente 
de que em muitos mercados o não cumprimento acarreta o risco de prejudicar a posição da Coloplast 
na participação de licitações e pode ameaçar potencialmente a nossa relação com o Poder Público.

Os gerentes devem assegurar que existem controles internos adequados, de modo a cumprir com as 
leis e regulamentações, bem como com os procedimentos e orientações emitidas pela área de Finanças 
Corporativa. Deficiências em nossos controles internos podem levar à notificação imprecisa, a falta de 
segregação de funções, proteção inadequada de nossos ativos e fraude.

Comunicação e mídia social
Proteger a imagem e reputação da Coloplast é importante para nós. Nossa comunicação nos ajuda a conectarmos 
uns com os outros e com nossos acionistas. Devemos sempre comunicar de maneira a demonstrar nossos 
valores, prosseguir com nosso propósito e melhorar nossa reputação e marca.

Portanto, somente funcionários designados e treinados pela Coloplast para falar em nome da empresa estão 
autorizados a interagir com a imprensa e as mídias sociais. Às vezes agentes externos, tais como a imprensa,
analistas econômicos ou membros da comunidade financeira, entre outros,  pode vir a contatar diretamente 
funcionários da Coloplast na tentativa de obter informações sobre nossos negócios, funcionários, clientes e/ou 
parceiros. Qualquer tipo de interação de funcionário da Coloplast com estes agentes externos sobre dados 
e informações da empresa devem ser coordenados pelo departamento de Relações com os Investidores ou 
pelo departamento de Comunicação Corporativa. Se você for contatado por algum agente externo deve 
sempre obter detalhes sobre a pessoa que está em busca de informações da empresa, e encaminhá-la ao 
seu gerente ou colega responsável para que seja atendida. Encontre a lista de contatos que podem auxiliá-lo 
nesta questão no site da área de Conformidade Corporativa no Connect.

MANUTENÇÃO DE LIVROS E REGISTROS - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

O que fazer:
· Registrar precisa e exaustivamente informações 

necessárias para seu papel e manter a docu-
mentação requerida

· Ter um foco maior sobre reconhecimento de 
receitas, despesas operacionais, corte de itens 
e acréscimos

· Lembrar-se apenas de destruir os registros da 
empresa quando não forem mais necessários 
para fins comerciais, se tiver a obrigação de 
fazê-lo, e se não houver exigência legal para 
que sejam mantidos

O que não fazer:
· Falsificar livros ou registros

· Gravar deliberadamente ou por negligência 
informação imprecisa

COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS - O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER

O que fazer:
· Fornecer somente informações verdadeiras 

e realmente corretas sobre qualquer 
questão relativa à Coloplast

· Ser objetivo e profissional em sua comu-
nicação, e fazer uso razoável de etiqueta 
tanto externa quanto internamente

· Evitar linguagem ofensiva, inflamada ou 
agressiva, bem como qualquer situação 
que possa constranger ou depreciar a 
Coloplast.

O que não fazer:
· Falar com a imprensa sobre a Coloplast, a 

menos que seja autorizado especificamente 
a fazê-lo

· Sugerir endosso da Coloplast de seus pontos 
de vista pessoais, misturando comunicação 
profissional e pessoal

· Divulgar informações confidenciais perten-
centes à Coloplast ou outros, exceto àqueles 
que têm necessidade legítima e estão  
autorizados a ver as informações

· Discutir utilização não indicada no rótulo 
ou utilização não convencional dos 
produtos da Coloplast

· Falar em nome da Coloplast online em um 
ambiente de má fé 
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Questões ambientais
Nosso sistema de gestão ambiental é certificado de acordo com a norma internacional ISO 14001 para 
garantir a conformidade com a legislação e empenho sistemático para melhorar continuamente o nosso 
impacto no meio ambiente.

Ao desenvolver produtos, a Coloplast aborda os desafios ambientais através da incorporação de princípios 
de concepção ecológica em todas as fases do desenvolvimento. Isso significa:

· Utilizar matérias-primas com menor impacto ambiental
· Melhorar o sistema de gestão de resíduos e reciclagem
· Minimizar o uso de energia necessária em produção

As avaliações do ciclo de vida orientam os esforços ambientais da Coloplast, cobrindo tudo, de matérias-
primas à gestão de resíduos, consumo de energia, descarte e transporte de bens. Nossa estratégia é 
evitar matérias-primas que estressam o ambiente e reduzir continuamente a utilização de tais matérias.

Todos os funcionários na Coloplast devem limitar o impacto diário de suas atividades sobre o meio ambiente e 
compartilhar suas boas ideias em como fazer isso. Portanto, devemos relatar qualquer situação 
suscetível de constituir risco para o ambiente aos gerentes ou ao departamento de Meio Ambiente, 
Saúde e Segurança.

Honramos nossos valores de paixão, respeito e responsabilidade em 
nosso compromisso de fazer nossa parte para enfrentar os desafios 
ambientais globais relacionados às mudanças climáticas, escassez 
de recursos e uso de substâncias perigosas.

Cuidado com  
o meio ambiente
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Explicação
de termos

 

Suborno

Suborno comercial

Informação confidencial

Doações e patrocínios

Pagamentos de facilitação

Fraude

Presentes, hospitalidade 
e outras vantagens

O suborno é o uso de dinheiro, presentes ou favores para influenciar o 
comportamento de um funcionário público ou uma relação de negócios 
com a intenção de obter vantagem indevida.

O suborno comercial é uma forma de suborno que envolve negociação 
corrupta com agentes ou funcionários de potenciais compradores, a fim 
de garantir vantagem sobre concorrentes. É uma forma de corrupção 
que não envolve necessariamente funcionários públicos ou instalações.

Um tipo comum de suborno é a propina. Por exemplo: 
Um fornecedor de bens e serviços da empresa A oferece para o comprador 
de uma empresa cliente, que chamaremos de empresa B, um pagamento 
em dinheiro a ser depositado na conta particular deste gestor, afim de 
que este comprador adquira os bens e serviços da empresa A, descon-
siderando ou excluindo ofertas mais vantajosas feitas por outros potenciais 
fornecedores.

O conluio com concorrentes em contratos não governamentais é um 
outro exemplo de suborno comercial.

Tal como acontece com o suborno de funcionários públicos, o suborno 
pode assumir várias formas: pagamentos, vantagens, serviços etc. 

A Coloplast NÃO permite suborno comercial.

Informação confidencial é informação que você sabe, devido à sua 
posição ou relação na Coloplast ou a qualquer outra parte, mas que não 
está publicamente disponível. Inclui informação sobre nossos negócios, 
desempenho e produtos, bem como informação que clientes e relações 
de negócios nos confiaram.

Exemplos incluem mas não se limitam a: dados financeiros, dados mestre, 
métodos de fabricação, informações técnicas, informações sobre 
propriedade intelectual, projetos de pesquisa e desenvolvimento, planos 
de negócios, fusões e atividades de aquisição, informações sobre 
preços, clientes, dados de consumidores e fornecedores/vendedores, 
informações pessoais dos funcionários etc.

Uma doação é um presente voluntário dado sem consideração de 
devolução ou compensação. Uma doação pode ter muitas formas, 
por exemplo, dinheiro, serviços, equipamentos de segunda mão ou 
compartilhamento de conhecimento.

Um patrocínio é a situação quando a Coloplast fornece suporte fi-
nanceiro para um projeto ou um evento, ou para apoiar a organi-
zação em troca de oportunidades de publicidade, por exemplo, a 
exibição de um logotipo em eventos esportivos, menção favorável 
em uma revista etc.

Os pagamentos de facilitação são pequenos pagamentos a funcionários 
do governo feitos para executar ou acelerar uma tarefa rotineira - por 
exemplo, em despachos alfandegários, em obtenção de um visto que é 
obrigado legalmente a tirar ou renovação de placas de carro. Na Colo-
plast, isso é considerado suborno.

A fraude é um engano deliberadamente efetuado para garantir ganho injus-
to ou ilegal. A fraude inclui:

· Roubar ou não devolver equipamentos de escritório, incluindo com-
putadores e telefones, por exemplo, ou transferir fundos não autori-
zados ou equipamento de escritório da Coloplast

· Roubar ou não retornar ferramentas de oficina, materiais de produção, 
incluindo resíduos e produtos. O mau uso dos recursos da empresa 
para fins privados, por exemplo:

 a) Alugar para uso privado carros em nome da empresa, usar máquinas 
 para produção privada, receber tratamento preferencial, bens ou  
 serviços gratuitos de fornecedores da Coloplast para fins privados 
 ou relatar despesas privadas como relacionadas a negócios

 b) Fazer declarações de despesas falsas
 c) Forjar fatura ou documentação 
 d) Roubar propriedade intelectual; e
 e) Arquivar intencionalmente falsos registros financeiros ou declarações

Presentes, hospitalidade e outras vantagens significam qualquer coisa 
de valor 

ExplicaçãoTermos ExplicaçãoTermos
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Assédio 

Organização de cuidados 
de saúde

Profissional de saúde

Vantagem indevida

Propriedade intelectual

Propina

Dados pessoais

Mídia social

O assédio pode ser físico, visual ou verbal em natura. Exemplos de 
assédio proibido incluem, mas não estão limitados a, notas, cartas, 
declarações, insultos, e-mails ou outras comunicações eletrônicas. Inclui 
também imagens, desenhos, gestos e outros tipos de gestos, e outros 
tipos de ações indesejadas ou baseadas em raça, cor da pele, idade, 
sexo, nacionalidade, origem social ou étnica, religião, deficiência, condição 
médica, orientação sexual ou estado civil do indivíduo.

A organização de cuidados da saúde é qualquer organização (inde-
pendentemente da forma jurídica ou organizacional) que é uma associação 
ou organização de saúde, médica ou científica que possa ter influência 
sobre a prescrição, recomendação de compra, pedido, oferta, utilização, 
venda ou locação de produtos ou de serviços de saúde: como hospital, 
clínica, laboratório, farmácia, instituição de pesquisa, fundação, universidade 
ou outra instituição de ensino ou sociedade erudita (exceto para grupos 
de paciente); ou através da qual um ou mais profissionais de saúde prestam 
serviços.

Um profissional de saúde é qualquer indivíduo (clínico ou não clínico, in-
cluindo mas não limitado a médicos, enfermeiros, técnicos e coordenadores 
de pesquisa) ou entidade (tais como hospitais ou grupo de centrais de 
aquisições) que recomendam direta ou indiretamente, compram, alocam, 
usam, prescrevem ou providenciam aquisição ou uso de nossos produtos. 
A interação com profissionais de saúde é estritamente regulada. Cuidado 
extra deve ser tomado com os profissionais de saúde empregados ou 
financiados pelo governo.

Vantagem indevida significa uma vantagem a qual a empresa não está 
claramente intitulada e pode incluir, por exemplo, uma aprovação de 
aumento de preço, de aprovação de contrato, seleção favorável de 
especificação de produto, concessão de permissões de exploração ou 
licenças, utilização do produto/aprovação de registro, decisão judicial 
favorável ou solução de controvérsias de impostos.

A propriedade intelectual é um termo que se refere aos ativos intangíveis 
para o qual os direitos são reconhecidos, por exemplo: patentes, pedidos 
de patentes, segredos comerciais, marcas comerciais, direitos autorais, 
nomes de domínio e direitos conexos.

Propina é uma forma de suborno negociado onde uma empresa 
paga algum valor a um destinatário como compensação ou recompensa 
para receber tratamento favorável. Exemplos de situações de propina 
são: submeter a um fornecedor uma fatura fraudulenta ou inflacionada 
com um funcionário de uma empresa auxiliando em assegurar o  
pagamento, ou um fornecedor pagar uma quantia ou uma porcentagem 
de uma receita de contrato a um funcionário do governo para que o mesmo 
escolha a proposta do fornecedor sobre as dos outros fornecedores.

Os dados pessoais são informações usadas para identificar uma pessoa 
específica, por exemplo, nome, endereço, números de telefone, números 
de segurança social e números de passaporte. Algumas informações 
pessoais são consideradas sensíveis, por exemplo, dados sobre 
origem étnica ou racial, opiniões políticas, crenças religiosas, filiação 
sindical, informações relacionadas à saúde, vida sexual, ofensas 
criminais, graves problemas sociais e outros assuntos puramente 
privados.

O termo mídia social se refere a blogs, wikis, redes sociais/mídia, sites 
de vídeo e compartilhamento de fotos, aplicativos de celular, fóruns 
online, mundos virtuais e qualquer outra forma de publicação ou discussão 
através da internet ou de tecnologias de comunicação móveis. Quase 
todas as corporações/negócios mantêm uma presença na mídia social 
ou interagem em sites sociais.

As mídias sociais têm normalmente as seguintes características:
Costumam apoiar a colaboração global e compartilhamento de opiniões, 
ideias, experiências e perspectivas muitas vezes com estranhos.
O conteúdo deles e frequentemente a funcionalidade é gerenciada e 
regulada pela própria comunidade de usuários e não pelo fornecedor 
da ferramenta ou de uma instituição terceira.

Explicação ExplicaçãoTermos Termos
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A Coloplast desenvolve produtos 
e serviços que facilitam a vida de 
pessoas com condições 
médicas muito pessoais e 
particulares. Ao trabalhar junto 
com as pessoas que usam 
nossos produtos, criamos 
soluções que são sensíveis às 
suas necessidades especiais. 
Nós chamamos isto de 
tratamento médico íntimo.

Nossos negócios incluem o 
tratamento de ostomia, 
tratamento de urologia e 
continência, e tratamento de 
feridas e da pele. Operamos 
globalmente e empregamos mais 
de 10.000 pessoas.


