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A Coloplast implementou um ‘Processo de Diligência Devida’ padronizado para reter e fazer negócios
com distribuidores (veja o fluxograma do processo abaixo). Para muitos distribuidores, este processo
não muda a forma pela qual a Coloplast faz negócios. O propósito é examinar o nível de conformidade
e integridade de negócios de sua organização.

Questionário
completo

Período de
renovação

A Coloplast examina
o questionário

É tomada a decisão
de aceitar ou renovar
sua organização

Esta avaliação é uma etapa importante para o começo ou a renovação do relacionamento de negócios
de sua organização com a Coloplast. Se necessário, pode ser que a Coloplast contate a sua organização
para obter informações adicionais.
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Minha organização é responsável por nossos parceiros
de negócios?
Sim, sua organização também pode ser responsabilizada por qualquer conduta indevida de seus
terceirizados. Portanto, é importante que sua organização garanta que seus terceirizados estejam
em conformidade com as leis e regulamentos de combate à corrupção aplicáveis, da mesma forma
que a Coloplast.
Se você tomar conhecimento de problemas de seus terceirizados envolvendo produtos ou serviços
da Coloplast, notifique a Coloplast imediatamente.

Por que a Diligência Devida é importante?
Houve muitos casos nos quais a conduta indevida de um distribuidor foi atribuída à companhia para a
qual ele estava trabalhando. O resultado disso é que qualquer atividade indevida pode trazer consequências para a Coloplast e seus outros parceiros de negócios.
Atuar com integridade nos negócios significa cumprir as leis sobre o combate à corrupção, trustes,
fraudes, sanções comerciais, controles de exportação, negociação de títulos, direitos humanos e outras
regulamentações aplicáveis. Isto significa garantir que as atividades de negócio sejam conduzidas de
maneira transparente, e que potenciais conflitos de interesses sejam evitados e administrados.

Quais são os benefícios da Diligência Devida?
Sua organização pode se beneficiar do Processo de Diligência Devida na medida em que for avaliada
como distribuidor de confiança da respeitável rede global da Coloplast. Fazer negócios exclusivamente com distribuidores e terceiros de confiança significa um maior nível de proteção, tanto para a
Coloplast quanto para todos os seus parceiros de negócios avaliados.
A Diligência Devida também pode identificar áreas passíveis de melhorias, o que pode fortalecer sua
organização. Os incentivos mais evidentes para realizar a diligência devida incluem, por exemplo, a
possibilidade de evitar multas e penalidades significativas por violações de conformidade. Além disso,
cada vez mais os CEOs e diretores estão sendo responsabilizados pelas violações cometidas pelos
seus empregados.
Também há um grande valor na atração de clientes dispostos a se relacionar com organizações que
mantêm a ética nas práticas de negócios. Demonstrar proativamente a conformidade gera boa reputação, e atrai empregados e investidores comprometidos com os mesmos princípios.
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E se já tivermos um Programa de Conformidade?
Caso sua organização já tenha um programa de conformidade tal como um código de conduta,
uma política anticorrupção, ou treinamento em conformidade para empregados, você será encorajado
a apresentar comprovação documental do programa à Coloplast junto com o Questionário de
Diligência Devida preenchido.
Esta comprovação documental deve incluir os códigos e políticas, relatórios de conformidade,
evidências de procedimentos de triagem, registros de treinamento e outras documentações
pertinentes de sua organização.
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A Coloplast irá manterme atualizado sobre o resultado
do Processo de Diligência Devida?
Você será contatado pela Coloplast quando da necessidade de informações ou esclarecimentos
adicionais para ajudar na diligência devida. O resultado da decisão de negócios é baseado em vários
fatores, e a diligência devida é apenas uma etapa e manteremos você atualizado.

Com quem posso entrar em contato se tiver outras
dúvidas?
Contate seu representante local da Coloplast para obter ajuda adicional, ou envie-nos um e-mail
para: Conformidade Corporativa da Coloplast em corporatecompliance@coloplast.com
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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. Nós operamos globalmente e
empregamos mais de 8.500 pessoas.
The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2020-09
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. v1

Coloplast A/S
Holtedam 1
3050 Humlebaek
Denmark

