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Boston Scientific’s Third Party Code of Conduct
OBJETIVO
Este Third Party Code of Conduct (o “Código”) estabelece as expectativas da Boston
Scientific quanto a seus Channel Partners. Você é um Channel Partner se for uma
pessoa ou empresa que vende, comercializa e/ou promove os produtos Boston
Scientific (por exemplo, dealers, distributors e/ou agentes, bem como sub-dealers, subdistributors e/ou subagentes) ou desempenha serviços que tenha interações com os
profissionais da saúde (HCPs) ou funcionários públicos em nome da Boston Scientific.
O Código fornece informações e orientações sobre como você deve conduzir os
negócios com ética e integridade em nome da Boston Scientific.

FAZER NEGÓCIOS COM INTEGRIDADE
Na qualidade de Channel Partner, a Boston Scientific espera que você siga o espírito e
as regras deste Código sempre que agir em nosso nome. Isso significa que você
deverá:
•

•
•

•

•

•

Compreender e seguir as informações tratadas pelo Código, bem como as leis
e normas que se apliquem a todas as regiões onde você faz negócios.
Agir com justiça e honestidade em todas as relações comerciais.
Quando solicitado, certificar que você, seus funcionários, sub-channel partners,
sub-contractors, agentes ou outros terceiros analisaram, entenderam
e concordaram em cumprir o Código e as leis e normas aplicáveis.
Participar do treinamento da Boston Scientific e, posteriormente, treinar seus
funcionários, sub-channel partners, sub-contractors, agentes ou outros terceiros
no Código para Channel Partners e nos requisitos contratuais da Boston
Scientific.
Denunciar imediatamente à Boston Scientific preocupações ou suspeitas de
violação do Código e das leis e normas aplicáveis.
Dedicar-se à qualidade e denunciar imediatamente qualquer situação que possa
ter como consequência um problema de qualidade ou normativo com um
produto da Boston Scientific.

O trabalho com a Boston Scientific leva você a fazer parte de uma comunidade
dedicada a tecnologia inovadora que transforma vidas. A integridade é fundamental
para a Boston Scientific. A integridade é uma promessa de fazer o que é certo. Agindo
com integridade, você reflete positivamente os valores e a reputação da Boston
Scientific e de seu próprio negócio.

1

92010492, Channel Partner Code of Conduct, Rev. B

EVITE CONFLITOS DE INTERESSE
Talvez você encontre um conflito de interesse quando seus interesses comerciais ou
pessoais entrarem em conflito com os interesses da Boston Scientific. Você deve evitar
envolver-se em atividades que sejam ou pareçam ser um conflito entre seus interesses
e os da Boston Scientific, inclusive a reputação desta. Lembre que, mesmo quando
não há intenção de fazer algo errado, a aparência de um conflito pode ter
efeitos negativos. Você deve identificar e revelar todos os possíveis conflitos de
interesse, tão logo eles surjam, a seu contato principal na Boston Scientific.

PROTEGER AS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS DA
BOSTON SCIENTIFIC
As informações de propriedade da Boston Scientific são valiosas e devem ser mantidas
confidenciais. As informações confidenciais da Boston Scientific abrangem, mas não
se limitam às especificações de produtos, planilhas de custos, informações de lucros,
nomes de fornecedores, estratégias de compras, detalhes de contatos, dados de
pesquisa e desenvolvimento, informações de finanças, vendas e marketing
e propriedade intelectual.
Embora você possa ter a posse ou o acesso a informações confidenciais da Boston
Scientific como parte de sua relação com a Boston Scientific, você é responsável por
proteger essas informações de propriedade da Empresa contra roubo, divulgação
imprópria ou mau uso.
Isso significa que você só deve:
•

•

•

Usar as informações confidenciais da Boston Scientific para a(s) finalidade(s)
prevista(s).
Usar as informações confidenciais da Boston Scientific para os serviços para os
quais foi contratado a prestar em nome da Boston Scientific. Nunca usar as
informações confidenciais da Boston Scientific em benefício próprio ou para
o benefício pessoal de qualquer um de seus funcionários.
Fornecer as informações confidenciais da Boston Scientific a terceiros
autorizados que tenham uma necessidade de negócio legítima de conhecer as
informações, tenham sido aprovados pelo representante da Boston Scientific
responsável por sua conta e tenham concordado em proteger adequadamente
as informações.

•

Transmitir as informações confidenciais da Boston Scientific de modo seguro.

•

Descartar as informações confidenciais da Boston Scientific adequadamente.
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RESPEITAR AS INFORMAÇÕES DOS PACIENTES
Você também pode ter a posse ou o acesso a informações médicas e a outras
informações confidenciais sobre pacientes como parte de sua relação com a Boston
Scientific. Essa área é regida por requisitos jurídicos rigorosos, e a Boston Scientific
respeita a privacidade dessas informações pessoais, adotando medidas para protegêlas adequadamente. Espera-se que você também proteja a privacidade dessas
informações. Use as informações de pacientes apenas para fins de negócios.
Compartilhe as informações de pacientes com outros quando eles tiverem
a necessidade de negócio legítima de conhecê-las, o uso tenha sido aprovado pelo
representante da Boston Scientific responsável por sua conta e a revelação não esteja
proibida. Ao obter e processar informações do paciente, você deve observar toda a
legislação e as normas em vigor sobre o processamento desses dados.

ADOTAR PRÁTICAS JUSTAS DE NEGÓCIOS
A Boston Scientific apoia a concorrência justa e saudável em uma área de atuação
nivelada por meio do fornecimento de informações do produto que sejam fiéis,
precisas, completas, totalmente informativas, justas e coerentes com o rótulo aprovado
para o produto e os respectivos requisitos jurídicos. A Boston Scientific espera que
seus Channel Partners lidem de modo justo com os outros da mesma maneira.
Isso significa que você não deve tirar vantagem de ninguém adulterando ou omitindo
fatos importantes ou por meio de qualquer outra prática injusta de negócios. Você
nunca deve falsificar e nem ocultar a sua identidade. As leis antitruste, de concorrência
justa e antimonopólio ajudam a preservar a concorrência justa limitando o
comportamento abusivo, e os Channel Partners que trabalham com a Boston Scientific
devem respeitar e seguir o espírito do código e as regras dessas leis.
Isso significa que você deve:
•

•

•

Fazer sempre uma oferta para as licitações, independentemente de qualquer
outra parte, inclusive os concorrentes, e nunca discutir as práticas de ofertas.
Nunca assinar acordos, entendimentos ou coordenar práticas que possam
restringir a concorrência com nenhuma parte, e nunca trocar informações que
sejam confidenciais em termos de concorrência.
Nunca compartilhar com os concorrentes informações sobre preços ou
informações que possam afetar os preços, inclusive, entre outras, informações
sobre custos, produção, produtos e serviços, territórios de vendas, canais de
distribuição, clientes ou outras informações confidenciais da Boston Scientific.
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NÃO SUBORNAR
Os Channel Partners da Boston Scientific devem cumprir toda a legislação
antissuborno e anticorrupção aplicáveis, inclusive, entre outras, a legislação local,
a U.S. Foreign Corrupt Practices Act, a U.K. Bribery Act e outras leis federais.
A Boston Scientific proíbe subornar qualquer pessoa, por qualquer motivo.
Na qualidade de Channel Partner da Boston Scientific, você não pode oferecer, dar,
solicitar, autorizar, prometer nem receber nada de valor de/para um funcionário de
governo estrangeiro, partido político (inclusive um funcionário do partido ou um
candidato) ou cliente, Healthcare Provider (“HCPs”) ou paciente da Boston Scientific,
a fim de obter ou manter uma vantagem indevida de negócios ou influenciar
indevidamente qualquer decisão. 1
O que é suborno?
Suborno é a oferta ou o pagamento de algo de valor a uma pessoa a fim de assegurar
uma vantagem indevida de negócios. O suborno pode tomar a forma de dinheiro,
presentes, entretenimento, viagens, bens ou serviços gratuitos, tratamento preferencial
em contratação ou qualquer outra vantagem, fornecida ou oferecida a fim de influenciar
alguém para que exerça indevidamente a própria influência ou autoridade em tomadas
de decisões.
Por que é tão importante evitar o suborno?
(1) Subornar é antiético. O suborno fere a concorrência e torna os bens e serviços
mais caros. No setor de atendimento à saúde, o suborno pode prejudicar
o julgamento médico e causar danos aos pacientes.
(2) Subornar é ilegal. Os Channel Partners podem ser processados por subornos
realizados direta ou indiretamente por meio de um sub-channel partner, subcontractor, agente ou outro terceiro.

Um “funcionário de governo estrangeiro” abrange qualquer funcionário de governo estrangeiro ou de qualquer
departamento, agência ou organismo governamental deste ou de uma public international organization ou
qualquer pessoa que atue oficialmente por ou em nome de qualquer governo ou departamento, agência ou
organismo governamental, ou por ou em nome de qualquer public international organization. O termo Health
Care Provider ou HCP significa uma pessoa ou instituição que pode, direta ou indiretamente, comprar, alugar,
recomendar ou usar os produtos da Boston Scientific ou de outra forma influenciar materialmente a compra,
o aluguel ou o uso dos produtos da Boston Scientific. Isso abrange os compradores econômicos, as organizações
de compras em grupo, pagadores de terceiros, seguradoras de saúde, hospitais, clínicas, agentes de compras,
gerentes de consultórios, médicos, enfermeiras e técnicos.
1
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Como você pode reduzir os riscos associados ao suborno?
•

•

•

•
•

•

Tenha processos rigorosos de contratação, inclusive verificações de
antecedentes dos funcionários.
Adote políticas e controles para interações adequadas com funcionários de
governos estrangeiros e HCPs, e treine seus funcionários, sub-channel partners,
sub-contractors, agentes e outros terceiros nessas políticas e controles.
Garanta que todas as transações de negócios sejam transparentes
e documentadas adequadamente.
Mantenha livros e registros precisos.
Fique atento a “alertas vermelhos” que possam ser evidências de possível
corrupção.
Faça auditorias internas regulares e adote medidas apropriadas se for
identificada alguma anomalia ou possível violação da política.

Que orientações você deve seguir?
As interações com funcionários de governos estrangeiros e HCPs estão sujeitas a leis
rígidas. A Boston Scientific espera que você e seus funcionários sempre cumpram as leis e
normas aplicáveis, os padrões do setor e este Código em todos os países e regiões em
que você faz negócios. Você deve adotar políticas que incorporem os seguintes princípios:
•

Sempre que as interações com HCPs envolverem pagamentos, refeições,
viagem ou qualquer outra vantagem para um HCP, você deve garantir que as
vantagens sejam legais, devidamente documentadas e transparentes e elas
devem ser permitidas em seu contrato com a Boston Scientific. As vantagens
não devem ultrapassar o que é necessário para realizar a interação e nunca
devem ser concedidas como um suborno.

Que outras orientações você deve seguir?
Proibição de Patrocínios Diretos. A Boston Scientific está empenhada em garantir
que o julgamento médico independente, não seja comprometido e que os pacientes
sempre recebam tratamentos que sejam do seu interesse. Nesse sentido, a política da
Boston Scientific proíbe o pagamento de viagens e despesas relacionadas (incluindo
taxas de inscrição) para que os HCPs ou funcionários públicos participem de um
congresso ou conferência de terceiros. Na qualidade de Channel Partner da Boston
Scientific, exigimos que seus negócios em nome da Boston Scientific também proíbam
patrocínios diretos.
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Pagamento de facilitação. Os pagamentos de facilitação (isto é, pagamentos de
pequeno valor para garantir ou agilizar a realização de obrigações de rotina de
funcionários do governo) são proibidos.
Contribuições políticas. As contribuições políticas, feitas em nome da Boston
Scientific ou em conexão com os produtos da Empresa, são proibidas.
Dinheiro. Você deve limitar o uso de dinheiro ou do equivalente em dinheiro para
realizar transações em nome da Boston Scientific. Se você acredita que o dinheiro
é o único método de transação disponível na região ou área onde faz negócios em
nome da Boston Scientific, a documentação detalhada deve ser arquivada para apoiar
as transações em dinheiro.
Livros e registros precisos. Você deve manter livros e registros precisos e controles
internos apropriados. Isso significa que todas as transações e despesas efetuadas em
nome da Boston Scientific, ou em interações com HCPs ou outros terceiros que usam,
usaram ou possam usar os produtos Boston Scientific, devem ser pontualmente
registradas e mantidas com precisão em seus livros, registros e contas e em detalhes
razoáveis, e refletir de modo preciso e justo a natureza das transações e da alienação
de bens de acordo com os princípios contábeis aceitos em geral. As entradas falsas,
capciosas, duplicadas ou imprecisas em seus livros e registros são rigorosamente
proibidas. Você deve preparar os registros de modo completo, verificá-los sempre
duplamente e seguir os bons princípios de documentação.

CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO
E DE BOICOTE
Vários países têm leis que controlam a importação e exportação de tecnologia, de
informações pessoais, de dispositivos médicos e outros bens. Os governos também
impõem, periodicamente, restrições de negócios ou boicotes em determinados países,
entidades e pessoas. Você deve entender e cumprir toda a legislação e as normas de
importação, exportação e boicote em vigor que se apliquem à sua empresa.

CUMPRIR A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E AMBIENTAL
A Boston Scientific exige que seus Channel Partners tratem os funcionários com
integridade. Isso significa que a Boston Scientific espera que você:
•

•

Cumpra toda a legislação e as normas trabalhistas e a consolidação das leis do
trabalho em vigor, inclusive protegendo a saúde e o ambiente de trabalho
saudável e fornecendo o equipamento de proteção e o treinamento apropriados
a seus funcionários para que façam seu trabalho.
Evite envolver-se em trabalho forçado ou involuntário, ou em trabalho infantil,
castigos físicos, abuso físico ou mental ou ameaças.
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•

•

•

Ofereça aos funcionários o pagamento e os benefícios compatíveis com as leis
e normas aplicáveis, inclusive os relativos ao salário mínimo, horas extras
e outros elementos de compensação.
Evite discriminar ou permitir assédio baseado em raça, cor, religião, deficiência
física, gênero, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero,
expressão de gênero, idade, informações genéticas, estado militar ou qualquer
situação juridicamente protegida. A Boston Scientific valoriza a diversidade
e acredita que um ambiente de trabalho diversificado constrói uma verdadeira
vantagem competitiva.
Cumpra todas as leis e normas ambientais aplicáveis.

DENUNCIAR TODAS AS PREOCUPAÇÕES E FAZER
PERGUNTAS
A Boston Scientific leva muito a sério as violações deste Código e da legislação em
vigor. Onde for apropriado, a Boston Scientific tomará ações corretivas imediatas que
podem até culminar em demissão ou encerramento de seu contrato com a Boston
Scientific. A ação corretiva também pode ocorrer por outros motivos, inclusive se você:
•

Orientar outros a violarem este Código ou a legislação em vigor.

•

Tomar conhecimento de uma violação ou possível violação e não a denunciar.

•

Não monitorar eficientemente as ações das pessoas que trabalham para você.

•

Não cooperar em uma auditoria ou investigação da Boston Scientific.

•

Não participar do treinamento obrigatório da Boston Scientific.

•

Retaliar alguém por denunciar de boa fé uma preocupação com a integridade ou
por participar de uma investigação dessa denúncia.

Se você tomar conhecimento de alguma atividade que acredita ser imprópria nos
termos deste Código ou das leis e normas em vigor, entre em contato com a Advice
Line da Boston Scientific, um número de telefone com chamadas gratuitas e um site
que qualquer pessoa pode usar 24 horas por dia, sete dias por semana. A Advice Line
recebe denúncias em vários idiomas. Use a Advice Line para fazer uma pergunta, obter
orientação ou denunciar uma preocupação relacionada à integridade.
•

Nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico, disque: 1-888-968-8425
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•

Em todos os países do mundo: acesse o portal da Web para obter um número
de telefone específico do país ou envie sua dúvida ou denúncia por meio do
portal: www.BostonScientificAdviceLine.ethicspoint.com

Seu contato principal na Boston Scientific é outro recurso com quem você pode contar.
Você também pode entrar em contato com o Global Compliance em
(Global.Compliance@bsci.com).
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