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agir com integridade?
Perguntas e Respostas

Viva o espírito do Código

P
R

O que devo fazer se não tiver certeza
sobre quais políticas e procedimentos da
Empresa se aplicam ao meu trabalho?

P
R

Tenho funções em um país em que as
leis são diferentes das do país onde
estou sediado. O Código abrange os dois
locais?

O Código se aplica a
todos os funcionários,
executivos e diretores
todo o mundo.
ADVICE LINE
CONTATO MUNDIAL ATRAVÉS DA INTERNET
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agir com integridade?
Apresente dúvidas e preocupações

Perguntas e Respostas

P

No ano passado, administrei um projeto
de uma maneira que julguei apropriada
na época. Depois de participar de uma
sessão de treinamento sobre um tópico
importante, agora isso me causa algumas
preocupações. O que devo fazer?

R

Fale com o seu gerente
antes de tomar decisões
ou ações que possam
gerar preocupações legais
ou de integridade

P

Eu discuti uma questão de integridade
com minha gerente, e ela disse que iria
investigar. Nada aconteceu. Vários meses
se passaram e a situação que causou minha
preocupação em relação à integridade ainda
está ocorrendo. Tenho receio de falar com

R
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agir com integridade?
Perguntas e Respostas

Liderar pelo exemplo

P
R

Acho que um dos meus colegas de
trabalho está violando o Código. Tenho
de fazer alguma coisa?

integridade no
local de trabalho?
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integridade no local de trabalho?
Perguntas e Respostas

P

Os montadores de produto da minha
região nem sempre seguem as instruções
de produção à risca. Um funcionário até
desenvolveu uma maneira mais rápida que ele
utiliza e incentiva os demais a utilizarem. Não
quero que meus colegas de trabalho saibam
que eu levantei essa questão, mas estou
preocupado com o impacto sobre a qualidade
do produto. O que devo fazer?

R

Perguntas e Respostas

Dedique-se à qualidade
eu melhoro a qualidade
do atendimento ao paciente e de todas as coisas da Boston

Eu
melhoro a qualidade
do atendimento ao paciente
e de todas as coisas da
Boston Scientific.

P

Eu estava em um avião ao lado de uma
mulher cujo médico havia usado um

tratamento. Ela me disse que seu aparelho
tinha recentemente apresentado uma falha,
mas pela explicação dela não entendi o que
tinha acontecido. Entretanto, anotei seu nome
e número de telefone. Tenho de fazer mais
alguma coisa?

R

P

Tenho uma sugestão sobre como reduzir
os defeitos nos produtos da minha linha
de produção. Acredito que a solução
possa aumentar o tempo necessário para
produzir um produto, por isso, tenho receio de

R

ADVICE LINE
CONTATO MUNDIAL ATRAVÉS DA INTERNET
12 | Código de Conduta

Código de Conduta

| 13

integridade no local de trabalho?
Perguntas e Respostas

Respeito aos outros

P

Recentemente, participei de uma
reunião sobre uma decisão importante,
onde uma colega minha discordou
abertamente de mim na frente de todos os
presentes. Ela foi verbalmente abusiva e
gritou comigo durante a reunião. Devo relatar
esse comportamento?

R
P

Eu estava em um evento recente da

colegas me fez sentir desconfortável,
pois fazia comentários de cunho sexual sobre
a minha aparência. Com quem posso falar
sobre essas questões?

R
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integridade no local de trabalho?
Perguntas e Respostas

Respeite a propriedade da empresa

P
R

Perguntas e Respostas

P
R

Meu irmão envia e-mails para o meu
computador do trabalho e me liga no
celular da empresa. Isto é aceitável?

Reparei que meu colega de trabalho
que se senta na mesa ao meu lado está
acessando websites inapropriados que
me deixam desconfortável. O que devo fazer?
A

P

Estou abrindo uma pequena empresa
com alguns colegas depois do horário de
expediente. Minha gerência sabe disso.
O negócio não irá concorrer com a Boston

Posso usar o meu número do celular da
empresa como o número de telefone principal
do negócio?

P

Meu gerente me designou uma tarefa
com prazo imediato, que vai me
obrigar a trabalhar de casa. Posso enviar
materiais relacionados ao trabalho
de/para minha conta de e-mail pessoal,

R

fora do trabalho?

R
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integridade no local de trabalho?
Perguntas e Respostas

Perguntas e Respostas

P

P
R

Eu
e gerencio a nossa relação com
um fornecedor que trabalha para a
Empresa. Recentemente, o fornecedor
ofereceu ingressos para mim e minha família
assistirmos a um jogo da Copa do Mundo.

Um dos fornecedores da empresa
sempre me manda uma cesta grande de
frutas e chocolates durante as Festas.
Posso aceitar?

R

P

Sou um representante de vendas e me
tornei amigo próximo, ao longo dos
anos, de um médico que é um dos meus
maiores clientes. Com frequência, temos
situações sociais fora do trabalho. Posso
continuar a cuidar da conta deste médico?

P

Eu
e estou tentando arrecadar fundos para
apoiar a participação da Empresa na
caminhada do coração que irá acontecer em
breve. Eu posso abordar as empresas locais
para solicitar doações?

R

R
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integridade no local de trabalho?
Perguntas e Respostas

P
R

Casei-me recentemente e meu marido já era
proprietário de uma quantidade expressiva de

P

Meu departamento está em processo de seleção
de um fornecedor. Um dos meus funcionários
recomendou uma empresa, que é de propriedade
de sua irmã. Já ouvi, de outras fontes, coisas positivas a
respeito dessa empresa. Posso levá-la em consideração,
mesmo que um dos meus funcionários seja parente da
proprietária?

R

A

da empresa

Perguntas e Respostas

P

funcionários falando em voz alta a
respeito dos números referentes a
vendas que seriam divulgados ao público no
dia seguinte. Isso é apropriado?

R

P
R

Ofereceram-me um emprego de meio período, nos

de um amigo. Essa empresa não atua no ramo de
dispositivos médicos. Isso é um problema?

P

Meu marido é dono de uma empresa que vende
um produto não concorrente para a mesma base
de clientes com quem eu interajo em nome da

do meu marido e fornecer amostras ao abordar os

R
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integridade no local de trabalho?
Perguntas e Respostas

P
R

sair da empresa?

P

O que devo fazer se o meu laptop, telefone celular,
tablet ou outro dispositivo pertencente à Boston

falha de segurança?

R

P

Estou participando de um Encontro Nacional de
Vendas e preciso enviar a um cliente importante
um e-mail, mas minha caixa de e-mail está muito
cheia para isso. Devo fornecer meus dados de acesso
ao meu supervisor que ofereceu ajuda para esvaziar
meus e-mails antigos? Queremos atender aos prazos
importantes de nossos clientes.

R

P

Uma ex-colega me ligou pedindo os nomes
dos vice-presidentes da empresa, além de um
organograma de seus subordinados. Ela já trabalhou
na empresa, queria voltar e estava tentando conhecer
para ela?

P
R

Estou viajando para um país designado pela Boston
fazer para manter a segurança das informações

R
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integridade no local de trabalho?
Proteja a privacidade de pacientes,
clientes e funcionários

Perguntas e Respostas

P

P

R

R
P

Eu tenho uma lista de pacientes que receberam

se saíram muito bem e tiveram uma experiência
excelente. Eu posso enviar um e-mail para meus
gerentes de área informando sobre o sucesso e citando
nominalmente os pacientes?

para perguntar se eu poderia enviar para ele
diversos POPs (Procedimentos Operacionais Padrão)
e políticas que ele mesmo elaborou enquanto trabalhava

Meu Vice-Presidente de Marketing enviou
para nossa equipe de vendas em campo uma
apresentação de slides que inclui alguns dados

do nosso produto, em comparação com o produto do
nosso concorrente. A apresentação está marcada como
bem se eu enviasse a apresentação para alguns médicos
com quem eu mantenho contato, que também são

R
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integridade no local de trabalho?
Tenha cuidado com os registros

Perguntas e Respostas

P
R

Pediram-me que assinasse um relatório
contém imprecisões. O que devo fazer?

P
R

Recentemente, ouvi colegas falando
sobre um novo dispositivo em
desenvolvimento. Posso postar essa
informação na minha rede social?

nem alterar indevidamente
qualquer registro da
tiver certeza a respeito da
precisão de informações, não
tente adivinhar.
ADVICE LINE
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integridade no local de trabalho?
Perguntas e Respostas

P

Preciso distribuir produtos químicos de
limpeza em pequenos tambores para uso
na linha de produção. Não tenho certeza
sobre os perigos dos produtos químicos ou
que equipamentos de proteção devo usar. O
que devo fazer?

Mantenha um ambiente de trabalho
seguro e saudável

Mantenha um ambiente de trabalho
seguro
Os funcionários da

R

nos ajudar a garantir
que nossas instalações
permaneçam seguram em
todos os momentos.
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você é responsável por manter o nosso
ambiente de trabalho seguro.

integridade
fora do local de
trabalho?
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integridade
fora do local de trabalho?
Perguntas e Respostas

Estabeleça relacionamentos de

P

Gestão de terceiros

Perguntas e Respostas

P

Sou representante de vendas e me
envolvi em um relacionamento próximo
com um de nossos clientes médicos
na minha região. Nossa socialização fora do
trabalho pode se tornar um relacionamento
afetivo. Tenho de falar com alguém sobre isso?

Quero iniciar relações com um novo
distribuidor e estou seguindo as políticas
aplicáveis e procedimentos operacionais

declara que, para conseguir fechar um acordo

R

a proposta imediatamente. O distribuidor
proposto não preencheu todos os requisitos
de integração da Empresa. Tem problema
permitir que o distribuidor apresente uma
proposta?

R
P

Um dos agentes de vendas terceirizados

interajo solicitou que pagássemos
suas comissões em nome de uma entidade
diferente, localizada em outro país. Isto é
permitido?

R
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integridade
fora do local de trabalho?
Perguntas e Respostas

Perguntas e Respostas

P

P

enviados ao meu país a partir de uma
das instalações de produção da Boston

um porto no meu país, mas a liberação está
atrasada. Eu sou o funcionário da Boston

Estou contratando para um cargo no
meu departamento. Uma das candidatas

R

um funcionário da alfândega local me disse
que está muito ocupado ultimamente e que
ajudá-lo a priorizar a liberação dos nossos
produtos das instalações alfandegárias do
porto. Eu posso realizar tal pagamento?

R

Interaja com o governo e outras
autoridades públicas de maneira
cautelosa

P

P

Um médico de um hospital público
europeu está fazendo 50 anos de idade.
Gostaria de dar a ele ingressos para

Um consultor ofereceu obter todas as
aprovações regulamentares exigidas em
um país por um honorário de $ 50.000.

de verdade. Isto é um problema?

R

sendo realizada na cidade dele. Acho que não
posso dar os ingressos a ele diretamente, mas
posso dar os ingressos para a esposa dele?

R

Em muitos países, as interações
com autoridades e funcionários
governamentais são regidas por regras
bastante severas. Tais interações devem
cumprir essas regras e devem ser
conduzidas com integridade.
ADVICE LINE
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integridade
fora do local de trabalho?
Perguntas e Respostas

Perguntas e Respostas

Seja justo com todos

Q

Q

Sou Gerente de Território e durante
a minha última reunião com uma
administradora de hospital, ela me
forneceu uma lista completa de produtos
de um concorrente, com informações sobre
preços. Eu posso enviar esta lista à minha
equipe de gestão?

Um dos funcionários sob a minha
supervisão trabalhou antes para um
concorrente. Ele me disse que ainda
tem os procedimentos de qualidade do
concorrente, que não são de conhecimento
público. Ele me perguntou se eu gostaria de
vê-los. Eu gostaria de olhar. O que devo fazer?

A

Respeite a propriedade intelectual

A

Responsabilidade social corporativa

ADVICE LINE
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leis e
requisitos
adicionais
meu
compromisso com
a integridade?

a concorrência justa e
vigorosa, em um campo
em que todos tenham as
mesmas condições.
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leis e requisitos adicionais
meu compromisso com a integridade?
Perguntas e Respostas

Entenda as regras do mercado de
títulos e ações

P
R

E se um prestador de cuidados de saúde

Perguntas e Respostas

P
R

Como posso saber se as tenho comigo?

Esteja atento a requisitos clínicos,
regulatórios e de programas de
cuidados de saúde

P
R

Eu organizei um jantar de negócios para
alguns funcionários e clientes e gastei
mais que os limites de despesas com
refeição. O que devo fazer?

ADVICE LINE
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leis e requisitos adicionais
meu compromisso com a integridade?
Perguntas e Respostas

P

Conheço uma pessoa de outra empresa
que foi abordada por uma autoridade da
FDA em uma conferência. A autoridade
fez perguntas detalhadas a respeito do seu
trabalho e da empresa, perguntas que a
deixaram pouco à vontade. O que devo fazer
se isso acontecer comigo?

Saiba como lidar com a mídia, com o
governo e com advogados

R

Esteja atento às leis de importação,
exportação e antiboicote

ADVICE LINE

Entre em contato com o
Departamento Jurídico
sempre que surgirem
questões sobre as
contribuições políticas ou de
importação, exportação, ou
leis antiboicote.
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leis e requisitos adicionais
meu compromisso com a integridade?
Entenda as restrições em relação a
atividades e contribuições políticas

dúvida
preocupação?
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dúvida

preocupação?

Perguntas e Respostas

Perguntas e Respostas

Apresente dúvidas e preocupações

P
R

P

Posso ligar para o Advice Line e
permanecer anônimo?

Levantei uma preocupação sobre
integridade com o meu gerente e
logo depois recebi uma avaliação
de desempenho baixa. Acho que pode se
tratar de uma retaliação por ter levantado a
preocupação. O que devo fazer?

R
Dê apoio às pessoas que, de boa-fé,
.

preocupações
1-888-968-8425

Coopere com investigações
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CONTATO MUNDIAL ATRAVÉS DA INTERNET
46 | Código de Conduta

Código de Conduta

| 47

dúvida

preocupação?

fazer
uma pergunta
informar uma
preocupação

Entenda as consequências

a sério as violações
deste Código, políticas e
procedimentos da empresa
e leis aplicáveis.
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fazer uma pergunta
informar uma preocupação
Para onde posso ligar para obter ajuda?

Ligar para o Advice Line
1-888-968-8425
1-888-968-8425
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/23065/phone.html.
503-906-8418

1-888-968-8425.

(Global.Compliance@bsci.com).

.

Obtendo conselhos e relatando questões de integridade
Gerência
corporativa sênior

Outros recursos
Recursos Humanos

Gerência local, regional,
divisional ou funcional

O gerente do
seu gerente

Departamento
Jurídico
Departamento Global
Compliance
Advice Line
(888-968-8425)
Corporate Analysis &
Control

Seu gerente

Segurança Global

Funcionário
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